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Elektronické podání daňovým portálem
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Od roku 2016 platí pro plátce DPH nová povinnost - odevzdávání kontrolního hlášení elektronicky a díky tomu 
i odevzdávání všech dalších výkazů a přiznání elektronicky. I když je tu tato možnost již řadu let, pro řadu z vás 
to bude novinka. Proto jsme připravili tento aktualizovaný návod.

1. Vytvoření souboru s elektronickým podáním
V programu JAPO (Deník, Mzdy a Konto) zvolte příslušnou tiskovou sestavu nebo výkaz, kterou je možné 
podat elektronicky. Před provedením exportu do XML doporučujeme danou sestavu vytisknout i v klasické 
formě, abyste ji mohli zkontrolovat a také pak měli srovnání pro kontrolu načtení XML souboru na portálu. 

Vlastní vytvoření XML souboru provádí program Komunikátor, proto musí být spuštěn. Výsledná elektronická 
sestava se uloží do složky EXPORT, kterou najdete ve složce JAPO na pevném disku vašeho PC. 
U novějších instalací se automaticky vytváří zástupce složky EXPORT i na ploše Windows. Pokud jej tam 
nemáte, doporučujeme jeho vytvoření. 

2. Načtení elektronického podání na daňový portál
V menu programu Komunikátor zvolte položku Internet a následně Podání daňové zprávy. 

Automaticky se spustí předvolený internetový prohlížeč a zobrazí stránku, na které můžete soubor 
s elektronickým podáním načíst. Klepněte na tlačítko vybrat soubor:

Zobrazí se standardní dotaz na otevření souboru (viz obrázek na následující straně). 

Soubor s písemností je uložen ve složce C:\JAPO\EXPORT ve formátu 
XML a pojmenován názvem, který obsahuje zkratku druhu písemnosti 
a datum a čas jejího vytvoření, např:

 přiznání k DPH:	 	 DPHDP3	-	DDDDDDDDDD	-	DDMMRRR	-	HHMMSS	.	XML
 kontrolní hlášení:		 DPHKH1	-	DDDDDDDDDD	-	DDMMRRR	-	HHMMSS	.	XML

kde jednotlivé části názvu znamenají:

	 	 	 	 druh	dokladu	-	DIČ	-	datum	vytvoření	-	čas

Vybraný soubor s písemností potvrďte tlačítkem Otevřít.
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Standardní dotaz na otevření souboru může vypadat například takto:

Jakmile vybraný soubor s elektronickým podáním potvrdíte tlačítkem Otevřít, přenese se na stránku 
daňového portálu. Nyní stiskněte tlačítko Načíst vpravo nahoře na stránce:

Elektronický dokument se načte, zobrazí se nová stránka, na které načtete detaily k podání a daňovému subjektu.
V levé části stránky pod sebou najdete řadu tlačítek:

•	 Odeslání	písemnosti		 načtené elektronické podání můžete rovnou odeslat (podat)
•	 Úprava	ve	formuláři	 můžete vstoupit do všech částí formuláře a zkontrolovat je
•	 Úplný	opis	k	tisku	 elektronické podání si můžete vytisknout
•	 Protokol	chyb	 	 portál zkontroluje správnost podání a zobrazí případné chyby
•	 Načtení	souboru	 	 můžete načíst jiný soubor s podáním 

My vám podporučujeme pokračovat kontrolou jednotlivých částí načteného podání. Klepněte proto myší na 
tlačítko Úprava ve formuláři:
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Zobrazí se struktura daného formuláře, v našem případě přiznání k DPH. Vyberte si oddíl, který chcete 
zkontrolovat a klepněte na něj myší. V tomto vzorovém případě to bude I. oddíl přiznání k DPH:

Zobrazí se příslušné tabulky, do kterých můžete vstupovat a údaje libovolně opravovat. Pokud portál objeví 
nějakou chybu, vypíše ji k danému řádku červeně. 
Tímto způsobem projděte všechny části odevzdávaného formuláře. Jakmile budete hotovi, klepněte v pravé 
části stránky na tlačítko Odeslání písemnosti:
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3. Odeslání elektronického podání
Na nové stránce se zobrazí následující možnosti podání dokumentu:

•	 Nepodepisovat	podání	- pokud nemáte elektronický podpis ani datovou schránku, zvolte tuto možnost 
a klepněte na tlačítko Podat. Elektronický dokument se odešle, vy budete následně vyzváni k vytisknutí 
potvrzení, které orazíte, podepíšete a předáte na finanční úřad.

•	 Ověření	identity	datovou	schránkou	- zvolíte-li tuto možnost a klepnete na tlačítko Podat. Zobrazí se 
další stránka, na které budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do datové schránky (a kontrolního 
číselného kódu). Následně se elektronický dokument se odešle.

•	 Podepsat	pomocí	kvalifikovaného	certifikátu	- zvolíte-li tuto možnost, budete muset zadat cestu 
k souboru s elektronickým podpisem a následně heslo, které jste při generování elektronického podpisu 
zadali. Následně se elektronický dokument se odešle.

4. Tisk podaného dokumentu
Po úspěšném elektronickém podání se zobrazí poslední stránka, ze které si můžete ve formátu PDF stáhnout 
a vytisknout jak potvrzení o elektronickém podání, tak i opis podávaného dokumentu (vyplněný formulář).
To vám v každém případě doporučujeme provést, kdyby se díky chybě na straně daňového portálu podání 
ztratilo, budete mít doklad, že jste jej úspěšně podali a vyhnete se případným sankcím.


