
From: ePodpora (GFŘ) [mailto:epodpora@fs.mfcr.cz]  

Sent: Friday, October 23, 2015 12:50 PM 

To: mvd@u2brno.cz 

Subject: RE: Informační e-mail číslo 60: Informační dopis softwarovým firmám 

Dobrý den, 
Váš dotaz byl předán odbornému pracovišti k vyjádření.  
O vyjádření Vás budeme informovat.  
S pozdravem 
Irena Vaňková 
Generální finanční ředitelství 
Technická podpora aplikací 
Daňového portálu www.daneelektronicky.cz 
E-mail: epodpora@fs.mfcr.cz 
 

From: Martin Šťastný Daniel [mailto:mvd@u2brno.cz]  

Sent: Friday, October 23, 2015 11:27 AM 

To: ePodpora (GFŘ) 

Subject: FW: Informační e-mail číslo 60: Informační dopis softwarovým firmám 

Dobrý den, pane Korčáku. 

V souvislosti s předmětnou informací máme několik dotazů: 

K bodu 3) 

Některé položky předáváme vyplněny tak, jak je dostaneme od jejich garantů (například názvy obcí, 

ulic, katastrů atd…). Nejběžnější případ, název sídla firmy (město, ulice) převzato při zápisu firmy do 

databáze dle IČO z ARES. Aktuálně EPO vyhodnocuje jako prostupnou chybu, pokud neodpovídají 

v řetězci malá-velká písmena: 

„Typ chyby: Propustná, Položka: naz_obce 

Název obce trvalého bydliště/sídla není jednoznačný - není v číselníku obcí ČR.“ 

Přitom v EPO máte názvy většinou všechno velkými, na rozdíl od ARES (například). Domníváme se, že 

byste měli s těmito kontrolami něco udělat, protože předmětný informační materiál mají k dispozici i 

naši uživatelé a působí mezi nimi i přes naše vysvětlování značně poplašně. A to i když se jedná o 

chyby v EPO označené jako prostupné. Náš dotaz zní, zda to budete řešit a jak konkrétně. O tomto 

budeme plošně informovat naše klienty. 

K bodu 6) 

Loni koncem února přestala státní správa akceptovat Rozvahu a Výsledovku jako přílohu PDF. 

Následně většina berních úřadů pod tlakem veřejnosti začala přílohy PDF opět brát. Pak se objevil 

předmětný informační materiál. My v tom tedy nemáme úplně jasno.  Samozřejmě umožňujeme 

našim klientům, aby podali výkazy formou datové věty v rámci přiznání k dani z příjmů, umožňujeme 

jim v rámci tohoto základního řešení i řadu různých převodníků z účetních softwérů, aby měli 

datovou větu přiznání PO i FO správně, což garantujeme. Nicméně, stále se najdou i tací klienti, kteří 

po dohodě se svým správcem daně VYŽADUJÍ i formu výkazů jako obecné přílohy k písemnosti v PDF. 

Náš dotaz zní, zda máme v přímém rozporu s bodem 6 předmětné informace našim klientům výkazy 

formou obecné přílohy nadále umožnit, nebo to máme zakázat. Velice neradi bychom ale omezovali 

http://www.daneelektronicky.cz/
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naše klienty v něčem, co pak berní úřady vylučovat nebudou. O vašem stanovisku budeme, opět 

plošně, informovat naše klienty. 

-- 

Dále máme dotaz k této portálové službě: 

Odeslání přímo EPO s ověřením identity jménem a heslem do datové schránky  

http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/dokumentace_isds_epo.faces 

Po zařazení této funkce do EPO se rozpoutaly mezi daňovými i jinými poradci debaty, někteří z nich 

nás zavalili požadavky na to, abychom toto urychleně integrovali pod programy TaxOff jako jednu 

z možností elektronického podání. Což pokud to správně chápeme prozatím nelze. Naši klienti mají 

ovšem pravdu v tom, že pokud podají přiznání přes datové schránky, tak nemají následně přehled o 

stavu podání. Vlákno zkrátka skončí stažením dodejky z datové schránky.  

Náš dotaz zní, zda plánujete možnost využití této formy podání i pro třetí strany. O vašem stanovisku 

budeme, opět plošně, informovat naše klienty. 

Prosíme o stanoviska ve lhůtě do 30 dní.  
Děkujeme. 
S pozdravem,  
Martin Šťastný Daniel 
jednatel 
U2Brno s.r.o. 
From: ePodpora (GFŘ)  

Sent: Tuesday, September 22, 2015 2:33 PM 
To: ePodpora (GFŘ)  

Subject: Informační e-mail číslo 60: Informační dopis softwarovým firmám 

  
Dobrý den, 
  
na základě žádosti sekce metodiky a výkonu daní Vám v příloze předávám sdělení, které se týká 
informace o velkém množství elektronických podání, které mají vady, jež neumožňují jejich 
zpracování správcem daně. 
  
S pozdravem 
  
Radek Korčák 
Generální finanční ředitelství 
Technická podpora aplikací 
Daňového portálu www.daneelektronicky.cz  
E-mail: epodpora@fs.mfcr.cz  
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