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VÝMĚNA CERTIFIKÁTU EET V POKLADNÍM SYSTÉMU WISHOP STANDARD a
WINSHOP SQL

Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které
používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky.
Pokud jste si tedy například zřizovali pokladní certifikát v posledním čtvrtletí roku 2016, bude
jeho platnost končit v posledním čtvrtletí 2019 apod. Po vypršení platnosti certifikátu nebude
systém evidence tržeb přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Pokud si
tedy pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení nevyměníte včas za nový, nebudou po
vypršení platnosti certifikátu vaše tržby zaevidovány.
Veškeré činnosti spojené s pokladním certifikátem se provádí ve webové aplikaci Elektronická
evidence tržeb na Daňovém portále (www.daneelektronicky.cz). Podrobné informace
k vystavení nového certifikátu pro výměnu v pokladním systému získáte na:
www.etrzby.cz/cs/Vymena-certifikatu.
Připomínáme, že pro pokladní systémy WinShop potřebujete certifikát ve formátu PKCS12.
Tedy soubor s koncovkou .p12. Soubory s koncovkou .crt není možné použít. Certifikát
doporučujeme vygenerovat a uložit na počítači, kde jej budete používat. Při generování
certifikátu budete zadávat heslo. Uložte si jej. Později jej bude potřeba zadat do systému
WinShop standard při vkládání nového certifikátu.
Postup, jak ověřit platnost certifikátu a jak vygenerovat nový certifikát uvádíme na konci tohoto
dokumentu. Postup převzatý ze stránek www.etrzby.cz pro kontrolu pokladního certifikátu.

ULOŽENÍ A NASTAVENÍ NOVÉHO CERTIFIKÁTU V SYSTÉMU WINSHOP
STANDARD
Uložení certifikátu
Vygenerovaný certifikát ve formátu PKCS 12 (koncovka souboru .p12) uložte v počítači, který
je pokladna. Certifikát uložte do složky EET v umístění, odkud spouštíte WinShop standard.
Pokud máte data na serveru, na který se připojujete vzdáleně, je potřeba certifikát uložit i na
server i na pokladně.
Jak zjistit umístění:


V levém spodním rohu spuštěného programu WinShop je adresář, ze kterého se
soubor spouští.



Druhá možnost: klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu, kterou spouštíte WinShop a
zvolte Otevřít umístění souboru.
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Výměna certifikátu pro pokladnu
Připravte si ID provozoven a heslo k certifikátu. ID provozovny jste získali již dříve při registraci
do EET evidence. Heslo jste zadávali sami při zápisu jednotlivých provozoven.
Zvolte menu Systém – Základní nastavení systému.

Na záložce Pokladna je v levém horním rohu seznam Vašich pokladen. Označte pokladnu, se
kterou budete pracovat. Stiskněte tlačítko Konfigurace EET.
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ID provozovny zůstává stejné. Zapište nové heslo k certifikátu, které jste zadali při jeho
generování. ID provozovny jste získali již dříve při registraci do EET evidence. (Není to
uživatelské jméno pro přihlášení). Nyní je potřeba spárovat certifikát: klikněte na žlutou ikonu
složky a vyberte, kde je certifikát uložen.
Pokud máte certifikát uložen jinde, certifikát zkopírujte do složky EET v umístění, odkud
spouštíte systém a postup opakujte.
Pole Timeout nechte nastaveno tak, jak je.
Označte Ostrý režim.
Po nastavení všech parametrů stiskněte tlačítko Test nastavení. Proběhne kontrola údajů a
komunikace se servery státní správy. Pokud proběhne v pořádku, je možné nechat nastaven
ostrý režim. V ostrém režimu již probíhá komunikace se servery státní správy a data o
prodejích jsou odesílána.
NASTAVENÍ KOMUNIKACE JE VÝHRADNĚ NA ZODPOVĚDNOST MAJITELŮ FIRMY.
Vše potvrďte tlačítkem Uložit. Postup zopakujte samostatně pro každou pokladnu.
Vypněte a znovu spusťte WinShop. Máte systém připravený pro Elektronickou evidenci tržeb.

ULOŽENÍ A NASTAVENÍ NOVÉHO CERTIFIKÁTU V SYSTÉMU WINSHOP SQL
Uložení certifikátu
Vygenerovaný certifikát ve formátu PKCS 12 (koncovka souboru .p12) uložte v počítači, který
je pokladna. Certifikát uložte do složky EET v umístění, odkud spouštíte pokladnu WinShop
SQL.
Jak zjistit umístění: klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu, kterou spouštíte Pokladnu a
zvolte Otevřít umístění souboru. Zde najdete i složku EET.

Výměna certifikátu pro pokladnu
Připravte si ID provozoven a heslo k certifikátu. ID provozovny jste získali již dříve při registraci
do EET evidence. Heslo jste zadávali sami při zápisu jednotlivých provozoven.
Na svislé liště zvolte menu Číselníky. Dále na horní liště Pokladny a prodej a zde Číselník
maloobchodních pokladen. Označte pokladnu, pro kterou chcete vložit nový certifikát. Otevřete
záznam pomocí ikony žluté složky. Vyberte záložku EET. Měnit budete pouze údaje ve
vyznaačených polích. Ostatní údaje musí zůstat stejné.
Klikněte do pole Název a cesta k souboru PKCS12. Doubleklikněte a vyberte složku EET, kam
jste uložili certifikát. Otevřete složku a certifikát označte myší a stiskněte tlačítko Otevřít.
Soubor se vloží do WinShopu.
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Do pole Heslo k souboru PKCS12 zapište heslo, které jste zadávali při generování certifikátu.
Stiskněte tlačítko Odeslat testovací zprávu.
Na závěr stiskněte tlačítko Uložit. Systém je připravený evidovat tržby v běžném režimu EET.

JAK OVĚŘIT DOBU PLATNOSTI POKLADNÍHO CERTIFIKÁTU?
Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu
odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Na zobrazené
stránce jsou uvedeny informace o vydaných certifikátech. Údaj o platnosti pokladního
certifikátu, resp. datum ukončení platnosti (expirace) pokladního certifikátu naleznete ve
sloupci Datum expirace.
Pokud se blíží datum ukončení platnosti pokladního certifikátu (např. měsíc a méně do
ukončení platnosti), je vhodné vygenerovat certifikát nový a starý certifikát následně zneplatnit.
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V případě, že máte nastaven email pro upozornění, budete upozorněni na blížící se konec
platnosti pokladního certifikátu/certifikátů.

.

Na stránce je zobrazen jeden nebo více pokladních certifikátů, v závislosti na tom, o kolik
certifikátů jste žádali. Každému certifikátu odpovídá jeden řádek tabulky, ve které můžete
nalézt bližší informace.
Tabulka obsahuje:


Sériové číslo – systémem automaticky přiřazené číslo pokladního certifikátu



Datum vytvoření - datum, kdy byl certifikát vytvořen



Vytvořil - Název uživatele, který žádal o vydání konkrétního pokladního certifikátu



Datum expirace - datum, do kdy je pokladní certifikát platný (pokladní certifikát po konci
platnosti nelze používat pro evidenci tržeb)



Zneplatněn - datum, kdy byl uživatelem pokladní certifikát zneplatněn (zneplatněný certifikát
nelze dále používat pro evidenci tržeb)



Poznámka - nepovinně vyplněná poznámka, která Vám umožní snadněji se orientovat ve
vydaných pokladních certifikátech
Další podrobné informace vztahující se ke končící platnosti certifikátů a jejich výměně najdete
na webových stránkách www.etrzby.cz. Zde si zvolte odkaz Výměna certifikátu.

JAK VYGENEROVAT NOVÝ CERTIFIKÁT?


Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu
odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. Na zobrazené stránce si
můžete vygenerovat nový pokladní certifikát. Generování certifikátu se skládá z několika na
sebe navazujících kroků:



Kliknutím na odkaz VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI vytvoříte žádost o certifikát v prohlížeči,
popř. můžete nahrát již připravený soubor s žádostí o certifikát.

Výměna certifikátu EET v pokladních systémech WinShop standard a WinShop SQL


V prvním kroku generování pokladního certifikátu v prohlížeči zvolte a vložte heslo pro
soukromý klíč certifikátu. Následně klikněte na tlačítko Potvrdit. Heslo si dobře zapamatujte,
budete jej potřebovat v následujících krocích a při instalaci certifikátu do pokladního zařízení.



Žádost odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat žádost. Před odesláním žádosti můžete vložit
nepovinnou poznámku, která slouží k označení pokladního certifikátu. Tento krok může být užitečný pro
Vaši snadnější práci s pokladními certifikáty.



Kliknutím na tlačítko Vytvořit exportní soubor vytvoříte exportní soubor ke stažení.
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Vložte heslo pro soukromý klíč certifikátu, které jste zadávali v kroku číslo 2. a klikněte na
tlačítko Potvrdit.



V posledním kroku je třeba exportní soubor stáhnout. Klikněte na tlačítko Stáhnout exportní
soubor (přípona .p12). Výzvu internetového prohlížeče k uložení exportního souboru potvrďte
kliknutím na tlačítko uložit.



Upozorňujeme, že nově vyexportovaný pokladní certifikát je třeba nahrát do pokladního
zařízení. S dotazem, jak nainstalovat pokladní certifikát do konkrétního pokladního zařízení,
je třeba se obrátit na dodavatele Vašeho pokladního zařízení, případně může být popis
instalace certifikátu uveden v návodu k pokladnímu zařízení. K instalaci do pokladního zařízení
budete potřebovat exportní soubor (přípona.p12) a heslo pro soukromý klíč certifikátu.
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