
EETsrov  - porovnávací modul ANetCa/LILKA©-MFČR 

 
Následující dokumentace podrobně popisuje postup srovnání účtenek 

zaznamenaných v lokálních systémech ANetCa nebo LILKA© a portálem MFČR, kde jsou 

zaznamenané zaslané účtenky z těchto systémů.  

 

        Kontrolu je možno provádět pouze pro jednu danou pokladnu. Modul EETsrov lze však 

naistalovat na jedno PC a operačním systémem Windows vícekrát, anebo před kontrolou 

všechna minulá data smazat a použít nová data z jiné pokladny. 

 

              Na Obrázku-1 je zobrazen úvodní formulář modulu EETsrov.   

 

 
Obrázek-1 

 

        Programový modul EETsrov porovnává účtenky získané na portálu MFČR v sekci Správa 

údajů evidence tržeb. Přístup k tomuto portálu umožňuje Tlačítko „Portál FS MFČR“. Zde je 

možno získat soubor zaslaných účtenek ve tvaru .CSV za zadané období. Nutno zde 

poznamenat, že je nejprve zadat žádost a zpravidla druhý den jsou účtenky k dispozici. 

Nejmenší interval ke kontrole doporučujeme jeden měsíc a to v dostatečném předstihu. 

V EET pokladních systémech LILKA i ANetCa je následně nutno vygenerovat za totožné 

období export účtenek do tvaru .CSV.  Oba dva vstupní soubory .CSV za totožné období jsou 

pak programem EETsrov porovnány a automaticky vyhledány rozdíly na všech úrovních, jak je 

popsáno dále. 

 

 



                Jednotlivá tlačítka programu EETsrov mají následují funkci: 

 

 

„Výběr dat ze dne“ 

 

 

         Toto tlačítko umožňuje vybrat ke kontrole soubor .CSV generovaný z pokladny  LILKA či 

ANetCa. Na umístění těchto souborů je určen podadresář ..\ALcsv,  z něhož lze vybrat 

kliknutím daný soubor účtenek .CSV. Viz následující Obrázek-2, kde je jako příklad vybrán 

soubor Andy01.csv. Potvrzením tlačítka „OK“ se soubor automaticky převede do databáze 

programu EETsrov. Převod zajišťuje, že se do databáze nedostanou účtenky duplicitně. 

 

 

 

 
Obrázek-2 

 

 

„Prohlížení účtenky“ 

 

       Stisknutím tlačítka „Prohlížení účtenky“ se otevře přehled účtenek získaných z pokladny 

s jednotlivými položkami a celkovou sumou za účtenku. Tento přehled je vhodný pro 

kontrolu, zda byly převedeny správné účtenky. 

 

      Viz Obrázek-3 na následující straně. 



 
Obrázek -3 

 

 „Porovnání s MFČR“ 

 

         Toto tlačítko umožňuje vybrat ke kontrole soubor .CSV vygenerovaný z portálu FS MFČR. 

K umístění těchto souborů slouží podadresář ..\FSmfcr,  z něhož lze vybrat kliknutím daný 

soubor zaslaných účtenek ve tvaru  .CSV. Viz následující Obrázek-4, kde je jako příklad vybrán 

soubor Andy01mfcr_leden.csv. Potvrzením tlačítka „OK“ je soubor automaticky převede do 

databáze programu EETsrov. Předchozí data z MFČR jsou před importem smazána. 

 

 
Obrázek-4 



      Po zvolení souboru je nabídnut přehled k ověření, že jsou nahrána správná data.  

Prohlížení se ukončí stisknutím křížku v pravém horním rohu prohlížecího seznamu viz 

Obrázek-5. 

 

 
Obrázek- 5 

 

            Jakmile je prohlížecí seznam zavřen, začne program porovnávat účtenky a v pravém 

horním rohu vypisuje číslo účtenky, které je právě srovnáváno. Výsledkem je zobrazení 

rozdílných účtenek v hlavní mřížce (gridu). Viz Obrázek-6. 

 

 
Obrázek-6 



„Prohl. účt. z MFČR“ 

 

       Stisknutím tlačítka  „Prohl. účt. z MFČR“ se otevře přehled účtenek získaných z portálu 

MFČR celkovou sumou za účtenku a jednotlivými daňovými položkami. Tento přehled je 

vhodný pro kontrolu, zda byly převzaty správné účtenky. 

 

      V tomto přehledu lze vizuálně zkontrolovat i daňové základy a vlastní DPH 21,15 a 10%  

Obrázek-7 ilustruje přehledový seznam účtenek z MFČR. Stisknutím křížku v pravém horním 

rohu se seznam uzavře. 

          

 
Obrázek-7 

 

„Portál FS MFČR“ 

 

       Tlačítko „Portál FS MFČR“ umožňuje přímý vstup z programu EETsrov na portál MFČR pro 

získání souborů zaslaných EET účtenek – záznamů. Pro přístup je třeba znát jméno a heslo 

uživatele – firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

       Následující dva obrázky Obrázek-8 a obrázek-9 ilustrují vstup do portálu MFČR. Program 

EETsrov je nutno přesunout na lištu stiskem jeho ikony na liště.   

 



 
Obrázek-8 

 

 
Obrázek-9 

 

„Nastavení“ 

 

        Tlačítko nastavení umožňuje parametrizovat – měnit – cestu k datových souborům .CSV a 

to jak z pokladny EET tak z portálu MFČR. Dle Obrázku-10 je cesta pro data z EET pokladny ve 

sloupci Canetca a cesta pro data z portálu MFČR je ve sloupci Xcesta. Z těchto míst jsou pak 

data nabízena. 

 



 
Obrázek-10 

 

„Konec“ 

 

        Tlačítko „Konec“  ukončí program a zavře všechny datové soubory. 

 

„Seznam účtenek z FÚ“ 

      Tlačítko „Seznam účtenek z FÚ“ umožní vytisknout seznam účtenek z MFČR se součtem – 

Obrázek-11. 

 

 
Obrázek-11 



„Nenalez. v PO“ 

      Tlačítko „Nenalez. v PO“ umožní vytisknout seznam nenalezených účtenek v pokladně 

oproti záznamům MFČR se součtem a jejich zobrazení na hlavním gridu – Obrázek-12. 

 

 
Obrázek-12 

 

„Rozdílné účtenky“ 

       Tlačítko „Rozdílné účtenky“ umožní vytisknout seznam rozdílných účtenek v pokladně 

oproti záznamům MFČR se součtem a jejich zobrazení na hlavním gridu – Obrázek-13. 

       

 
Obrázek-13 



„Nenalezeno v EET“ 

 

       Tlačítko „Nenalezeno v EET“ umožní vytisknout seznam nenalezných účtenek v EET 

portálu oproti záznamům v pokladně s celkovým součtem – Obrázek-14. 

 

 

 
Obrázek-14 

 

      V této sestavě jsou účtenky placené kartou a na fakturu. 

 

!!! POZOR: U všech tiskových oken platí toto: 

 

     Stisknutí znaku dvířka – ukončení zobrazení sestavy. 

     Stisknutí tlačítka tiskárna – vytištění sestavy na výchozí tiskárnu.  

 

„Výmaz dat“ 

        

        Toto tlačítko vymaže všechna data nahraná do programu EETsrov a umožní srovnání 

dalšího období. 

  

 

               

 

 

      


