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Helios RED a Elektronická evidence tržeb 
(Helios RED verze 10) 

1. Úvod 
Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu 

GFŘ k aplikaci ZoET - http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf 

Potřebné informace jsou na www.etrzby.cz, kde je i odkaz na Daňový portál 

Než bude možné úpravu v programu využívat, je nutné postupně provést na Daňovém portále 2 samostatné 

kroky. Požádat o autentizační údaje a poté zaregistrovat provozovny a vygenerovat certifikát  

 

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf
http://www.etrzby.cz/


 

  

Asseco Solutions, a.s. Telefon/Hotline: 

Bratří Štefanů 60/39 

500 03 Hradec Králové 

+420 495 809 211 

+420 495 809 239 

 

Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60/39, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku 

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771, tel.: +420 495 809 211, fax: +420 495 809 212,  

IČO: 64949541, DIČ: CZ64949541, bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 111263671/0300. 

assecosolutions.com 

hotline.red@assecosol.com 

1.1 Žádost o autentizační údaje 
Na Daňovém portále je možné využít příslušný odkaz a datovou zprávou o autentizační údaje požádat. Druhou 

možností je požádat o autentizační údaje osobně na příslušné pobočce Správce daně. 

1.2 Registrace provozovny a vygenerování certifikátu 
Dalším odkazem na Daňovém portále je Správa údajů evidence tržeb, kam je možné vstoupit po zadání 

autentizačních údajů získaných v předchozím kroku. Zde se provede registrace provozoven a vygenerování 

certifikátu a jeho stažení. Certifikát uložte ihned po vygenerování, správný formát při stažení je *.P12 

Během generování je třeba zadat heslo k certifikátu, toto heslo si poznačte, bude potřeba zadat v konfiguraci 

Helios Red. 

Certifikát je potřeba stáhnout na počítači, ze kterého bylo provedeno vygenerování. Pokud se certifikát stáhne 

z jiného počítače než byl vygenerován, nebude fungovat. 
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2. Správa systému 
 

Ve Správě systému ve volbě EET je Číselník provozoven a dále Komunikace s portálem, což je tabulka 

s historií (ne)odeslaných dokladů.  

1.1 Číselník provozoven 
 

 

 

V číselníku provozoven se zejména zadá označení provozovny, certifikát a způsob komunikace 

(běžný, zjednodušený). 

 

  

 

 Označení provozovny (adresa) – textový popis provozovny 

 Číslo provozovny – zadá se označení, které přidělil správce daně 

 Podpisový certifikát – cesta k souboru s certifikátem. Doporučujeme zadat cestu mimo 

aktuální instalaci. Např. ve složce ASOL přidat složku CERT a do něho všechny certifikáty 

uložit 

 Heslo – heslo k certifikátu 

 Aktivní – nastavení, zda se doklady pro zadanou provozovnu budou odesílat na portál správce 

daně 

 Zjednodušený režim tržby – je možné zaškrtnout pouze v případě, že zjednodušený režim 

vyplývá ze zákona nebo je povolen správcem daně 

Není-li pole zaškrtnuto, jedná se o „běžný způsob“ 
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 Platí od – datum, od kterého se mají doklady odesílat 

 Data odesílat – lze vybrat, zda se doklady budou odesílat na portál do ostrého nebo 

testovacího prostředí 

 Adresa pro komunikaci – pro případ, že by v budoucnu byl vydán pokyn o změně URL adresy 

portálu, je možné ji do pole zadat 

 DIČ organizace – není třeba vyplňovat, program ho vezme z Firemních údajů. V případě, že 

je vyplněno, program ho přednostně bude používat. 

 DIČ pověřující osoby – vyplní se v případě, že je evidence prováděna pověřením jiné osoby 

(např. existuje-li více vlastníků)  

 Maximální čas na odezvu serveru (s) - Hodnota v sec je čas pro komunikaci knihovny. Není-li 

nic zadáno (0,0), program pracuje hodnotou 2,5 sec. Dobu odezvy serveru je možné 

prodloužit. 

 Čas celkové odezvy (s) - doba, kdy nelze komunikaci přerušit. Po uplynutí doby se objeví 

tlačítko Přerušit. Interval lze prodloužit. 

 

1.2 Komunikace s portálem 
 

Tabulka obsahuje historii dokladů, které byly odeslány na portál. V tabulce jsou jak doklady úspěšně 

odeslané a potvrzené, tak i doklady, které se nepodařilo odeslat z různých důvodů. 

 

 

 

 

Přístupné funkce: 

 Odeslat záznamy, které zatím nejsou odeslány na servery EET- slouží k odeslání dosud 

neodeslaných záznamů.  

 Obnovení okna – refresh – znovu načte obsah záznamů do tabulky 

 Výběrové podmínky Ctrl+Q - standardní funkce popsaná v nápovědě 

 Výběr záznamů podle sloupce – standardní funkce popsaná v nápovědě 

 



 

  

Asseco Solutions, a.s. Telefon/Hotline: 

Bratří Štefanů 60/39 

500 03 Hradec Králové 

+420 495 809 211 

+420 495 809 239 

 

Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60/39, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku 

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771, tel.: +420 495 809 211, fax: +420 495 809 212,  

IČO: 64949541, DIČ: CZ64949541, bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 111263671/0300. 

assecosolutions.com 

hotline.red@assecosol.com 

 

 

Ve výchozí tabulce jsou zařazeny nejdůležitější sloupce. Ostatní je možné přidat dle potřeby po 

kliknutí na ikonku „klíče“(Nastavení seznamu záznamů) v horní části okna. 

 

 

 

 

1.3 Odeslání „neodeslaných“ záznamů na EET 
 

V případě, že existují záznamy pořízené běžným způsobem, které se nepodařilo z různých důvodů 

odeslat (výpadek připojení k síti apod.), je třeba je do 48 hodin odeslat.  

V případě, že používáte zjednodušený režim, je třeba dbát na ustanovení o nejpozdějším odeslání 

informací správci daně do 5 dnů od přijetí tržby.  

Samotnou funkci odeslání je možné spustit ve Správě systému / EET / Komunikace s portálem 

prostřednictvím funkce „Odeslat neodeslané záznamy“ v pásu ikon nebo volbou přes pravé 

tlačítko myši.  

Upozornění: Neodeslané doklady odesílá program postupně jeden po druhém, proto celková doba odesílání závisí 

na počtu dokladů a může trvat delší dobu.   
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3. Pokladní prodej 
 

Nastavení v modulu Pokladní prodej je třeba provést na několika místech. 

 

3.1 Konfigurace 
 

U jednotlivých platidel je třeba nastavit, zda patří či nepatří do EET nebo zda se jedná o poukaz na 

čerpání. K dispozici jsou 3 možnosti: 

 Patří do EET – běžný druh platby 

 Patří do EET – uplatnění vlastního poukazu/šeku – použije se v případech, kdy se 

jedná o nákup „dárkového poukazu“ nebo jeho „následné čerpání“ 

 Nepatří do EET 

 

 

  

 

Dále lze nastavit, kdy má dojít k odeslání dokladu. Je možné nastavit jednu 5 možností: 

 

 Ručně 

 Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení) 

 Při uložení dokladu - automaticky 

 Před tiskem dokladu - na dotaz 

 Před tiskem dokladu – automaticky 

 

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10. 
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3.2 Pokladny - definice 
Ve volbě „Exporty, nastavení / Pokladny – definice“ lze k jednotlivé pokladně přiřadit konkrétní 

provozovnu. Jedna provozovna může být přiřazena na více pokladnách. 

 

 

 

3.3 Číselníky / Pokladní pohyby 
U vybraných pohybů je možné nastavit, zda podléhají EET. Jedná se o pohyby s kódy 01-80 včetně 
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3.4 Pokladna – prodej 
 

Při pořizování pokladního dokladu je při platbě vidět, jaká platidla podléhají EET.  

 

 

 

Při uložení (příp. Přímý tisk, ulož) se objeví informace, za doklad odeslat. 

 

 

 

Výše uvedená obrazovka se objeví v případě, pokud v konfiguraci (viz kapitola 2.1) není nastaveno 

automatické odesílání. 

V případě, že doklad nebyl odeslán, je možné jej odeslat pomocí funkce v pásu ikon „Odeslat do EET 
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“   

Po odeslání dokladu se změní ikony v horním pásu ikon. „ Odeslat do EET“ se změní na „Odesláno do 

EET“ a zaktivní se ikona „Stornovat z EET“.  
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3.4 Storno prodejky 
V případě storna prodejky stačí kliknout na Stornovat z EET a program nabídne standardní funkci vystavení storna 

prodejky. 

Po dokončení storna prodejky, program odešle doklad do EET.  Datová zpráva odesílaná do EET v případě storna 

nevyžaduje informaci o původním dokladu, proto v historii EET bude vždy k aktuálnímu dokladu jen jeden záznam. 
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4. Fakturace 
 

4.1 Konfigurace modulu 
V konfiguraci modulu na záložce „Algoritmy + další nastavení“ je možné nastavit, kdy má dojít 

k odeslání dokladu. Je možné nastavit jednu 5 možností: 

 Ručně 

 Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení) 

 Při uložení dokladu - automaticky 

 Před tiskem dokladu - na dotaz 

 Před tiskem dokladu – automaticky 

 

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10. 

 

 

 

 

4.2 Číselníky - Způsob úhrady 
Na jednotlivých kódech způsobu úhrady lze nastavit, zda podléhá EET 
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4.3 Číselníky - Číselné řady 
Ve volbě číselníky Číselné řady je třeba pro každou řadu, kde se předpokládá, že bude obsahovat 

doklady podléhající EET, přiřadit provozovnu. Každá provozovna musí mít svou číselnou řadu. Více 

řad ale může být navázáno na jednu provozovnu.  

 

 

 

 

4.4 Formuláře 
V číselníku formuláře je na záložce „Základní nastavení“ ve spodní části parametr, kterým se určuje, 

zda se Informace pro EET budou tisknout v položkách nebo v hlavičce dokladu. 

 

Nastavení parametru (je zaškrtnuto) je vhodné použít u uživatelských formulářů. V tom případě není 

nutná jejich úprava. 

 

 

4.5 Odeslání faktury do EET 
Okamžik odeslání faktury EET je dán nastavením v konfiguraci modulu (Ručně, Při uložení dokladu - na dotaz, 

Při uložení dokladu – automaticky, Před tiskem dokladu - na dotaz, Před tiskem dokladu – 

automaticky). 
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Na vytištěné faktuře je vidět, zda byla či nebyla odeslána do EET. 
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Neodeslanou fakturu do EET je možné dle potřeby opravovat či smazat. Na vytištěné faktuře jsou vidět připravené 

informace pro EET včetně textu o neodeslání. 

  

Po odeslání dokladu do EET se doplní kódy BKP a FIK a funkce pro Opravu a Smazání jsou zablokovány. 

 

 

4.6 Storno faktury z EET 
V případě nutnosti je možné fakturu stornovat kliknutím a na funkci „Stornovat z EET“ v pásu ikon. Po úspěšném 

dokončení funkce dojde k zápisu do historie EET zápornou hodnotou. Tím se doklad znovu zpřístupní pro opravy 

nebo smazání. Po opravě je možné opět doklad odeslat do EET. V historii EET jsou vidět všechny záznamy, 

vztahující se k danému dokladu. 
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4.7 Odeslání faktury nespadající do EET 
Fakturu, která byla vystavena pro platbu převodem (v pásu ikon je vidět stav „Nepatří do EET“), ale zákazník ji 

přijde uhradit v hotovosti, je také možné do EET odeslat. 

Na ikonku   je možné kliknout a tím vyvolat funkci pro odeslání do EET. Na vytištěné faktuře se objeví 

informace o odeslání a v položkách dokladu údaje o přijaté částce, pokud je zapnut na formuláři (Číselníky / 

Formuláře / záložka Další nastavení) parametr „Potvrzení o přijetí hotovosti“. 

4.8 Částečná úhrada faktury hotově 
V případě, že faktura byla vystavena pro platbu převodem a zákazník přijde část uhradit v hotovosti, jedinou 

možností je v modulu Účetnictví ve volbě „Pokladna / Vstup pokladna – příjmy“ na přijatou částku vytvořit 

příjmový pokladní doklad, který bude odeslán do EET. 

Příjmový pokladní doklad je možné vytvořit i pro úhradu celkové výše faktury. Je-li odeslán do EET doklad 

z účetnictví, faktura se do EET neodesílá.    

4.9 Odeslání faktury ve zjednodušeném režimu 
Při vystavení faktury se provede „odeslání“ informací do EET jako u běžného způsobu, s tím rozdílem, že se 

faktura doplní o informace pro EET a uloží se do zásobníku Komunikace s EET. Vlastní odeslání je nutné provést 

nejpozději do 5 dnů ve Správě systému ve volbě EET / Komunikace s portálem pomocí funkce „Odeslat 

neodeslané záznamy“. 
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5. Účetnictví 
 

5.1 Konfigurace modulu / záložka Pokladna 
 

1/ Parametrem „Doklad do EET odeslat“ nastavíme Okamžik odeslání dokladu – volba z 5 

možností: 

 Ručně 

 Při uložení dokladu - na dotaz (výchozí nastavení) 

 Při uložení dokladu - automaticky 

 Před tiskem dokladu - na dotaz 

 Před tiskem dokladu – automaticky 

 

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10. 

 

2/ Nastavení Kontroly odeslání dokladů do EET (kontroluje, zda existují doklady spadající do 

EET, ale neodeslané). Kontrola může být spuštěna: 

 Při opuštění pokladny  

 Při ukončení programu 

 Nikdy nekontrolovat 

 

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze v Helios Red verze 10. 
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5.2 Číselníky – Účtový rozvrh 
V číselníku Účtový rozvrh lze parametrem zvolit, zda konkrétní analytika podléhá EET   

Pokud budou odesílány z pokladny doklady EET, je NUTNÉ nastavit provozovnu na analytice 

pokladny: 

jedna analytika = jedna provozovna 

 

POZOR! Nastavení provozovny je nutné i v případě, že nebude zaškrtnut parametr Doklady EET. 

 

 

 

5.3 Číselník Druhové členění - předkontace 
Na záznamu typu „4. Pokladna příjem“ je možnost nastavit, zda doklad s příslušným druhem 

podléhá EET.  

Má význam pouze v případě, že analytika pokladny Nepodléhá EET (parametr Doklady EET není 

aktivní). Určení, který z dokladů spadá do EET, je uskutečněno volbou Druhu v hlavičce. 
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5.4 Číselník - Číselná řada 
 

Na číselné řadě pokladny lze také nastavit, že doklady pořízené v této číselné řadě podléhají EET – 

parametr Doklady EET.  

 

5.5 Pokladna – příjem – určení, zda doklad spadá do EET 
 

Při vystavení příjmového pokladního dokladu program kontroluje, zda na analytickém účtu, číselné 

řadě či druhu je nastaven parametr „Doklad EET“.  

Stačí, aby bylo nastavení provedeno na jednom z výše uvedených míst, a doklad podléhá EET.  

Vyřadit samotný doklad z EET lze pouze ručním zrušením parametru Doklad EET:  
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Parametr Doklad EET na pokladním dokladu je přístupný v rámci pořízení nebo opravy záznamu (F4, 

F6) a je možné ho změnit. 

 

REKAPITULACE 

 

1/  Analytika podléhá EET 

Volba Druhu / Číselné řady bez nastavení Doklad EET již nezruší označení dokladu, 

že EET podléhá 

Jediná možnost zrušení – ručně na dokladu 

 

2/ Analytika nepodléhá EET 

 Lze volit Druhem, zda bude doklad podléhat EET či ne (dle nastavení Doklad EET na  

druhu) 

Případně lze nastavit ručně na dokladu, že podléhá EET (ruční volba parametru 

Doklad EET) 

Doporučení: Kombinaci nastavení nastavit co nejjednodušeji, dle zvyklostí uživatele. 

 

Příklad:  

1/většina dokladů v rámci pokladny spadá do EET – volba na analytice pokladny, zbývající 

doklady nepodléhající EET rušit ručně parametr Doklad EET 
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2/polovina dokladů podléhá EET, polovina ne – volba druhem na pokladních dokladech, tj. 

analytika není označena, nepodléhá EET, dva druhy pro pokladnu příjem – EET ano, EET ne – 

volím na dokladu. 

3/ většina dokladů nespadá do EET - analytika není označena, nepodléhá EET, zbývající 

doklady lze označit ručně zaškrtnutím parametru Doklad EET na pokladním dokladu 

 

5.6 Zadání a odeslání příjmového pokladního dokladu s DPH 
 

Příjmový pokladní doklad vytvoříme běžným způsobem a odešleme do EET. Po odeslání se do dokladu 
doplní potřebné informace a funkce pro Opravu a Smazání jsou zablokovány. 
 

 

 

Dále je možné zobrazit okno „Informace zprávy EET“ 
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Odeslaný doklad je možné v případě potřeby z EET stornovat pomocí funkce v pásu ikon. 
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5.7 Zadání pokladního dokladu – úhrada faktury 
V případě, že je faktura zaevidovaná v pohledávkách a je v položkách pokladního dokladu dohledána, program 

automaticky ve zprávě EET odešle i údaje o DPH. 

5.7.1 Plná úhrada faktury 
Zadání a odeslání do EET proběhne standardním způsobem. 

 

5.7.2 Částečná úhrada faktury 
Příjmový pokladní se vytvoří na částku, která je menší než celková částka fakury. 

 



 

  

Asseco Solutions, a.s. Telefon/Hotline: 

Bratří Štefanů 60/39 

500 03 Hradec Králové 

+420 495 809 211 

+420 495 809 239 

 

Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60/39, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku 

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771, tel.: +420 495 809 211, fax: +420 495 809 212,  

IČO: 64949541, DIČ: CZ64949541, bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 111263671/0300. 

assecosolutions.com 

hotline.red@assecosol.com 

Po odeslání do EET, jsou vyžadované údaje o DPH matematicky rozpočítány z původní faktury, i když příjmový 

pokladní doklad DPH neobsahuje. 

 

 

5.7.3 Úhrada neevidované faktury 
Při zadání příjmového pokladního dokladu nedojde k dohledání faktury. Při odeslání do EET  

 

je třeba doplnit údaje o DPH v nabízené tabulce. 
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Rozdíl Kč ukazuje, zda je celková částka beze zbytku rozepsána do příslušných polí. 

Pozn: Importované příjmové pokladní doklady z jiných informačních systémů nelze do EET odeslat. Týká se i 

dokladů přenesených z jiných modulů např. Fakturace. 

 

Nastavení práv pro |E|E|T| 
Fakturace – právo na storno 

Fakturace – právo na odeslání dokladu, který nepatří do EET 

 


