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Sdělení pro softwarové firmy 
 

Vážené dámy a pánové, zástupci softwarových firem, 

v poslední době Finanční správa zaznamenala velké množství elektronických podání, které 
mají vady, jež neumožňují jejich zpracování správcem daně. Jedná se zejména o vady, 
spočívající v nedodržení předepsané struktury podání. S vadným podáním, které bylo 
vyhotoveno pomocí softwaru třetí strany a následně odesláno správci daně datovou 
schránkou, jsou spojeny právní následky, které mohou podatele dostat do nepříjemností. 
Správce daně na svých webových stránkách www.financnisprava.cz zveřejnil přesný popis 
formátu a struktury, kterou musí elektronické podání splňovat.  

Možnost zkontrolování podání, resp. správné struktury souboru, je jednou z funkcionalit 
aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu), která po načtení souboru 
s podáním do aplikace na všechny chyby uživatele upozorní. Jakékoliv nedodržení struktury 
způsobuje, že podání na straně správce daně nelze elektronicky zpracovat. Současně  
i rozhraní pro přímou komunikaci disponuje možností testovacího podání. 

Jestliže elektronické podání nesplňuje zveřejněný formát a strukturu, je takovéto podání 
kvalifikováno jako vadné. Následně k tomuto podání musí správce daně vydat výzvu podle  
§ 74 daňového řádu, k odstranění vad podání. Nejsou-li tyto vady ve lhůtě stanovené 
správcem daně odstraněny, považuje se podání za neúčinné, tedy se na ně hledí, jako by 
vůbec nebylo učiněno, a to se všemi právními následky.  

Od roku 2016 je navrhována novela zákona o dani z přidané hodnoty, která mění ustanovení 
§ 101a tak, že podání, které nebude učiněno ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 
daně, bude automaticky považováno za neúčinné. Smyslem této úpravy je zpřísnit podmínky 
pro elektronická podání, která jsou podávána v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze 
zákona o DPH.  

Shora podané vysvětlení současné a budoucí správní praxe pro elektronické podání je 
uvedeno z toho důvodu, aby bylo zcela zřejmé, jaké právní následky dopadají na 
uživatele Vašich softwarů v případě, že jste v částech Vámi naprogramovaných 
elektronických podání pro Finanční správu plně nerespektovali zveřejněný formát a 
strukturu. 
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Nerespektování struktury datové zprávy zjišťujeme zejména v těchto oblastech: 

1. Software umožňuje zadání více znaků v jednotlivých položkách, než deklaruje struktura. 
Ve struktuře zveřejněné správcem daně je napevno definovaný maximální počet znaků 
pro každou položku, který nelze překročit. Tento počet je přizpůsoben tak, aby vyhovoval 
i dlouhým názvům.  

2. Není respektován datový typ, např. číslo popisné je vždy pouze číselná položka 
s maximálním počtem znaků 4, přesto SW umožňují vložit i alfanumerické znaky. 

3. Obsah položky, která má být naplněna hodnotou z definovaného číselníku, je vyplněn 
daty, která číselníku neodpovídají. 

4. Kódování XML souboru neodpovídá deklarovanému kódování, které je uvedeno 
v hlavičce souboru.  

5. Celková velikost příloh v podání překračuje povolený limit 4 MB. 

6. Přílohy podání, které je třeba vyplnit přímo do formuláře podání (ve formuláři podání je 
pro tyto přílohy dostupná XML struktura), jsou do podání vloženy např. jako PDF soubor. 

 

Tímto sdělením Finanční správa upozorňuje zpracovatele softwarů na chyby, které byly 
zjištěny v souvislosti s nárůstem elektronických podání. Máme za to, že by produkty třetích 
stran měly 100% splňovat požadavky kladené na elektronická podání, které správce daně 
jednoznačně formuloval a na svých webových stránkách zveřejnil. Připravované novely ještě 
zintenzivní požadavky na přesnost podání. Dle našeho názoru je proto potřeba, aby tvůrci 
své programy tomuto přizpůsobili, aby podatelé - uživatelé a Vaši klienti nebyli vystaveni 
postihům ze strany správce daně za vady podání, které jim daný software umožní. 

Možná se toto upozornění netýká přímo Vaší společnosti, ale vnímejte jej, prosím, jako naši 
snahu o to, aby klienti byli s Vaším softwarem spokojeni. Děkujeme všem za aktivní 
spolupráci při řešení těchto problémů tak, aby softwary zabezpečily bezproblémový průběh 
zpracovávání elektronického podání, jak na straně podatele, tak i správce daně.  

Pro případné technické dotazy, prosím, využívejte aplikaci na: 
http://epodpora.mfcr.cz/index.html. 

 
S pozdravem 
       
        Ing. Jiří Fojtík, v.r. 
                    ředitel sekce  
 
 
  
 
 
 


