
   

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb 
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. 

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). 

JAK SE PŘIHLÁSIT DO WEBOVÉ APLIKACE ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB? 

Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na Daňovém portále, probíhá pomocí Autentizačních údajů, 
tedy Názvu uživatele (ve tvaru „A“, „B“, „C“, „D“ nebo „E“ a „číslo“, např. A1234567, B1234567 apod.) a hesla. Kliknutím na tlačítko 
PŘIHLÁSIT dojde k přihlášení do webové aplikace EET. 

 
NEDAŘÍ SE VÁM PŘIHLÁSIT? 

 Zapomněli jste heslo a máte k dispozici Název uživatele? 
 Pokud byl k danému Názvu uživatele přiřazen e-mail, pak lze požádat o změnu hesla pro přihlášení. 
 Pokud nebyl k danému Názvu uživatele přiřazen e-mail, pak bude nutné požádat o nové Autentizační údaje. 
 Nemáte k dispozici Název uživatele, a nedaří se Vám jej dohledat? 
 V tom případě bude nutné požádat o nové Autentizační údaje. 
 
O nové Autentizační údaje lze požádat jedním z následujících způsobů: 

 Elektronicky na stránkách Daňového portálu pomocí formuláře Žádost o autentizační údaje, který je třeba podepsat 
přihlašovacími údaji do Datové schránky (ověřenou identitou podatele). Autentizační údaje budou zaslány do této datové 
schránky, a to bez zbytečného odkladu. 

 Osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti Finančního úřadu. Zde žadatel získá autentizační údaje 
okamžitě. 

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. Na zobrazené stránce si můžete vygenerovat nový pokladní certifikát. Generování certifikátu se skládá 
z několika na sebe navazujících kroků: 

 

 

   



 

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

 

2. 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. 

 

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. 

 

4. Kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT EXPORTNÍ SOUBOR vytvoříte exportní soubor ke stažení. 

 

5. 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. 

K instalaci do pokladního zařízení budete potřebovat exportní soubor (přípona .p12) a heslo pro soukromý klíč certifikátu. 



NAHRÁNÍ NOVÉHO CERTIFIKÁTU NA PORTÁL MOJE-POKLADNA.T-MOBILE.CZ 

1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem na portál https://moje-pokladna.t-mobile.cz. 

 

2. V sekci NASTAVENÍ EET nahrajte nový pokladní certifikát, který jste vygenerovali v předchozích krocích. 

 
3. Klikněte na NAHRÁT CERTIFIKÁT.  

 
4. Zobrazí se nové okno. Klikněte na VYBERTE CERTIFIKÁT. 

 
5. Ve svém počítači najděte nový certifikát, který jste vygenerovali v předchozích krocích, a klikněte na OPEN. 

 



6. Do pole „Klíč certifikátu“ vložte heslo pro soukromý klíč certifikátu, které jste zadali v bodě 5 při generování certifikátu. Jako 
popis si zvolte libovolný text, ze kterého bude patrné, že se jedná o nový certifikát. Následně klikněte na NAHRÁT. 

 
7. Zaklikněte nový certifikát – fajfka je u nového certifikátu. 

 
SYNCHRONIZACE POKLADNÍHO ZAŘÍZENÍ S PORTÁLEM MOJE-POKLADNA.T-MOBILE.-CZ 

Tablety, kasa all-in-one, chytré telefony 

 
V aplikaci „Moje pokladna“ na vašem tabletu, kase all-in-one nebo v chytrém telefonu klikněte ve Hlavní nabídce na menu („4 
čárky“) pravém horním rohu a postupujte následujícími kroky: 

1. Synchronizace dat. 
2. Znovu menu. 
3. Smazání a synchronizace. 
4. Potvrďte ANO. 

   
Tím dojde ke kompletní synchronizaci aplikace s portálem moje-pokladna.t-mobile.cz a začne se uplatňovat nový pokladní 
certifikát. 

  



Platební terminál VEGA 3000M 

 
Na platebním terminálu VEGA 3000M klikněte v pravém spodním rohu na menu („ikona 3 čárek“) a postupujte následujícími kroky: 

1. Můj účet. 
2. Synchronizace. 
3. Vyberte svou prodejnu. 

               

Tím je synchronizace dokončena. 

Ověření nového certifikátu: 

1. V pravém spodním rohu klikněte na menu („ikona 3 čárek“). 
2. Přejděte na MŮJ ÚČET. 
3. Pokračujte na INFO. 

 Zobrazte licenční klíč. 
 Zkontrolujte informace o certifikátu – ve spodní čísti je vidět platnost certifikátu OD-DO. Dle data lze odvodit, zda se vše 

povedlo a je použit nový certifikát. 
 

       

Kalkulačka Daisy Perfect S 

 

Pro kalkulačku Daisy Perfect S není potřeba žádných dalších úkonů. Zařízení se synchronizuje samo do 24 hodin. 

 


