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Po diskusi s MF ČR: Podání kontrolního hlášení a přiznání DPH nebude omezeno 
pouze na systém „EPO“ (aplikace finanční správy pro elektronická podání) a dojde 
k vylepšení některých parametrů pro uživatele „EPO“ 
 
MF ČR v rámci novely zákonů v souvislosti s návrhem zákona o evidenci tržeb zahrnulo na 
poslední chvíli i úpravu Zákona o DPH, která má za cíl zajistit funkčnost připravovaného 
systému kontrolních hlášení. Původní návrh novely dokonce znemožňoval použití datových 
schránek u povinností podání u DPH, neboli podání učiněné datovou zprávou skrze 
datovou schránku by nemělo účinky podání (podání u DPH by bylo akceptováno pouze 
skrze aplikaci Finanční správy - „EPO“). Návrh a ani způsob předložení jsme nepovažovali za 
akceptovatelný a v souladu se záměry vlády uvedenými v Programovém prohlášení. 
 

Tento návrh zvýšil nejistotu podnikajících subjektů v oblasti příprav kontrolního hlášení,  
s jehož zavedením Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasil a několikrát upozorňoval na 
obavy a dopady, včetně praktických problémů pro poctivé daňové subjekty. Zavedení 
kontrolního hlášení DPH přinese řadě firem dodatečnou a v některých případech i výraznou 
administrativu. 
 

SP ČR se proti návrhu a postupu MF ohradil, předložil věcné argumenty a požádal o věcnou 
a konstruktivní diskusi MF se zástupci zaměstnavatelů. Cílem SP ČR nebylo a není brzdit 
proces elektronizace či kritizovat, ale zajistit, aby elektronizace a nově zaváděné systémy 
nepůsobily problémy poctivým daňovým subjektům. Zrušení možnosti užití datových 
schránek jsme ale za „vhodné řešení“ nepovažovali. 
 

 Původní argumenty uplatněné v příslušných dopisech: 
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/8205-mf-v-ramci-navrhu-zakona-o-evidenci-
trzeb-predlozilo-i-navrh-znamenajici-nemoznost-podat-priznani-ci-hlaseni-dph-skrze-
datove-schranky  

 

Stanovisko s argumenty a postojem SP ČR bylo zasláno příslušným pracovníkům 
Ministerstva financí. Dopisem byl dále osloven ministr financí A. Babiš a ministr pro 
legislativu a lidská práva J. Dienstbier, kde SP ČR upozornil na dopady a nesouhlas  
s návrhem, který navíc neprošel připomínkovým řízením.  
 

MF ČR a GFŘ (Generální finanční ředitelství) pozvalo SP ČR, společně s Komorou daňových 
poradců a Hospodářskou komorou, k osobnímu jednání a diskusi k danému tématu  
a vyjádřilo ochotu se věcně bavit a hledat kompromis.  
 

Diskuse měla dva hlavní směry. První se týkal možnosti využívání datových schránek. SP ČR 
chápe potřebu získání dat ve formě, ve které lze s nimi „pracovat“, ale neviděl důvod pro 
nemožnost použití datových schránek, které navíc byly v ČR v posledních letech zvoleny jako 
cesta v rámci elektronizace.  
Efektivní práce se získanými daty na straně MF ČR a bezpečnost nakládání s daty jsou priority 
i pro SP ČR, nicméně bylo třeba se bavit o možných variantách řešení a hledat to 
nejvhodnější. Odborníci na technologie ze SP ČR poukázali na možnosti navýšení limitu pro 
přílohy u datových schránek po technické stránce a možnosti ponechání tohoto „kanálu 
komunikace“. Druhý směr odrážel náš požadavek na „pozitivní motivaci“ k užívání „EPO“, 
tedy aby tento systém byl uživatelsky příznivější.  
 

Dále bylo dodatečně otevřeno zkrácené vnější připomínkové řízení, jehož jsme se zúčastnili  
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 Původní stanovisko uplatněné v dodatečném zrychleném připomínkovém řízení: 
http://www.spcr.cz/images/33_Stanovisko_k_NZ_elektronick%C3%A1_evidence_tr%
C5%BEeb.pdf  

 

Po několika jednáních MF ČR ustoupilo od původního návrhu nemožnosti užití datových 
schránek pro podání Kontrolní hlášení DPH. Jednání probíhala v konstruktivním duchu  
a výsledek lze považovat za akceptovatelný.  
 

Formulářová podání tedy bude možné činit i prostřednictvím datových schránek, ale 
nedodržení požadované struktury nebo formátu bude mít za následek neúčinnost podání. 
Datové schránky bude možné používat nadále a MF ve spolupráci s Ministerstvem vnitra 
zajistí navýšení limitu přílohy datové schránky. Požádali jsme také a v následujících dnech 
budeme ještě prosazovat, aby bylo ze strany správce daně zajištěno, že poplatník bude 
automaticky informován v případě „neúčinného“ podání.  
 

MF a GFŘ také potvrdilo dohodu ohledně „vylepšení“ aplikace EPO a bylo „slíbeno“, že 
budou provedeny kroky ke zvýšení uživatelské příznivosti – například srozumitelnější 
poučení a přehlednost (nyní často obtížně srozumitelné), bude řešena otázka systému 
nepropustných chyb, bude zabezpečeno zaslání potvrzení na e-mail či do datové schránky 
(například pro případ, kde vypadne spojení a není jistota o odeslání toho, co odešlo) a bude 
prodloužena lhůta na možnost uložení si potvrzeného podání apod. 
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