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Blíží se období, kdy může dojít k ukončení platnosti některých pokladních certifikátů, které 

používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty platí 3 roky. Jestli jste si zřizovali 

pokladní certifikát například v poslední čtvrtletí roku 2016, platnost tohoto certifikátu končí 

v posledním čtvrtletí roku 2019 apod. Pokud Vám vyprší platnost certifikátu, systém 

evidence tržeb nebude přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Jestliže si 

tedy nevyměníte pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení včas za nový, po vypršení 

platnosti certifikátu nebudou Vaše tržby zaevidovány. 

Veškeré činnosti spojené s pokladním certifikátem se provádí ve webové aplikaci 

Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále (www.daneelektronicky.cz) 

 
Obrázek 1: Aplikace Elektronická evidence tržeb 

 
Obrázek 2: Otevření aplikace Elektronická evidence tržeb 

Přihlášení do této aplikace probíhá pomocí Autentizačních údajů – název uživatele (ve tvaru 

„A“, „B“, „C“, „D“ nebo „E“ a „číslo“, např. A1234567, B1234567 atd.) a hesla. Pokud nemáte 

k dispozici Název uživatele, a nedaří se Vám jej dohledat, je nutné požádat o nové Autentizační 

údaje.  

http://www.daneelektronicky.cz/
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Obrázek 3: Přihlašování do aplikace Elektronická evidence tržeb 

 

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 naleznete ve sloupci Datum expirace. Jestliže se blíží datum ukončení platnosti 

pokladního certifikátu, např. měsíc a méně do ukončení), je vhodné vygenerovat certifikát 

nový a starý certifikát následně zneplatnit.  

 
Obrázek 4: Datum ukončení platnosti pokladního certifikátu 
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Jak vygenerovat nový pokladní certifikát 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz 

CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. 

Postup vygenerování nového pokladního certifikátu: 

1. Kliknutím na odkaz VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI vytvoříte žádost o 

certifikát v prohlížeči, popř. můžete nahrát již připravená soubor s žádostí o certifikát. 

 
Obrázek 5: Vygenerování nového certifikátu 

2. V prohlížeči zvolte a vložte heslo pro soukromá klíč certifikátu. Následně klikněte 

na tlačítko Potvrdit. Heslo si dobře zapamatujte, budete jej potřebovat v následujících 

krocích a při instalaci certifikátu do pokladního zařízení. 

 
Obrázek 6: Vložení hesla pro soukromý klíč 

3. 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. 

 
Obrázek 7: Odeslání žádosti o nový certifikát 

 

 

 



 

 

6 

4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit exportní soubor vytvoříte exportní soubor ke stažení. 

 
Obrázek 8: Vytvoření exportního souboru 

5. Vložte heslo pro soukromý klíč certifikátu, které jste zadávali v kroku číslo 2. a klikněte 

na tlačítko Potvrdit. 

 
Obrázek 9: Vložení hesla pro soukromý klíč 

6. V posledním kroku je třeba exportní soubor stáhnout. Klikněte na tlačítko Stáhnout 

exportní soubor (přípona .p12). 

 
Obrázek 10: Stáhnutí exportního souboru 

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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Jak nahrát nově vyexportovaný pokladní certifikát do 

programu SQL Ekonom 

V programu SQL Ekonom nastavení – nastavení – globální nastavení – záložka EET. Nový 

certifikát načtete do pole certifikát poplatníka pomocí tlačítka načti certifikát. Do pole heslo 

k certifikátu poplatníka vložíte heslo, které jste si zvolili při vytváření žádosti o nový pokladní 

certifikát (heslo pro soukromý klíč). Poté program ukončete a znova zapněte.  

 
Obrázek 11: Otevření nastavení programu SQL Ekonom 

 

 
Obrázek 12: Nastavení - záložka EET 

 

 
Obrázek 13: Načtení nového certifikátu a přepsání hesla 
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Jak zneplatnit pokladní certifikát 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz 

CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na 

sériové číslo pokladního certifikátu, který plánujete zneplatnit. 

Po kliknutí na sériové číslo pokladního certifikátu je zobrazena stránka s detailními 

informacemi. Zneplatnění pokladního certifikátu provedete kliknutím na tlačítko Zneplatnit. 

 
Obrázek 14: Sériové číslo pokladního certifikátu 

 
Obrázek 15: Zneplatnění starého pokladního certifikátu 

Upozorňujeme, že kliknutím na tlačítko Zneplatnit, dojde k okamžitému zneplatnění 

pokladního certifikátu. Zneplatnění pokladního certifikátu je nevratné. Zneplatněný 

pokladní certifikát není možné používat pro evidenci tržeb. Zneplatnění pokladního 
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certifikátu tedy provádějte až v případě, kdy máte již vygenerovaný a v pokladním 

zařízení/pokladních zařízeních nainstalovaný nový pokladní certifikát. 

Také upozorňujeme, že pokud u pokladního certifikátu již vypršela platnost, není nutné 

jej zneplatnit. Tento pokladní certifikát byl zneplatněn automaticky. 

 

Jak zkontrolovat, zda jsou Vaše tržby evidovány nově 

vygenerovaným pokladním certifikátem 

Kontrolu toho, zda evidence tržeb probíhá pomocí nově vygenerovaného certifikátu, provedete 

porovnáním sériového čísla nového pokladního certifikátu, které je uvedeno v Seznamu 

žádostí a certifikátů ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oproti sériovému číslu 

pokladního certifikátu v detailním výpisu tržeb. 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz 

CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Sériové číslo 

certifikátu je uvedeno v tabulce Seznam žádostí a certifikátů ve sloupci Sériové číslo. 

 
Obrázek 16: Seznam certifikátů 

V detailním výpisu tržeb je sériové číslo uvedené ve sloupci cert_sernum. 

 
Obrázek 17: Detailní výpis tržeb - sloupec cert_sernum 

Pokud má sériové číslo certifikátu v detailním výpisu tržeb stejnou hodnotu, jako sériové číslo 

nového pokladního certifikátu ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, evidence tržeb 

probíhá pomocí nově vygenerovaného pokladního certifikátu. Pokud se obě hodnoty neshodují, 

zkontrolujte, zda máte v pokladním zařízení nový pokladní certifikát správně nainstalovaný, 

příp. se obraťte na svého dodavatele pokladního zařízení. 



 

 

10 

Jak zadat e-mail pro zasílání upozornění na blížící se 

konec platnosti pokladního certifikátu 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz 

CERTIFIKÁTY. Na stránce ÚVOD jsou zobrazeny informace o přihlášeném uživateli. 

Pokud uvedete do pole E-mail pro upozornění Vás kontaktní e-mail, budete upozorněni na 

blížící se konec platnosti pokladního certifikátu. 

 
Obrázek 18: Zadání e-mailu pro upozornění na konec platnosti pokladního certifikátu 

Zdroj: Etržby 

 


