NÁVOD,
JAK SI NASTAVIT EET
Na následujících stránkách vás naučíme, jak aplikaci MySalon propojit s finančním úřadem tak,
aby všechno klapalo a vy si mohli konečně oddychnout. Celý proces lze rozdělit do tří kroků:

KROK 1
Získání autentizačních údajů pro Daňový portál

KROK 2
Registrace Vaší provozovny na Daňovém portálu

KROK 3
Stažení certifikátu pro EET a jeho propojení s aplikací MySalon
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KROK 1
ZÍSKÁNÍ AUTENTIZAČNÍCH ÚDAJŮ
PRO DAŇOVÝ PORTÁL
Daňový portál je web, provozovaný Ministerstvem financí ČR, který slouží k účelům EET.
Je potřeba se na něj přihlásit pomocí tzv. “autentizačních údajů”, což je v podstatě uživatelské
jméno a heslo, podobně jako znáte z přihlašování na e-mail nebo na sociální sítě.
S tím rozdílem, že si je nevolíte sami, ale dostanete je od finančního úřadu.

autentizační údaje vám dají na počkání na vašem finančním úřadě
Stačí přijít v úřední den, mít s sebou občanský průkaz a říct: “Dobrý den, já bych potřebovala
autentizační údaje pro Daňový portál.” Oni s Vámi vyřídí formality a údaje Vám dají v obálce.
Vaše údaje budou platné následující den, takže po návratu z úřadu si můžete dát kafíčko a na
nastavení EET se vrhnout až ráno.

Takhle vypadá hlavní stránka Daňového portálu.
Můžete ho vyhledat v internetovém prohlížeči, nebo rovnou zadat adresu “eds.mfcr.cz”.
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KROK 2
REGISTRACE PROVOZOVNY
NA DAŇOVÉM PORTÁLU
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Na hlavní stránce Daňového portálu klikněte na záložku „Elektronická evidence tržeb“.

Klikněte na záložku
„Správa údajů evidence tržeb“.
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Přihlaste se pomocí autentizačních údajů,
které jste dostali na finančním úřadě.
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Po přihlášení vás Daňový portál
požádá o změnu hesla. Stávající heslo
je to, co jste dostali od finančního
úřadu. Nové heslo si vymyslete svoje.
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Po úspěšné změně hesla se dostanete na vstupní stránku, na které klikněte na položku
„Provozovny“ v horním menu.
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Po úspěšné změně
hesla klikněte na tlačítko
“Pokračovat”.

Provozovnu založíte kliknutím na tlačítko „Nová provozovna“.

KROK 2

REGISTRACE PROVOZOVNY NA DAŇOVÉM PORTÁLU
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Vyplňte informace o provozovně a klikněte na „Založit provozovnu“.

Po založení provozovny ji Daňový portál zobrazí v seznamu provozoven
a přidělí jí číslo, které si někam zapište, protože ho bude nutno zadat do MySalonu
v závěrečné fázi nastavení. Toto je velmi důležité.

Zde je
vaše číslo
provozovny.
Někam si
ho zapište,
je důležité.

Sem si můžete zapsat
číslo provozovny:
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KROK 2

REGISTRACE PROVOZOVNY NA DAŇOVÉM PORTÁLU

KROK 3
ZÍSKÁNÍ EET CERTIFIKÁTU PRO MYSALON

1
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Klikněte na odkaz „CERTIFIKÁTY“.

Na této stránce klikněte na odkaz
“Vstup na stránky certifikační autority pro správu certifikátů”.
Pozor, další stránka se Vám otevře v novém okně!
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V novém okně klikněte na položku
„Nový certifikát“ v horním menu.
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Na další stránce klikněte na
„Vytvořit žádost v prohlížeči“.

Zvolte si heslo k certifikátu. Heslo si zapamatujte nebo někam zapište, budete ho
potřebovat ve dvou dalších krocích nastavení.

Sem si můžete
zapsat své heslo:
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Do nepovinné poznámky můžete napsat např. „Certifikát MySalon“, nebo nechat pole
nevyplněné. Klikněte na “Odeslat žádost”.

KROK 3

ZÍSKÁNÍ EET CERTIFIKÁTU PRO MYSALON
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Znovu zadejte své heslo k certifikátu, který jste si zvolili před chvílí. Budete ho potřebovat
ještě jednou v závěrečné fázi nastavení. Po zadání hesla klikněte na “Potvrdit”.
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Klikněte na tlačítko „Vytvořit exportní soubor“ pro vytvoření certifikátu. Daňový portál pak
vytvoří certifikát a nabídne Vám ho ke stažení do počítače.
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Kliknutím na „Stáhnout exportní soubor“ stáhnete certifikát na do počítače.
Je třeba jej stáhnout hned, protože později to nebude možné.
Pokud ho nestáhnete hned, budete ho muset později zneplatnit a vytvořit si nový.
Soubor má příponu .pkcs12 a nejčastěji se ukládá do složky “Stažené soubory”.

KROK 3

ZÍSKÁNÍ EET CERTIFIKÁTU PRO MYSALON
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10 Závěrečná fáze nastavení
Stažený certifikát nahrajte z počítače do aplikace MySalon v sekci “Nastavení EET”.
Zároveň zde vyplňte heslo k certifikátu (strana 7, krok 5), které jste si zvolili před
chvílí, a číslo provozovny, který Vám přidělil Daňový portál při registraci provozovny
(strana 5, krok 9), a které jste jsme Vám doporučili si někam zapsat.
Až budete mít vše vyplněné, klikněte na tlačítko “Uložit změny”.
To vše je třeba udělat ve webové verzi aplikace na počítači (na stránkách www.mysalon.cz),
ale nemějte strach, toto nastavení se projeví i ve Vaší mobilní verzi.

zde zadejte
číslo provozovny

zde nahrajte certifikát
zde zadejte
heslo k certifikátu

Nyní jste
plně připraveni
pro eet
Další informace získáte na infolince Daňového portálu: 225 092 392
nebo na stránkách www.etrzby.cz
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KROK 3

ZÍSKÁNÍ EET CERTIFIKÁTU PRO MYSALON

