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SHRNUTÍ  

SP ČR podporuje rozšíření funkcionalit, které by mělo přinést skutečný pokrok a rozvoj uživatelské přívětivosti 
daňové administrativy. Soukromý sektor kromě své hlavní činnosti – podnikání a kromě placení daní jako 
takového musí část svých kapacit věnovat i související administrativě právě s plněním daňových povinností 
a zároveň pro něj narůstají rizika. Související systémy by měly plátcům a poplatníkům poskytovat maximální 
uživatelský komfort, který jim pomůže dostát svých povinností a ulehčí jejich plnění. Za hlavní pilíře, které by 
elektronizace měla přinést, SP ČR považuje prokazatelné snížení administrativní zátěže, prokazatelné zvýšení 
přehlednosti, snížení rizik na straně daňových subjektů z řad firem. Konkrétně by mezi prvky elektronizace 
měla patřit integrace systémů vedoucí například k odstranění duplicitních výkazních povinností či lepší 
koordinace a cílenosti kontrol. 

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY A OTÁZKY 

SP ČR tímto předkládá připomínky, náměty a otázky k problematice lepšího nastavení oblasti e-služeb 
(na základě požadavku Generálního finančního ředitelství), čímž by měla být plněna část zamýšlených 
funkcionalit portálu MOJE daně. 

Připomínky a náměty: 

• Nové funkcionality by měly být konzultovány a testovány na vzorku zástupců různých sektorů 
podnikání (i dle velikosti a složitosti), aby je bylo možné nejprve vhodně nastavit a vyladit 
ke skutečné uživatelské srozumitelnosti a přívětivosti. Klíčové jsou hlavně funkcionality ve vztahu 
k firmám, aby nedošlo pouze k další potřebě úprav systémů s minimem dopadů. Tento portál proto 
musí být založen na propojenosti systémů a nabídnout řadu informací – např. v podobě 
předvyplnění/návrhů z jiných systémů jako katastr, ČSSZ, či nabídnout údaje o historii daného 
subjektu.  

• Jde nejenom o funkcionalitu směrem k veřejnosti-poplatníkům příp. plátcům, ale též směrem 
k samotnému státu, aby bylo možné využít dostupná data pro vlastní analýzy – tj. aby se 
nezapomnělo na analytický nástroj, který by umožnil např. snížení počtu ad hoc kontrol a pomohl 
zacílit daňové kontroly na skutečně problematické subjekty (což by snížilo náklady na straně státu i 
na straně kontrolovaných firem). Zároveň je třeba ohlídat, aby nové funkcionality nezvyšovaly rizika 
pro daňové subjekty například nárůstem počtu automatických sankcí. Nesmí se tedy jednat o další 
přenesení rizik a o sankční systémy, ale o ulehčení pro ty, co se snaží své povinnosti plnit. Zároveň 
cílenost kontrol musí být spojena primárně se skutkově významnými porušeními. 
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o Připomínkou ke znění dopisu je návrh vložit mezi funkcionality i tuto větu: „umožněno by 
pomocí vhodných nástrojů, funkcionalit a rozhraní mělo být rovněž snadné využívání již nyní 
dostupných dat (při zachování zásad potřebné anonymity a bezpečnosti zpracování dat) pro 
analytické účely pro správce daně, což by zvýšilo efektivitu výběru daní, aby bylo možné snížit 
počet daňových kontrol; tím by se ušetřily náklady na straně státu i na straně daňových 
poplatníků.“ 

• Prospěšné by bylo potvrzení odeslaných dat v podobě, v jaké byly zadány kompletně, nejen 
ve smyslu, že „bylo odesláno“, ale i tak, aby měl podnikatel/firma kontrolu nad tím, co odeslal 
(a případně v nějakém termínu měl možnost nápravy). Dokumenty by v adekvátním rozsahu měly být 
dostupné i pro jednosměrný přístup třetích stran (tj. využití k tvorbě rejstříku). 

• Zvážit zvýšení kapacity pro nahrávání příloh v EPO (elektronická podání pro finanční správu) 
–  např.  u FO firmy zasílají přílohy e-mailem, protože limit 5 MB je nedostačující. To samé platí pro 
aplikaci Vrácení DPH v EU, kde lze naskenovat jen část dokladů a kompletní podklady firmy zasílají 
souběžně poštou. Zvážit též zvýšení kapacity pro možnosti on-line práce. 

• Efektivní správa zmocnění a zastupování, aby práci bylo možné vhodně delegovat. 

• Zvážit možnost snadné konverze finančních výkazů a příloh z Excelu do XML a obecně přenositelnost 
formátů. 

• Uvažovat možnost editace kontrolního hlášení při překročení limitu nebo alespoň mít možnost vidět, 
co je ze strany firem strany podáváno (nahlížení); obecně uvažovat možnost editace, oprav a kontrol 
při překročení limitu – např. při podávání daně z nemovitých věcí nebo daně silniční. 

• V maximální možné míře využít integraci agend, slučování vykazování, sdílení v rámci ostatních 
systémů atd. – obecně zjednodušování výkaznictví do komprimovaných výkazů (např. integrace 
agend placení sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění OSVČ – příprav ročního Přehledu, 
předpisy a placení záloh a dodatků, notifikace termínů, plnění oznamovací povinnosti apod.) 

• Přínosné by bylo zpracování podrobnější analýzy dopadů zavedení navrhované funkcionality, jak 
z hlediska právního, tak z pohledu nákladů správy daně i daňových subjektů, aby bylo možné 
konkrétněji vyhodnotit výhody a nevýhody zavedení.  

• Nastavení spolupráce a propojení s ČSÚ k odstranění některých duplicitně vyplňovaných 
výkazů/statistických dotazníků pro statistické účely. 

Otázky: 

• Zajímal by nás přehled hlavních změn – parametrických i systémových a tím i vyhodnocení 
skutečného přínosu nových systémů a jejich funkcionalit oproti těm stávajícím, které v současnosti 
fungují (např. které mají podnikatelé-plátci DPH evidovaní v obchodním rejstříku k dispozici v rámci 
aplikace Elektronická podání pro finanční správu EPO nebo v rámci Daňoví informační schránky DIS – 
a jaké změny oproti stávajícím, včetně nároků na podnikatele, přinesou plánované úpravy). 

• Bude provedena revize stávajícího stavu požadovaných údajů, příp. může reálně dojít k redukci 
takových požadavků? 

• Jaký má být vztah mezi datovou schránkou a portálem MOJE daně? Bude přihlášení do portálu 
MOJE daně mít stejné dopady na doručování jako přihlášení do datové schránky? Pro účely daňového 
řízení a komunikaci mezi finanční správou a podnikatelem bude probíhat prostřednictvím datové 
schránky, anebo prostřednictvím portálu MOJE daně?  


