
JSTE PŘIPRAVENI  
NA ZAVEDENÍ EET?
Jestliže zatím ne, rádi Vám pomůžeme.  
Blue Dynamic vyvinul Add-on EET pro Dynamics AX,  
který řeší legislativní požadavky elektronické evidence 
tržeb včetně tisku dokladu s unikátním kódem.

CO VÁM PŘINÁŠÍME: 
• Kompletní XML komunikace s Finanční správou
• Přehled odeslaných a přijatých zpráv
• Automatické zasílání informací o chybových  
         zprávách vybraným uživatelům
• Funkcionalita pro opětovné odesílání zpráv  
         v případě chyb (poruchy internetového připojení,  
         špatné údaje v datové zprávě, chybný certifikát apod.)
• Tiskový formulář dokladu se všemi povinnými legislativními údaji
• Zaškolení Vašich pracovníků

JAK TO FUNGUJE:
Microsoft Dynamics AX Internet

Finanční správa

Faktura 
s FIK

Dotaz a Ověření 
dokladu s Fikem

POPIS ŘEŠENÍ:
1. Dynamics AX při vytvoření a zaúčtování faktury  
          automaticky odesílá zprávu o evidované tržbě  
          na portál Finanční správy.
2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení  
          o přijetí/chybě. Pokud se jedná o potvrzení přijetí,  
          je obdržen i unikátní kód tržby – FIK.
3. Dynamics AX vytiskne fakturu  
          (s unikátním kódem FIK, nebo v případě chyby  
          s kódem PKP – Podpisový kód poplatníka).
4. Zákazník obdrží fakturu s kódem.
5. Zákazník může údaje ověřit s portálem Finanční správy. 
          Tato funkcionalita již není součástí AX, ale portálu  
          Finanční správy.
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ŘEŠENÍ EET PRO MS DYNAMICS AX



KONTAKTUJTE NÁS  
PRO PODROBNĚJŠÍ 
INFORMACE.

Blue Dynamic, s.r.o.
Pražská 239 | 250 66 Prague – Zdiby
Czech Republic | Tel: +420 226 201 970
www.bluedynamic.cz | info@bluedynamic.cz

ÚPRAVY NA MÍRU MIMO 
ROZSAH STANDARDNÍHO ŘEŠENÍ

V případě situace, kdy zákazník využívá jiný obchodní proces 
než tok dokladů Objednávka – Faktura je před nasazením sa-
motného add-onu potřeba zanalyzovat celý obchodní proces 
a navrhnout nejvhodnější řešení. Tento návrh může obsahovat 
dodatečné programové úpravy. Naše nabídka standardního ře-
šení vychází z jistých předpokladů, které musejí být splněny 
pro nasazení dovývoje tak, jak je navržen. V případě speci-
fického nastavení DPH, zohlednění již existujících dovývojů  
a procesů, zapojení automatických plateb apod., může dojít  
k navýšení konzultačních a programátorských hodin.

Odhad těchto hodin bude upřesněn pro provedení analýzy.

Jak z uvedeného diagramu vyplývá, celé řeše-
ní EET je postaveno na vystavení faktury, kde se 
zadává způsob platby, který je pro elektronic-
kou evidenci tržeb určující. Přednastavení jed-
notlivých údajů je součástí globální konfigurace 
add-onu nebo nastavení na uživateli. Není tedy 
potřeba opakovaně zadávat jednotlivé údaje. 
Při zaúčtování dokladu dochází ke komunikaci  
s Finanční správou, přenosu povinných údajů na 
fakturu a tisk dokladu. V případě chyb (špatné úda-
je v datové zprávě, výpadek internetového spojení, 

špatný certifikát apod.) je ve stanovený čas ode-
sílán automaticky email pověřenému pracovníkovi 
o neodeslaných/chybových zprávách. Po vyřešení 
chyb, lze zprávy znovu odeslat na portál Finanční 
správy. Standardní návrh neřeší samotné zpraco-
vání plateb ani napojení na jednotlivé pokladny.  
Z našich zkušeností vyplývá, že pokud zákazník 
nepoužívá standardní POS v AX, řeší tuto agendu 
v systému různým způsobem. Počítáme s tím, že 
v případě potřeby řešení na základě požadavků 
zákazníků rozšíříme.


