
Jak nastavit EET v programech Quit. 
 

1. Proveďte reinstalaci programu na verzi 2017.2.24 a vyšší. 

2. V parametrech programu zpřístupněte používání EET. Menu Služby – Parametry – Speciální – 

Používat EET. 

 
3. V parametrech programu zkontrolujte DIČ pro daň z příjmu, EET. Menu Služby – Parametry – 

Dodavatel – Euro DIČ pro daň z příjmu, EET. 

 



4. Nainstalujte podpůrný modul pro komunikaci s EET. Menu EET – Ostatní – Instalace 

podpůrného modulu EET.



 

  



5. Nemáte-li certifikáty pro komunikaci s EET. Zažádejte o autentizační údaje do EET. Menu EET – 

Ostatní – Žádost o autentizací údaje.

  

6. Nemáte-li certifikáty pro komunikaci s EET. Založte novou provozovnu a stáhněte si 

vygenerovaný certifikát. Menu EET – Ostatní -  Správa údajů evidence tržeb.

 

  



7. Nastavte parametry EET. Menu EET – Parametry. 

 

Zaškrtnete-li volbu „použít pouze režim ověřování“ bude tržba odeslána v ověřovacím módu,  to 

znamená, že nebude odeslána do evidence EET, pouze se ověří správné nastavení parametrů a 

komunikace se serverem EET, nebude vrácen FIK  a bude vrácena chybová  hláška s výsledkem 

ověření. 

  

Tuto volbu použijte pouze pro úvodní ověření a poté ji v parametrech přenastavte pro „ostrý“ 

režim odesílání. 



8. V číselníku pokladen povolte používání EET pro danou pokladnu a nastavte parametry. Menu 

Pokladna – Číselníky – Pokladny – EET.

 
9. Ve vydaných fakturách povolte EET pro faktury placené kartou. Menu Vydané faktury – 

Parametry – Faktura – Používat EET u FA placených kartou.

 



Jak používat EET v programech Quit. 
Při tisku dokladu, který může podléhat EET se Vám zobrazí formulář s možností zaevidování tržby do 

EET. 

 

1. Podléhá-li tržba evidenci EET – zkontrolujte, případně doplňte odesílaná data a stiskněte 

Zaregistrovat tržbu a získat FIK. 

2. Nepodléhá-li tržba evidenci EET, stiskněte Doklad nepodléhající EET. 

3. Nejste-li si jisti, nebo nechcete zatím doklad vytisknout, zvolte Přerušit zaregistrování tržby a 

formulář pro odeslání tržby se Vám opět zobrazí při dalším tisku dokladu. 

  



Na dokladu podléhajícím EET budou vytištěny potřebné údaje. Podaří-li se zaregistrování tržby, je na 

dokladu vytištěn FIK, nezdaří-li se je na dokladu vytištěn dlouhý kód PKP a Vy musíte odeslat tržbu do 

48 hodin v offline režimu. Menu EET – Off-line odeslání.

 

Pokud při ukončení programu budou existovat tržba, které se nepodařilo odeslat do EET upozorní Vás 

na to program tímto hlášením. 

 


