INSTALACE A ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ MODULU EET PRO
PRESTASHOP
Modul najdete zde: http://prestahost.eu/prestashop-modules/cs/home/35-eet-pro-prestashop.html
Souhrnně - kde všude se v administraci nachází funkcionalita modulu:
•
Konfigurace modulu ... celkem pět záložek počínaje Základní nastavení
•
Objednávky záložka EET .... přehled vydaných účtenek, s proklikem do detailu a možností
znovu zaslat účtenku emailem.
•
Detail objednávky - přehledná tabulka účtenek k objednávce, funkcionalita pro odeslání ruční
opravy, automatické vydávání účtenek při stornu s dobropisem, při stornu stavem Zrušeno a
při přidání další platby v závislosti na nastavení modulu
•
Detail produktu - záložka EET pro prestashop, pokud máte aktivováno Rozšíření produktu v
Další nastavení

1) Režim údržby
Pokud máte frekventovaný eshop, uveďte jej do stavu Údržby (Konfigurace - Údržba obchodu) a
přidejte svoji IP adresu. Důvodem je aby nedošlo k nechtěnému vydání účtenky v testovacím
režimu během nastavování modulu. Před 1.3.2017 toto samozřejmě dělat nemusíte.
2) Instalace
Instalujte modul EET pro prestashop z dodaného souboru standardním postupem v administraci,
záložka Moduly.
3) Rychlý test
V konfiguraci modulu v tabu Základní nastavení vidíte zaškrtnuté testovací prostředí - Sandbox s
varováním že nedochází ke skutečné evidenci tržeb. Zatím ponechte zatrženo a přejděte do záložky
Okamžité testování
- klikněte na Otestovat spojení .... jako odpověď se zeleným písmem vypíší základní údaje o
účtence

- nyní vyberte nějakou objednávku a v modulu zadejte její číslo. Klikněte na "Poslat tržbu Sandbox" . Vystaví se účtenka, v testovacím módu se pochopitelně neeviduje. Účtenku si můžete
prohlédnout v záložce "Objednávky :: EET". Chování "Poslat tržbu - Sandbox" se poněkud liší od
standardního, mj. se neodesílá emailová zpráva, ani se nekontroluje zda má být účtenka vydána.
5) Údaje pro EET
V záložce "Základní nastavení" vyplňte všechny údaje. Nezapomeňte nahrát certifikát včetně hesla.

6) Vydávání účtenek
V záložce "Vydávání účtenek" v tabulce pro prvotní vydání účtenky vyberte moduly pro které se
má účtenka vydávat. U platebních bran můžete obvykle zaškrtnout "Vždy pokud je uhrazeno".
Pokud ale používáte např. dobírku jak pro vlastní dopravu tak pro dopravu přepravní službou,
budete chtít posílat účtenku jen při nějakém stavu specifickém pro vlastní dopravu.

Vždy se přesvědčte že máte správně nastavené stavy v Objednávky" - Stavy objednávek. Tj. zda
nastavení příznaku "Nastavit objednávku jako zaplacenou." odpovídá skutečnosti.
Pod tabulkou pro prvotní vydání účtenky je ještě volba "Vydání účtenky při ručním přidání platby v
administraci" . Ve většině případů tam zvolíte pouze modul osobního odběru. Navíc je potřeba ještě
zaškrtnout volbu "Aktivovat vydávání účtenek při ručním přidání platby v administraci ". Více
informací najdete níže ve Storna a úpravy objednávky.
7. Záložka krony
Doporučujeme zaškrtnout obě volby a zejména nastavit url kronu na serveru. Modul se pak pokusí
opravit účtenky z chybějícím FIK pokud to nebylo vydáno např. kvůli výpadku spojení s EET.
Rovněž budete informováni o případných problémech.
8) Ostrý provoz
Zrušte zaškrtnutí Testovací prostředí v záložce Základní nastavení a uložte. V záložce okamžité
testování vyzkoušejte otestovat spojení. Odpověď by měla být "Test spojení byl úspěšný" . Pokud
se objeví chyba "Certifikát se nepodařilo vyexportovat", znamená to že jste zadali špatné heslo k
certifikátu.

DALŠÍ NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ MODULU
1) Záložka Další nastavení
Rozšíření produktu - aktivujte pokud používáte vouchery resp. dárkové kupony, což jsou v podstatě
produkty určené k následnému čerpání nebo zúčtování. V detailu každého produktu se pak objeví
nová záložka, kde lze zaškrtnout zda daný produkt je voucher (následné čerpání).
V rozšíření produktu je ještě jedno zaškrtávátko pro cestovní službu.

Použité zboží speciálně nezaškrtáváte, modul respektuje nastavení Nové versus
Použité/Repasované ze záložky Informace u produktu.
2) Více k dárkovým poukazům
Dárkový poukaz je tedy pro EET zboží určené k následnému čerpání. Čerpáním pak je uplatnění
dárkového poukazu ve formě kupónu a i tento údaj je potřeba předávat (v rámci jednoho subjektu).
Je tedy potřeba odlišit kupóny které jsou čerpáním dárkového poukazu. Do textového pole v
záložce "Další nastavení" modulu zadejte jeden či více prefixů kódu kupónů vystavených k
dárkovým poukazům, např. tedy první tři písmena.
3) MOSS
V záložce Další nastavení zaškrtněte aktivovat MOSS, pokud prodáváte virtuální produkt
neplátcům DPH do členských zemí EU. Jediný údaj který modul potřebuje je číslo základní
případně snížené sazby. Daň pak rozpočítá podle nastavení daňových pravidel. Dobře fungující
MOSS je tedy zejména věcí správně nastaveného prestashopu. Modul také neřeší další
problematiku související s registrací MOSS, protože ta se naprosto netýká EET.
4) Ostatní volby v záložce Další nastavení
Neposílat email k opravám - podle vyjádření z infolinky pro metodické dotazy není nezbytné email
posílat pokud objednávku stornujete nebo doplňujete platbu. Datová zpráva se pochopitelně odešle.
PDF - zaškrtněte pokud chcete aby se FIK a pkp/bkp zobrazovalo v pdf faktuře.

5) Storna a úpravy objednávky
Storna jsou automatická, podporována jsou i storna jen některých produktů, podmínkou je aby byl
vystaven dobropis. Povolte vracení v Objednávky - Vracení zboží aby byla aktivní možnost
Standardní vrácení v objednávce. Pokud je v objednávce přítomen slevový kupón, narazíme na
problém. Jako tržba byla na EET registrována hodnota produktů ponížená o kupón. Případné storno
musí tedy být v EET opět poníženo o částku slevového kupónu: z EET smíte odebrat pouze to co
tam bylo zasláno. Pokud jsou stornovány všechny produkty, nedojde k žádnému problému, použijte
volbu "Nezahrnovat částku původního slevového kupónu". Pokud je však vracena jen část
produktů, musí být od jejich hodnoty odečtena poměrná část kupónu. Je tedy potřeba zvolit "Částka
dle mého výběru". Naštěstí ale nemusíte tuto částku ručně počítat, ponechte nulu, modul správně
vypočte poměrnou částku z kupónu porovnáním vracených produktů s produkty v objednávce.
Storna pokud je v objednávce přítomen slevový kupón jsou podrobně vysvětlena v poznámce na
konci tohoto dokumentu.
Souhrnně - pro storna používejte dobropis, pokud objednávka obsahuje slevový kupón a je vracena
jen část produktů, použijte volbu "Částka dle mého výběru" ale částku nevyplňujte.

Úpravy objednávky
Úprav objednávky se týkají 3 položky v záložce "Vydávání účtenek" modulu.
Výběr modulu pod nadpisem "Vydání účtenky při ručním přidání platby v administraci" - pokud
byla objednávka vytvořena např. platební branou ale doplatek je zaslán bankovním převodem,
účtenka by se vydávat neměla. V úvahu tedy prakticky přichází jen module osobního odběru a ve
specifických případech i dobírka.

Aktivovat vydávání účtenek při ručním přidání platby v administraci - využijete pokud se nechcete
spoléhat na automatiku a doplatky budete na EET posílat ručně, což lze celkem pohodlně v
přehledné tabulce k EET v detailu každé objednávky.
Vliv má i volba "Povolená odchylka v Kč". Mechanismus je takový že nejprve přidáte produkty k
objednávce v detailu objednávky v administraci. Pak tamtéž přidáte další platbu (některé verze PS
1.6 mají chybu a tato volba tam není dobře přístupná) a pokud je přidaná částka platby v nastavené
toleranci k ceně nově přidaných produktů, modul akci zachytí a vydá účtenku.

6) Detail objednávky
V detailu každé objednávky je přehledná tabulka s informacemi o odeslaných tržbách. Pod tabulkou
jsou pole pro případné ruční posílání změn. Pokud chcete nějakou částku stornovat, pošlete ji se
znaménkem minus. Celou objednávku ale mnohem pohodlněji stornujete jejím převedením do stavu
Zrušeno (pokud je tato volba povolena u modulu - záložka Vydávání účtenek). Případně vydáním
dobropisu jak je zmíněno výše. Na obrázku bylo EET pro objednávku vynulováno stavem Zrušeno.

===================================================================
Poznámka: Storna objednávek obsahující slevový kupón
Objednávka obsahuje 2 produkty v různých daňových sazbách a slevový kupon na produkty.
Doprava na kterou se tento slevový kupón nevztahuje byla vynechána jen kvůli přehlednosti.

Pokud jsou produkty stornovány najednou, nic nebrání využití volby Nezahrnovat částku slevového
kuponu

Výsledná EET bilance objednávky je korektní.

Komplikovanější situace nastává pokud vracíme jen jeden z produktů, v tomto případě produkt ve
21% sazbě. Všechny možnosti zúčtování kupónu které Prestashop nabízí by vedly k účetně
správnému dobropisu, nicméně jen poslední z nich "Částka podle Vašeho výběru" je v souladu s
pravidlem - "Z EET můžeme vzít jen co jsme tam poslali". Produkt měl sice účetní hodnotu 200 Kč,
ale tržba objednávky byla ponížena kuponem za 120 Kč, který se rozpočetl mezi oba produkty. Po
uplatnění poměrné části kuponu bylo za produkt ve 21% sazbě odesláno jen 95,44 Kč, což je vidět
i z účtenky (červený součet). Tedy při stornu tohoto produktu z objednávky musí být stejná částka
vyjmuta a je potřeba ji vyplnit v generovaném dobropisu.

V praxi částku podle Vašeho výběru nemusíte vyplňovat, ponechte nulu, modul si částku dopočte.
V EET bilanci pak zbývá 14,26 Kč za nestornovaný produkt v 15% sazbě.

