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AKTUALIZACE 238 

 
datum vydání:   29.12.2017 
označení balíčku:   TO_AKT_238.zip 
 
kódové označení balíčku: : 1166.759_2017.04.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
Poslední aktualizace verze TaxOff-2, nezbytně nutná pro přechod na novou verzi TaxOff-X. 
 
Změny: 

 
červená   připraveno pro aktualizaci 238 

 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 
nejsou 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 
nejsou 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE 
 
Po instalaci aktualizace 238 se ve verzích pro 1 uživatele zobrazí v horní liště pracovní plochy tlačítko, které ukončí program a 
spustí instalační program TaxOff-X s databází SQLITE. 
 
V případě, že chcete využít provoz více uživatelů se sdílenou databázi, bude nutné instalovat MSSQL. 
V rámci instalace nové verze TaxOff-X nabízíme zdarma standardní instalaci SQL Express variantně verze 2012-32Bit, 2012-
64Bit, 2016-64Bit, případně lze samozřejmě využít i váš stávající MSSQL stroj od verze 2012. 
Tuto instalaci svěřte IT specialistovi, vyžaduje řadu dodatečných nastavení a v závislosti na operačním systému serveru i 
určité verze podpůrných komponent. 
 
Podrobnější instrukce naleznete na odkazu sdílený provoz TaxOff-X více uživateli 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

Od 29.12.2017 
(zahrnuto do aktualizace 238) 

http://www.taxoff.cz/download/TOX_SQLprovoz.pdf


ČÍSELNÍK STATISTIKY OBCÍ – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 48. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK MINIMÁLNÍ MZDA – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MPSV ČR ve 42. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB ve 36., 40., 45., 49. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizován číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve 35, 
týdnu t.r.. 

ČÍSELNÍK FINANČNÍ ÚŘADŮ A ÚZEMNÍCH ÚPRACOVIŠŤ – DOPLNĚNÍ:  

 Připravujeme aktualizaci kontaktních údajů dle změn zveřejňovaných na webech jednotlivých územních pracovišť od 
roku 2016. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 238. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 29.12.2017 
(zahrnuto do aktualizace 238) 

 01 Správa daní,    

 02 Daně z příjmů,     
 03 Zdravotní pojištění,    
 04 Sociální pojištění,    
 05 Účetnictví,    
 07 Daň z nemovitých věcí,   
 09 Daň z přidané hodnoty,   
 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření  
 12 Elektronická evidence tržeb  
 90 Zaměstnanost a mzdy,    
 99 Ostatní.      

Nedotčeny zůstaly: 

 06 Silniční daň 

 08 Daň z nabytí nemovitých věcí 

 10 Odvod z loterií a jiných podobných her 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TaxOffHelp.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 238. 
 
 

DOWNLOAD AKTUALIZACE 
 
Upozornění 
download i instalaci zajišťuje přímo program To2Client.exe! 
Pouze v případě, že se systém nachází na počítači nepřipojeném k internetu a program je nastaven v režimu offline, je 
nutno stáhnout balíček z některé z následujících adres: 
 
Stažení balíčku:     --> TO_AKT_238.zip 
alternativa     --> TO_AKT_238.zip 
 
Stažené aktualizační balíčky nerozbalujte ani nijak nemodifikujte. Je nutné je umístit na stanici ve složce AKTUAL a poté 
spustit program TO2Client.exe, který v rámci procesu spuštění zajistí i instalaci.  
 
Nastavení off-line režimu: 

http://www.taxoff.cz/download/TO_AKT_238.zip
https://u2brno.cz/Download/Aktualizace/TO_AKT_238.zip


Je potřeba spustit servisní modul (TO2Servis.exe) a ve spodní sekci panelu "Režim aktualizace na stanici č.x" 
zatrhnout parametr "Off-line-režim (pro počítače bez připojení, aktualizační balíčky se stahují ručně)". Toto 
nastavení je nutné provést na každé stanici samostatně. 

 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE – PŘIPRAVUJEME  PRO NOVÝ TAXOFF-X 

https://u2brno.cz/Klient/KlientPripravujeme.aspx 

 

https://u2brno.cz/Klient/KlientPripravujeme.aspx

