
JAPO Zlín, spol. s r. o., 
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566 
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 18. července 2018

Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy 
Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění. Od roku 2015 mají ale někteří plátci povinnost komuni-
kovat s finančním úřadem výhradně elektronicky. Proto jsme celou agendu vyplňování formuláře Vyúčtování 
výrazně přepracovali a zautomatizovali. Celým postupem práce vás provede tento návod.
Všechny zde popsané funkce byly poprvé k dispozici ve Mzdách a Komunikátoru pro 2. čtvrtletí 2015. 
Proto je nezbytné, abyste měli nainstalovány verze s datem uzávěrky minimálně 13. března 2015.

1. Příprava pro automatické vyplnění Vyúčtování
Aby program dokázal v co nejvyšší míře vyplnit formulář vyúčtování daně, je potřeba provést několik operací, 
které se po ukončení roku provádějí. Pro úplnost si je zde vyjmenujeme, u některých se bude postup práce 
mírně lišit od toho, který máte zažitý.

DOPLNĚNÍ NOVÝCH MZDOVÝCH KLÍČŮ
Aby program dokázal správně vyplnit tabulky Vyúčtování na první straně, je nutné rozlišit přeplatky daně na zá-
lohách a přeplatky na dani po slevě. Dosud se pro obě tyto složky používal jeden mzdový klíč 800. Nově bude 
program používat i klíče 802 a 803. Pokud tyto klíče v programu nemáte, postupujte následovně:

• Zvolte ve Mzdách Profi účetní rok 2014, jděte do Hlavního menu a zvolte Pomocné evidence. 
• Ze zobrazené nabídky vyberte Mzdové klíče.
• V aktualizačním menu evidence Mzdových klíčů stiskněte klávesu F10 (doplnit). Do seznamu mzdových 

klíčů se automaticky doplní klíče 802 a 803. Listujte v seznamu klíčů dolů a zkontrolujte, že tam jsou.
• Steným postupem nechte nechte tyto klíče doplnit i v účetním roce 2015.

Na obrázku níže vidíte, jak se nové klíče budou jmenovat:

PROVEDENÍ VÝPOČTU DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ
Důležitou součástí na formuláři Vyúčtování daně jsou hodnoty přeplatků na dani a informace o jejich vrácení 
zaměstnancům. V době psaní tohoto návodu bylo aktuální podání Vyúčtování daně za rok 2014, proto buďme 
konkrétní. Aby jej mohl program správně sestavit, je důležité, aby byl proveden výpočet daně a daňového 
zvýhodnění za předcházející rok (tedy 2013) a aby byly správně vráceny přeplatky na dani ve mzdových listech 
(roku 2014). Toto všechno máte určitě provedeno. Pouze ty přeplatky máte zapsány výhradně na klíči 800 
(protože jiný tehdy v programu k dispozici nebyl). A to je teď potřeba opravit.

ZÁPIS VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ DO MZDOVÝCH LISTŮ
Dosud jste pro zápis přeplatků používali klíč 800. Aby ale bylo možné Vyúčtování automaticky vyplnit v co 
nejvyšší míře, je nutné rozlišit, zda se jedná o přeplatky daně na zálohách nebo o přeplatky na dani po slevě. 
Z tohoto důvodu jsme také  doplňovali do evidence mzdových klíčů nové klíče 802 a 803.

• Zvolte ve Mzdách Profi účetní rok 2014, jděte do Evidence zaměstnanců a postupně procházejte mzdové 
listy zaměstnanců, kterým se vracel přeplatek na dani. Mzdový list odblokujte.

• Stiskněte klávesu F4 (načíst, dorovnat). Z nabídky zvolte Načíst přeplatek daně na zálohách.

• Pokud je v kartě pracovníka v předchozím roce k dispozici výsledek uzávěrky (výpočtu daně a daňové-
ho zvýhodnění), program jej vloží do mzdového listu na klíč 800 nebo 802. Pokud byl ve mzdovém listu 
nějaký starší zápis na klíčích 800 - 803, tak jej smaže.

• Celý postup vám doporučuji zopakovat i v účetním roce 2015. I zde nechte program, ať přeplatky rozliší 
na klíče 800 a 802. Při zpracování Vyúčtování daně za rok 2015 vám to ušetří práci.

Vyúčtování daně z příjmu
ve Mzdách Profi 2015
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2. Automatické vyplnění a kontrola Vyúčtování daně
Formulář Vyúčtování daně je velmi obsáhlý a komplikovaný. I když se jej program snaží vyplnit v co nejvyšší 
míře, přesto je řada informací, které nelze ze mzdové evidence zjistit. Proto bylo nutné umožnit obsluze vstup 
do všech položek formuláře, aby se minimalizovaly zásahy, prováděné přímo na Portálu daňové správy. 

• Zvolte ve Mzdách Profi účetní rok 2014, jděte do Evidence zaměstnanců, stiskněte klávesu F3 (výkazy 
k odevzdání) a následně zvolte Sestavy k zálohám na daň z příjmu:

• Z nabídky vyberte Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob. Zobrazí se další nabídka, ve které 
budete moci zvolit, o který typ vyúčtování máte zájem:

• Oba formuláře jsou velmi podobné, zvolte například Ze závislé činnosti. Zobrazí se aktualizační menu 
formuláře, ve kterém budete mít přístup do jednotlivých měsíců v tabulce uvnitř dvojlistu formuláře.

• Na obrázku je již formulář vyplněný, vy jej ale při prvním vstupu uvidíte prázdný. Proto věnujte pozor-
nost spodnímu stavovému řádku programu. Je zde nabídka dostupných funkcí:

• Stiskněte klávesu F4 (Naplnit daty). Program provede analýzu dat za zvolený a předchozí účetní rok 
a vyplní ty sloupce formuláře, pro které najde vstupní data. Následně na displeji zobrazí protokol (tabul-
ku se zjištěnými hodnotami). Můžete si ji prohlédnout a klávesou Esc z ní vyskočit.

• Postupně pak můžete vstoupit do všech měsíců ve formuláři a provádět úpravy a doplnění hodnot, které 
z mezd nebylo možné získat. Vstupní datový formulář zobrazuje všechny přístupné údaje v tabulce:

• Zobrazeny jsou i součtové řádky a dole pod čarou také údaje z tabulek na první straně formuláře (počet 
zaměstnanců a hodnota skutečně vráceného přeplatku na dani v daném měsíci (s vyloučením přeplatku 
na dani po slevě). Právě kvůli této hodnotě jsme prováděli nový zápis přeplatků ve mzdových listech 
(na klíče 800 a 802), protože při původním zápisu jen na klíč 800 nebylo možné tuto hodnotu získat.
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• Jakmile budete mít upravené hodnoty ve všech měsících zaměřte svoji pozornost opět na spodní stavový 
řádek v aktualizačním menu Vyúčtování daně:

• V případě, že byste formulář pokazili (vyplnili chybně), je zde pod klávesou F5 možnost kompletně jej 
smazat. Pak byste jej opět klávesou F4 naplnili a ručně upravili ...

• My ale máme formuláře vyplněný dobře, proto si jej můžeme klávesou F6 vytisknout:

• Je to kontrolní tisk nejdůležitějších údajů, kompletní formulář v grafické formě si budete moci stáhnout 
ve formátu PDF a vytisknout přímo na Portálu daňové správy.

• Vyúčtování daně je v programu uložené, můžete jej zpracovávat libovolně dlouho (opouštět jej a opět se 
do něj vracet). 

• Naprosto stejným způsobem se pracuje i s vyúčtováním daně vybírané srážkou. Rozsah funkcí je stejný, 
liší se jen vstupní datový formulář (názvy jednotlivých údajů jsou jiné). Vypadá následovně:

• Ať už tedy budete zpracovávat Vyúčtování pro srážkovou nebo zálohovou daň, posledním krokem bude 
elektronické podání na Portálu daňové správy.

3. Elektronické podání Vyúčtování daně
Postup elektronického podání je stejný, jako u podání ostatních výkazů a přiznání pro finanční úřad. V tomto 
případě program Mzdy předá informace do Komunikátoru a ten vytvoří XML soubor, který uloží ve složce 
EXPORT umístěné uvnitř složky JAPO na disku C. Tento soubor pak načtete na stránkách portálu, zkontrolujete 
jej a případně provedete opravy. Posledním krokem je vlastní odeslání s elektronickým podpisem či bez něj.

• V aktualizačním menu Vyúčtování daně stiskněte klávesu F2 (Elektronické podání).
• Formulář bude odeslán do programu Komunikátor, který vytvoří příslušný XML soubor. 
• Nyní můžete program Mzdy Profi ukončit a zaměřte svoji pozornost na Komunikátor. 
• V menu zvolte položku Internet a ze zobrazené nabídky pak vyberte Podání daňové správy.
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• Automaticky  se spustí internetový prohlížeč a v něm se otevře stránka pro načtení XML souboru. 
Klepněte myší na tlačítko Procházet. 

• Zobrazí se dialogové okno k výběru souboru. V levém sloupci okna vyberte Místní disk C: a potom 
složku JAPO. V pravé části okna pak složku EXPORT. Klepněte myší na tlačítko Otevřít.

• Zobrazí se obsah složky EXPORT. Protože elektronických podání je hodně, jsou ta, která se týkají progra-
mu Mzdy Profi umístěna ve složce MZDY. Zvolte myší složku MZDY a klepněte myší na tlačítko Otevřít.

Poznámka:
Někteří z Vás mají na ploše zástupce 
složky EXPORT nebo mají programy 
JAPO včetně složky EXPORT na jiném 
disku. V tom případě upravte výběr disku 
a složky podle vašich podmínek.
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• Zobrazí se obsah složky MZDY. Na obrázku níže vidíte jak se soubory s elektronickým podáním budou 
jmenovat (pro srážkovou daň i pro zálohovou daň). Číslo na začátku názvu označuje multilicenci ve 
Mzdách, ve které jste Vyúčtování vytvořili. Klepněte myší na název souboru a pak na tlačítko Otevřít.  

• Okno zmizí a název vybraného souboru se přenese do internetové stránky Daňového portálu. Klepněte 
myší na tlačítko Načíst. 

• Soubor se načte do Daňového portálu. Budou-li zjištěny závažné chyby, zobrazí se v tabulce a vy je 
budete muset odstranit. I když bude vše v pořádku, klepněte myší na tlačítko Úprava ve formuláři.

•  Zobrazí se rozsah stránek formuláře. Doporučujeme vám postupně do všech vstoupit a zkontrolovat 
jejich obsah. Ručně také musíte vyplnit přílohu č. 1 (počet pracovníků na jednotlivých pracovištích 
firmy) a případně další přílohy (pokud máte povinnost je vyplnit). 

• Jakmile budete hotovi, můžete písemnost odeslat. K dispozici máte uložení písemnosti k odeslání do 
datové schránky (pokud máte datovou schránku) nebo odeslání písemnosti (zde na portálu). 

5
Poznámka:
Další postup je u všech typů písemností stejný (vložení elektronického 
podpisu, tisk potvrzení o odeslání, úplný opis k tisku atd.), proto jej zde 
nebudeme opakovat. 
Pokud potřebujete návod i pro tyto kroky, stáhněte si z našich stránek 
kompletní popis elektronického podávání na Daňovém portálu.


