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Program Klient – doklady do EET na platby kartou 

 

Pokladní doklady – platba kartou 

Pro evidenci plateb kartou a jejich odesílání do evidence EET využíváme modul Pokladna.  

Je možné mít samostatnou hotovostní pokladnu a další pokladnu pro platby kartou nebo používat jednu 
společnou pokladu pro tržby v hotovosti i pro platby kartou. 

 

Nastavení číselných řad – Pokladní konta 

V modulu Pokladna v číselných řadách v menu Soubory – Pokladní konta vyberete příslušnou číselnou 
řadu pokladny a zvolíte „Editovat“.  V nastavení pokladny je samostatný účet pro platební karty, kde 
nastavíte účet, který se použije při účtování příjmových dokladů za platby kartou (místo účtu pokladny), 
například analytický účet 315-ostatní pohledávky-platby kartou, analytický účet 261-peníze na cestě. 

 

Pořízení pokladního dokladu na platbu kartou 

V modulu Pokladna při pořizování pokladního dokladu na platbu kartou je potřeba zapsat hodnotu do 
pole kód transakce (KT). Vyplněným kódem transakce se určuje, že se nejedná o příjem hotovosti a tedy 
nenavýší se stav poklady v hotovosti. Kód transakce musí obsahovat alespoň jeden znak a nebo  
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Pro platby kartou můžete využít v pokladně všechny druhy pohybu, které se týkají příjmu, tedy i úhrady 
faktur a úhrady zálohových faktur placených platební kartou. 

Tisk pokladního dokladu na platbu kartou 

Při tisku pokladního dokladu na platbu kartou se v záhlaví dokladu tiskne text Příjem z platební karty. 
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Tisk pokladní knihy 

Před tiskem pokladní knihy je možnost zadat výběrovou podmínku za hotovostní platby, platby kartou 
nebo všechny platby. 

 

V tisku pokladní knihy jsou příjmy do pokladny rozděleny do dvou sloupců: Kartou a Příjem (hotově). 
V případě příjmu kartou se hotovostní stav pokladny nemění. 
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Pokladna – platby kartou -  storna  

V menu „Oprava, Prohlížení, Likvidace“ - ve formuláři je  volba "Storno". Oprava hodnot, které vstupují 
do EET není možná, místo opravy slouží volba Storno dokladu.  

Po výběru dokladu a stisku tlačítka „Storno“ se k původnímu dokladu vytvoří "záporný" doklad s novým 
číslem dokladu a aktuálním datem a časem a nabídne se jeho tisk. Pokud byl původní doklad již 
zlikvidován, vytvoří se i likvidace. Pokud byl původní doklad odeslán do EET, odesílá se i storno doklad. 
Doklady vystavené v jiných modulech (autoservis,…), je potřeba v příslušných modulech také stornovat. 
Výjimkou jsou úhrady faktur, které se stornují v modulu Klient, i když byly vystaveny jiným modulem. 

 

Upozornění: Všechny uvedené účty jsou pouze ilustrativní, uživatel si musí zvolit účty dle vlastní účtové 
osnovy a dle vzorového účtového rozvrhu pro dané období. V případě nejasností konzultujte účtování se 
svým daňovým poradcem. 

 


