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NÁROKY NA PROVOZ  
Pro bezproblémový chod softwaru TaxOff je potřeba libovolný počítač s operačním systémem (OS) Microsoft Windows 7 
jakékoli edice (doporučujeme W10), případně vyšší verze OS (verze XP-SP3 od roku 2016 nepodporujeme – tzn., 
neprověřujeme ani nezajišťujeme funkčnost), v případě požadavku na elektronické podávání sestavených formulářů na 
elektronické podatelny státní správy i stálé připojení k internetu. 
V OS musí být nainstalován ovladač tiskového výstupu a formát pro tisk musí být nastaven na A4. 
Rozlišení monitoru počítače pro správné (úplné) zobrazení všech prvků softwaru TaxOff musí být nastaveno minimálně na 
1024 x 768. 
 
Výrobce doporučuje operační systém Windows 7, LCD monitor 24" s rozlišením 1920 x 1080, případně větší monitor s vyšším 
nativním rozlišením. 

 

INSTALACE AKTUALIZACÍ 

ONLINE REŽIM – POČÍTAČ UŽIVATELE JE PŘIPOJEN K INTERNETU: 

Standardní režim, stažení i instalace aktualizací (nebo doplňků k aktualizacím) zajišťuje automaticky vstupní modul 
TO2Client.exe v rámci normálního spuštění programu. 
V případě, že je zjištěna nová aktualizace (nebo doplněk k aktualizaci), je uživatel upozorněn: 



 
Po spuštění jsou staženy aktualizace z webu a je zahájen instalační proces (reinstalace databází a kopírování 
komponent), v případě že existuje více aktualizací (např. 332, 333, 334-D01), nainstaluje se vše v jednom kroku. 
Po dokončení instalace program nabídne přihlášení uživatele, v případě že má uživatel nastaveno automatické 
přihlášení, dojde ke spuštění a nabídne se pracovní plocha. 

OFFLINE REŽIM – POČÍTAČ UŽIVATELE NENÍ PŘIPOJEN K INTERNETU: 

Pro nastavení tohoto režimu je potřeba spustit servisní modul (TO2Servis.exe) a ve spodní sekci panelu Režim 
aktualizace na stanici č. zatrhnout parametr Offline-režim (pro počítače bez připojení, aktualizační balíčky se 
stahují ručně). 
Stažení aktualizací (nebo doplňků k aktualizacím) je pak potřeba provádět ručně ze stránky: 
https://u2brno.cz/Klient/KlientDuleziteAktualizace.aspx 
Po stažení je nutno soubory umístit na počítači do složky AKTUAL, která je umístěna ve složce, kde je program 
nainstalován (standardně C:\U2BRNO\TAXOFF2).  
Instalace aktualizací (nebo doplňků k aktualizacím) zajišťuje automaticky vstupní modul TO2Client.exe v rámci 
normálního spuštění programu, viz popis výše pro ONLINE REŽIM. 
 

VERZE PRO 2 A VÍCE UŽIVATELE (SÍŤOVÝ PROVOZ) 

Následující instrukce je určena IT administrátorům: 
V případě síťového provozu, při standardním umístění databází na souborovém serveru, je v online režimu jedno, 
na které stanici je jako první zjištěna nová verze, je zde provedena aktualizace včetně reinstalace databází, při 
spuštění ostatních stanic již probíhá pouze kopírování komponent.  
V případě sítě peer-to-peer doporučujeme provést reinstalaci nejprve na počítači, kde jsou umístěny databáze, ale 
nutné to není. 
V případě, že je požadován offline režim, je potřeba na všech stanicích postupovat dle instrukcí pro OFFLINE 
REŽIM v kapitole výše. 
 
 

AKTUALIZACE 237 

 
datum vydání:   14.7.2017 (plánované) 
označení balíčku:   TO_AKT_237.zip 
 
kódové označení balíčku: : 111.733_2017.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
 
 
Změny zařazené v doplňcích: 

 

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


červená   připraveno pro aktualizaci 237 
hnědá   vyřešeno v doplňků 01 a 02 k aktualizaci 236 
červená zažlucena  připravujeme 

 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_23_U2B.2> V ROCE 2017 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ: 

 V souvislosti s novelou zákona o Dani z příjmů (všelidově „Daňový balíček“), vydanou ve Sbírce dne 16. 6. 2017, 
aktualizovány parametry pro slevy na děti. 

 Dále doplněna funkčnost pro uplatnění slev na děti i manželku při současném uplatnění výdajových paušálů (s limity 
platnými od roku 2018). K tomu byl zaveden do Nastavení k DAPFO nový parametr: 

 
 Aktualizována nápověda včetně linků na nové znění zákona 586/1992 Sb. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405D_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5405_23_U2B_2.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZKRÁCENÁ VERZE <5405D_1_U2B.2> V ROCE 2017 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ: 

 V souvislosti s novelou zákona o Dani z příjmů (všelidově „Daňový balíček“), vydanou ve Sbírce dne 16. 6. 2017, 
aktualizovány parametry pro slevy na děti. 

 Aktualizována nápověda včetně linků na nové znění zákona 586/1992 Sb. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405D_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5405D_1_U2B_2.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY - NEZISKOVÉ ORGANIZACE (504/2002) < STAV_16_U2B.1-2> OD ROKU 2016 



Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 21. 6. 2017) 

SESTAVENÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Doplnění možnosti sestavení výkazů výpočtem ze zůstatků účtů. 
 Plná verze výsledovky zredukována z původních 3 stran na 2 strany. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_Stav_16N.dll, T_Stav_14N.dll, ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ 
HODNOTY <5593_1_U2B.2> V ROCE 2017 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_20_U2B.1> V ROCE 2017 

Od 14.7.2017 
(zahrnuto do aktualizace 237) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ: 

 Ve formulářích i v opisech upraveny textace v souladu s novelizací zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 (dle 
aktualizovaných vzorů formulářů). 

 Aktualizovány pokyny k sestavení formulářů. 
 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 15. 6. 2017) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ: 

 V souvislosti s novelou zákona o DPH (všelidově „Daňový balíček“), vydanou ve Sbírce dne 16. 6. 2017, dochází k rozšíření 
okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti. V této souvislosti doplněny do číselníků položky v 
kontrolním hlášení (do oddílů A1 a B1) a v DPH při pořízení nových dokladů: 
1a §92 b Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata 
3a §92 d Dodání nemovité věci v nuceném prodeji 
4a §92 e Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků 
6 §92ea Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka 
7 §92ea Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty:  
PROGRAMY\M_5401_20.dll, T_5401_20.dll, M_5593_1.dll, T_5593_1.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5401_20_U2B_2.chm, 5593_1_U2B_3.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 237. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.3> OD ROKU 2016 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 31. 5. 2017) 

ELETRONICKÉ PODÁNÍ – OPRAVA: 

 Upraven výpočet hodnoty data konce zdaňovacího období (ZODO) dle rozhodného data (RD) pro elektronické podání, u 
některých typů přiznání v průběhu roku počítala EPOMFČR ZDDO jinak než TO2. Aktuálně, dle EPOMFČR, – u typů B-G-I-
N-O-P je ZDDO = RD - 1den, u typů D-H-T je ZDDO = RD, u typů A-C-R je ZDDO = 31. 12. 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5407_16.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_22_U2B.3> OD ROKU 2016 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 25. 5. 2017) 



ELETRONICKÉ PODÁNÍ – OPRAVA: 

 Opraveno načtení dat z XML souboru z externího programu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5459_22.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ <5546_3_U2B.1> OD 11/2016 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 3. 5. 2017) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE  – OPRAVY: 

 Přiznání typu J, na str2 přílohy 1 se zobrazovala chyba. Opraveno. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) – OPRAVY: 

 Přiznání typu N, v tabulce 2a přílohy 1 se netiskly hodnoty. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_3.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ <5450_16_U2B.1> OD ROKU 2017 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 5. 4. 2017) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE  – DOPLNĚNÍ: 

 U zkráceného dodatečného nebyla v záhlaví na straně 1 doplněna kolonka pro tento typ formuláře. Doplněno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\T_5450_16.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.2> ROK 2015 

Od 28.3.2017 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 236) 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ – OPRAVA: 

 Při zpracování výkazů za rok 2015 výpočtem ze zůstatků účtů v panelu účtové osnovy nefungovala akce „Načtení z jiné 
sady výkazů“, oznámila chybu. Opraveno. 
Chyba vznikla při přípravě výkazů v průběhu roku 2017. Týká se uživatelů, kteří výkazy sestavují ze zůstatků účtů a měli 
v roce 2015 sadu ve zkráceném rozsahu, přičemž nyní chtějí vytvořit v 2015 další pracovní sadu výkazů v plném rozsahu a 
následně převzít hodnoty výsledovky plné do roku 2016 2016 (dle zákona obchodní společnosti od roku 2016 musí 
předávat výsledovku v plném rozsahu), aby v 2016 nemuseli hodnoty minulého období výsledovky v plném rozsahu 
zadávat ručně. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_Stav_14N.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 236. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_27_U2B.1> ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ZAPOČATÁ 
V ROCE 2016 

Od 13.3.2017 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 236, upravený soubor byl k dispozici ke stažení od 13.3.2017) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – OPRAVA: 



 Při opakovaném generování XML, konkrétně při třetím spuštění po sobě, program vykázal chybu a bylo nutno TaxOff 
násilně ukončit (přes správce úloh). Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 236. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: NASTAVENÍ UŽIVATELE 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 7. 6. 2017) 

KARTA NASTAVENÍ PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněn parametr pro SMTP port, pokud není zabezpečen (vyskytuje se v praxi výjimečně), program namísto odeslání 
emailu chyboval. 

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

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 
NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ STANICE: DISTRIBUCE PRO ELEKTRONICKOU 
KOMUNIKACI (SÍŤOVÁ VERZE] 

Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 15. 6. 2017) 

KARTA INSTALACE CERT IFIKÁTŮ STÁTNÍ SPRÁVY - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ, jedná se o odkaz PostSignum – DIS.CSSZ.2018 (12.6.2017 – 
12.6.2018). Kliknutím na odkaz aktivujete průvodce pro instalaci certifikátu. 
Doporučení pro správné nastavení nového certifikátu 



1. Při instalaci šifrovacího certifikátu  nezapomeňte zvolit Místí počítač a úložiště Ostatní uživatelé, různé verze 
Windows (7, 8, X) mohou před-nabídnout jiné úložiště, průvodce u OS-X vypadá takto: 

    

 
2. Po nainstalování nového šifrovacího certifikátu je nutné na kartě Elektronické podání (Distribuce pro elektronickou 

komunikaci - síťová verze) přiřadit nový certifikát i v sekci podatelna ČSSZ: 

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

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. Poté nainstalovat a přiřadit certifikát, viz postup výše. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

Od 14.7.2017 
(zahrnuto do aktualizace 237) 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB ve 28. týdnu t.r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 237. 
 
Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236, opravené soubory byly dostupné od 27. 4. 2017) 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizován číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve 14, 
16. a 17. a 18. týdnu t.r.. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB ve 14, 18 a 23. týdnu t.r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 
 
Od 28.3.2017 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 236) 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizován číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v 13. 
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 
Stačilo instalovat doplněk 01 k aktualizaci 236. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 14.7.2017 
(zahrnuto do aktualizace 237) 

o 01 Správa daní, 
o 02 Daně z příjmů,  
o 09 Daň z přidané hodnoty, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TaxOffHelp.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 237. 
 
Od 23.6.2017 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 236) 

o 01 Správa daní, 
o 02 Daně z příjmů,  
o 03 Zdravotní pojištění, 
o 04 Sociální pojištění, 
o 09 Daň z přidané hodnoty, 
o 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 
o 90 Zaměstnanost a mzdy, 
o 99 Ostatní. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TaxOffHelp.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 236. 



DOWNLOAD AKTUALIZACE 
 
Upozornění: 
download i instalaci aktualizace zajišťuje program, čtěte kapitolu Instalace Aktualizací! 
Pouze v případě, že se systém nachází na počítači nepřipojeném k internetu, je nutné stáhnout aktualizační 
balíček z některé z následujících adres: 
 
Stažení aktualizačního balíčku:   --> TO_AKT_237.zip  
alternativa     --> TO_AKT_237.zip 

 
Přehled i stažení všech aktualizačních balíčků: --> https://u2brno.cz/Klient/KlientDuleziteAktualizace.aspx 
       stránka je dostupná po přihlášení! 
 

Stažené aktualizační balíčky nerozbalujte ani nijak nemodifikujte. Je nutné je umístit na stanici ve složce AKTUAL a 
poté spustit program TO2Client.exe, který zajistí instalaci všech aktualizací současně, viz kapitola Instalace 
Aktualizací.  
 
 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE - PŘIPRAVUJEME 

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

 
  

http://www.taxoff.cz/download/TO_AKT_237.zip
https://u2brno.cz/Download/Aktualizace/TO_AKT_237.zip
https://u2brno.cz/Klient/KlientDuleziteAktualizace.aspx
https://u2brno.cz/Klient/KlientPripravujeme.aspx


AKTUALIZACE 236 

 
datum vydání:   10.3.2017 (plánované) 
označení balíčku:   TO_AKT_236.zip 
 
kódové označení balíčku: : 1099.733_2017.02.00 
Instalace je vyhodnocena a nabídnuta automaticky v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 

 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2017 

Od 10.3.2017 
(zahrnuto do aktualizace 236) 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_23_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2017. 

Změny jsou v parametrech pro výpočet solidární daně, kde byla aktualizována hodnota průměrné měsíční mzdy a rovněž 
i hodnota minimální mzdy pro výpočet daňového bonusu. 
Elektronické podání možné není a to ani pro subjekty se zřízenými datovými schránkami. 
 

 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_16_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2017. 
Změny jsou v parametru minimální měsíční vyměřovací základ pro výpočet pojištění. 
Elektronické podání není možné. 
 

 Přehled sociálního pojištění <SP01_16_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2017. 
Změny jsou v parametrech: 
- nejnižší průměrný měsíční příjem pro povinnou účast na pojištění, 
- rozhodná částka pro účast na pojistném u vedlejší činnosti – roční, 
- minimální roční vyměřovací základ - hlavní činnost, 
- minimální roční vyměřovací základ - vedlejší činnost, 
- minimální měsíční vyměřovací základ - hlavní činnost, 
- minimální měsíční vyměřovací základ - vedlejší činnost, 
- maximální vyměřovací základ roční,  
- maximální vyměřovací základ měsíční. 
Elektronické podání v průběhu roku zatím není na ePortálu ČSSZ podporováno. 

  
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_27_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2017. 

Bez úprav. 
Elektronické podání v provozu. 
 

 Statistické výkazy < STAV_16_U2B.2> v průběhu roku 2017 
Nejsou faktické ani strukturální změny. 

 
 
Od 13.2.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 06 k aktualizaci 235) 
 Přiznání k DPH <5401_20_U2B.1> pro sestavení a podání tvrzení v roce 2017. 

Změny v souvislosti s vývojem aplikace EPO2. Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2017. 
Elektronické podání v provozu. 
Poznámka 
Novela zákona o DPH, která bude účinná zřejmě od 1. 4. 2017, způsobí pravděpodobně pouze drobné úpravy popisů 
řádků (a souvisejících pokynů) beze změny jejich obsahu. 
 

 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty <5593_1_U2B.2>, 
Souhrnné hlášení k DPH <5521_3_U2B.5> pro sestavení a podání v roce 2017. 
Změny v souvislosti s vývojem aplikace EPO2. Do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2017. 
Elektronické podání v provozu. 
 



 HLÁŠENÍ k DPH o dodání nového dop. prostředku <5526_3_U2B.5>, 
HLÁŠENÍ k DPH o pořízení nového dop. prostředku <5527_3_U2B.5>, 
Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření <5537_4_U2B.3> pro sestavení a podání v roce 2017. 
Beze změn ve formulářích a pokynech, do nápovědy doplněna legislativa platná od 1. 1. 2017. 
Elektronické podání u těchto formulářů není podporováno. 
 

Od 2.2.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 235) 
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro DPH <5601_1_U2B.4>, 

Přihláška k nahlížení do dis <5701_1_U2B.4>, 
Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B.4>, 
Plná moc <5901_1_U2B.4>, 
Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B.4>. 
Formuláře s pokyny beze změn, doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) <6101_1_U2B.4> , 
Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU) <6102_1_U2B.4>, 
Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.4>, 
Zrušení registrace režimu MOSS <6104_1_U2B.3>, 
Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.3>. 
Formuláře s pokyny beze změn, doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 

 
Od 27.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku k aktualizaci 235-04) 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 

<5466_17_U2B.4> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2017. 
Formuláře s pokyny beze změn, upraveny letáky a doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_14_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu 
roku 2017. 
Formuláře s pokyny beze změn, upraveny letáky a doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.3> připraveno pro 
sestavení a podání v průběhu roku 2017. 
Formuláře s pokyny beze změn, upraveny letáky a doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání státní správa neřeší. 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_22_U2B.3> připraveno pro sestavení a podání 
v průběhu roku 2017. 
Formuláře s pokyny beze změn, upraveny letáky a doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 
měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_10_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu 
roku 2017. 
Formuláře s pokyny beze změn, upraveny letáky a doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_10_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v průběhu roku 2017. 
Formuláře s pokyny beze změn, upraveny letáky a doplněna aktuální legislativa. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2016 

Od 20.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku k aktualizaci 235-03) 



 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_27_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací 

období započatá v roce 2016. 
Nové formuláře s pokyny a letáky, změny pouze minimální, formální. 
Elektronické podání je v provozu. 
Poznámka 
Související účetní výkazy rovněž v provozu, pro podnikatelské subjekty včetně sestavení ze zůstatků účtů, pro 
neziskové organizace prozatím stále bez možnosti sestavit výkazy ze zůstatků účtů (doplnění provedeme v průběhu 
února). 
 

Od 15.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku k aktualizaci 235-01) 
 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_23_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2016. 

Nové formuláře s pokyny a letáky. Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_16_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2016. 
Nový formulář s pokyny a letáky. Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Zdravotní pojišťovny beze změn. 
Elektronické podání u tohoto přehledu není podporováno. 
 

 Přehled sociálního pojištění <SP01_16_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2016. 
Nový formulář s pokyny a letáky. Upraveny legislativní parametry pro výpočty. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ <89325_11_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání 
v roce 2017. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v provozu, u tohoto formuláře program generuje XML, tento je nutno ručně importovat na 
stránku ČSSZ. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: 
PROGRAMY\M_Stav_16.dll, T_Stav_16.dll, M_5404_27.dll, M_5405_23.dll, M_SP01_16.dll, T_SP01_16.dll, 
M_5401_19.dll, M_5593_1.dll, M_5601_1.dll, 
M_5701_1.dll, T_Sestavy.dll, M_5801_1.dll, M_5901_1.dll, M_6001_1.dll, M_5241_10.dll, M_5246_10.dll, 
M_5404_27.dll, T_5404_27.dll, M_Stav_16, M_Stav_16N, M_5405_23.dll, T_5405_23.dll, M_ZP01_16.dll, T_ZP01_16.dll, 
M_SP01_16.dll, T_SP01_16.dll, M_89325_11.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/SP01_16_U2B_2.chm, ZP01_16_U2B_2.chm, STAV_16_U2B_2.chm, 5405_23_U2B_2.chm, 5404_27_U2B_2.chm 
5401_20_U2B_2.chm, 5593_1_U2B_3.chm, 5526_3_U2B_5.chm, 5527_3_U2B_5.chm, 5601_1_U2B_4.chm, 
5537_4_U2B_3.chm, MOSS_1_U2B_4.chm, DIS_1_U2B_4.chm, 5459_22_U2B_3.chm, 5466_17_U2B_4.chm, 
5478_14_U2B_2.chm, 5516_12_U2B_3.chm, 5241_10_U2B_2.chm, 5246_10_U2B_2.chm, TO2ZakonAkt.chm, 
5405_23_U2B_1.chm, ZP01_16_U2B_1.chm, SP01_16_U2B_1.chm, 89325_11_U2B_1.chm 
TO_AKT_236.zip\U2BAL236.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZKRÁCENÁ VERZE <5405D_1_U2B.1> OD ROKU 2016 

Od 6.3.2017 
(zahrnuto do aktualizace 236, upravený soubor byl ke stažení od 6. 3. 2017) 

TISK FORMULÁŘE – OPRAVA: 

 Na straně 2 tisk (PDF) v záhlaví tabulky 2 děti byly anglické popisky u prvního řádku sl. 3-4-5. Opraveno. 



 Výstup na tiskárnu měl chybně orientaci na šířku, PDF bylo OK. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\T_5405D_1.dll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 
Od 27.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 235) 

TISK FORMULÁŘE – OPRAVA: 

 Opraveno generování RČ do záhlaví PDF, v případě, že RČ mělo 10 znaků, desátý znak se do PDF chybně neuvedl. 
 
Od 15.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 235) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Zkrácené (dvoustránkové) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze 
zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR) 
Zprovoznění elektronického podání.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\M_5405D_1.dll, ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_23_U2B.1> ZA ROK 2016 

Od 10.3.2017 
(zahrnuto do aktualizace 236) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Opravena varianta vrácení přeplatku na zahraniční účet, které v EPO chybovala. 
Od 2.3.2017 
(zahrnuto do aktualizace 236, upravený soubor byl ke stažení od 6. 3. 2017) 

TISK (PDF) - OPRAVA: 

 U Přílohy 2 se u §9 netiskla hodnota uvedené v položce 201a. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\M_5405_23.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 
Od 17.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 235) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – OPRAVA: 

 Upraven výpočet řádku 114 přílohy 1 pro stanovení základu daně dle §7 po vynětí zahraničních příjmů: v přechozí verzi 
formuláře byl výpočet vázán na výpočet solidární daně. Aktuálně se počítá vždy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_23.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_22_U2B.2-3> OD ROKU 
2016 

Od 1.3.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 07 k aktualizaci 235, upravený soubor byl ke stažení od 23.2.2017) 

SESTAVENÍ VYÚČŘTOVÁNÍ - OPRAVA: 

 Po založení nového Vyúčtování a sestavení Přílohy 4, při převzetí kódu M/D do sloupce 1, chybové hlášení s nutností 
restartovat program. Opraveno. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5459_22.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_16_U2B.1 > PRO ROK 2016 

Od 1.3.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 07 k aktualizaci 235, upravený soubor byl ke stažení od 20.2.2017) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 Po přímém podání z programu TaxOff na e-Portál ČSSZ bylo podání odmítnuto s tímto odůvodněním:  
Kód chyby: 305 
Počet formulářů v podání musí být větší než 0. E-podání mohlo být zasláno zastaralou verzí programu nebo v podání byla 
použita nesprávná či starší ČSSZ obálka nebo se e-podání nepodařilo dešifrovat. 
Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_17_U2B.3-4, > OD ROKU 2016 
VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_22_U2B.2-3> OD ROKU 
2016 

Od 1.3.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 07 k aktualizaci 235, upravený soubor byl ke stažení od 16.2.2017) 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA: 

 V záhlaví se při tisku (PDF) nesprávně přeškrtla varianta podání „za zdaňovací období“. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5466_17.dll, M_5459_22.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ <5546_3_U2B.1> OD 1. 11. 2016 

Od 1.3.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 07 k aktualizaci 235, upravený soubor byl ke stažení od 14.2.2017) 
 Při sestavení v roce 2017 se do závazků negenerovala platba daně či zálohy. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_3_1.dll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.3> OD ROKU 2016 

Od 2.2.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 235) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE  – DOPLNĚNÍ: 

 U úhrad záloh (sekce 33) již není nutné uvádět datum úhrady.  

 Rozšířena položka Název pro evidenci vozidel z 30 na 60 znaků. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty:  
PROGRAMY\M_5407_16.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ 
HODNOTY <5593_1_U2B.1> V ROCE 2016 

Od 27.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 235) 

KONTROLY FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ: 

 Doplněna kontrola v oddílu „A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108…“ na 
položce DPPD (Datum povinnosti přiznat daň dle § 24 nebo § 25 ZDPH), při zápisu data nespadajícího do předmětného 
období program detekuje propustnou chybu.  
Poznámka 
EPO detekuje pouze datum mladší, než předmětné období starší akceptuje bez chyby. 

 Doplněn nový výpis pro kontrolu tuzemských DIČ, viz ve formuláři menu Další nabídka/Kontroly firem v rámci 
Kontrolního hlášení/Hromadná kontrola CZ DIČ v systému ADIS. 
Výpis je reakcí na nedávné výpadky VIES a slouží primárně k odchycení chybně zadaných tuzemských DIČ, vypíše i 
existující tuzemské subjekty, které nejsou plátci DPH. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\ M_5593_1.dll, T_5593_1.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_27_U2B.1> ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ZAPOČATÁ 
V ROCE 2016 

Od 27.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 235) 
 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – OPRAVA: 

 Upraveno mapování textových příloh k řádkům, nedaly se vyplnit. Nyní již bez problémů. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_27.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ <5450_16_U2B.1> OD ROKU 2017 

Od 15.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 235) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE  – DOPLNĚNÍ: 

 Na list staveb doplněn nový parametr:  
Součástí jednotky v bytovém domě je podíl na pozemku 
Je přístupný pouze pro jednotky (v řádku 301 musí být kód R-S-T-U-V-Z) a pokud je zatržen doplní program do řádku 310 
koeficient 1,22. Když zatržen není, doplňuje program do řádku 310 koeficient 1,2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5450_15.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

Od 10.3.2017 
(zahrnuto do aktualizace 236) 



ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 10. týdnu t.r. 
 
Od 1.3.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 07 k aktualizaci 235) 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizován číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
13. 2. 2017 a 20. 2. 2017. 

 
Od 13.2.2017 
(zahrnuto do doplňku 06 k aktualizaci 235) 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 6. týdnu t.r. 
 
Od 2.2.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 235) 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 5. týdnu t.r. 
 

Od 15.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 235) 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 2. týdnu t.r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 10.3.2017 
(zahrnuto do aktualizace 236) 

o 03 Zdravotní pojištění, 
o 06 Silniční daň, 
o 99 Ostatní. 

 
Od 1.3.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 07 k aktualizaci 235) 

o 09 Daň z přidané hodnoty. 
o 10 Odvod z loterií a jiných podobných her (včetně nového zákona o hazardních hrách), 

 
Od 13.2.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 06 k aktualizaci 235) 

o 04 Sociální pojištění, 
o 90 Zaměstnanost a mzdy. 

Od 27.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 235) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků. 

Od 20.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 235) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 05 Účetnictví, 
o 07 Daň z nemovitých věcí, 
o 99 Ostatní. 

Od 15.1.2017 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 235) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 02 Daně z příjmů, 



o 90 Zaměstnanost a mzdy. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TO2ZakonAkt.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 
 
 

AKTUALIZACE 235 
 
kódové označení balíčku:  1073.719_2017.01.00 
datum vydání:   7.1.2017 (plánované) 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2017 

Od 7.1.2017 
(zahrnuto do aktualizace 235) 
 
 Přiznání k DNEM <5450_16_U2B.1> připraveno pro podání tvrzení na rok 2017. 

Nové formuláře s pokyny a letáky, včetně výpočtových číselníků, nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 
2017. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Placení DNEM přes SIPO <5557_1_U2B.2> připraveno pro podání v roce 2017. 
Formuláře k sestavení, včetně pokynů a letáku, zůstávají dle roku 2016. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  

 
 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem <5559_1_U2B.1> připraveno pro podání 

v roce 2017. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  

 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.4> zprovozněno pro zálohy v roce 2017, pro případy likvidace/úmrtí subjektu 

v průběhu roku.  
Formuláře k sestavení přiznání, včetně pokynů a letáku, zůstávají dle roku 2016, další případné vydání nových vzorů 
předpokládáme koncem roku 2017. 
Při založení přiznání doplněn dotaz: 



 
Je potřeba zaškrtnout v případě, že je v průběhu roku 2017 vedena průběžná evidence vozidel pro platby záloh. Data z 
takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky převedena pod nové 
vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr nezatrhne, tato 
přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání bude zprovozněno začátkem roku 2017, v závislosti na daňovém portále. 
 

 Přiznání k dani z nabytí majetku <5546_3_U2B.2> připraveno pro podávání tvrzení i v roce 2017. 
Formuláře s pokyny a letáky s platností od 11/2016 zůstávají beze změn, MF ČR vydání nových vzorů pro rok 2017 zatím 
neplánuje. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  
 

 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 
8 a § 9 <5551_3_U2B.2> připraveno pro podávání tvrzení i v roce 2017. 
Formuláře s pokyny a letáky s platností od 11/2016 zůstávají beze změn, MF ČR vydání nových vzorů pro rok 2017 zatím 
neplánuje. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  
 

 Žádost o autentizační údaje do EET < EET_1_U2B.2> připraveno pro podávání i v roce 2017. 
Formulář byl od 5. 9. 2016 zařazen do aplikace EPO2 MF ČR v rámci nové sekce Elektronická evidence tržeb.  
Lze sestavit a podat pouze elektronicky. 
Současně upozorňujeme, že podání LZE elektronicky řešit pouze prostřednictvím datové schránky, v EPO2 není vyřešena 
možnost podání pomocí kvalifikovaného certifikátu (podrobnosti k tomu zde http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-
evidence-trzeb). 
V rámci sestavení registrace není možno připojit k písemnosti žádnou přílohu, v návaznosti na EPO2, kde to umožněno 
není. 

 
 Přiznání k dani z hazardních her <5540_1_U2B.1> připraveno pro podávání tvrzení v roce 2017.  

Nové formuláře dle zákona v účinnosti od 1.1.2017, včetně pokynů a letáku. 
Elektronické podání k dispozici.  

 
 Přihláška k registraci FO <5101_20_U2B.2> 
 Přihláška k registraci PO <5102_20_U2B.2>  
 Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_12_U2B.2> 
 Žádost o zrušení registrace <5129_1_U2B.3> 
 Přihláška k registraci DPH <5104_6_U2B.3> 
 Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.7>  

Výše uvedené formuláře s pokyny a letáky z roku 2016 zůstávají beze změn, připraveno pro podávání i v roce 2017. 

http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb


Elektronické podání k dispozici. 
 

 Oznámení o změně registračních údajů <5111_5_U2B.1> připraveno pro podávání v roce 2017. 
Nový formulář s pokyny.  
Elektronické podání k dispozici. 

 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2016 

Od 7.1.2017 
(zahrnuto do aktualizace 235) 
 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.3> připraveno pro podání tvrzení za rok 2016. 

Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani silniční, 
zapracováno do nápovědy.  
Data vložená v průběhu roku 2016 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2016. 
Ostatní přiznání zůstávají beze změn.  
Elektronické podání k dispozici. 
 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.3> připraveno pro 
podání tvrzení za rok 2016. 
Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani z příjmů, 
zapracováno do nápovědy. 
Data vložená v průběhu roku 2016 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2016. 
Ostatní přiznání zůstávají beze změn.  
Elektronické podání k dispozici. 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti <5459_22_U2B.2> připraveno pro podání tvrzení za rok 2016. 
Programově zapracovány nové vzory formulářů vydané MF ČR, pokyny k sestavení a letáky zapracovány do nápovědy.  
Data vložená v průběhu roku 2016 označená jako „pracovní záznam“ připravena pro podání přiznání za rok 2016. 
Ostatní přiznání zůstávají beze změn.  
Elektronické podání k dispozici. 

 
 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_6_U2B.1> pro podání tvrzení za rok 2016. 
 Hlášení k záloze na odvod z loterií <5538_6_U2B.1> pro zálohy v roce 2016. 

Výše uvedené formuláře s pokyny a letáky použitelné naposledy v roce 2016, byly upraveny v souvislosti s novým 
zákonem o hazardu, dle změn vydaných MFČR. 
Elektronické podání k dispozici. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: 
PROGRAMY\Balogin.dll, BAFORM.bpl, ToElpo.dll, M_5450_16.dll, T_5450_16.dll, M_5546_3.dll, T_5546_3.dll, M_5551_3.dll, 
T_5551_3.dll, M_5540_1.dll, T_5540_1.dll, M_5101_19.dll, M_5102_19.dll, M_5104_6.dll, T_5104_6.dll, M_5105_11.dll, 
T_5105_11.dll, M_5111_5.dll, T_5111_5.dll, M_5407_16.dll, T_5407_16.dll, M_5466_17.dll, T_5466_17.dll, M_5459_22.dll, 
T_5459_22.dll, M_5538_6.dll, T_5538_6.dll, M_5539_6.dll, T_5539_6.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs, U2NEM_2017.rar 
HELPY/5450_16_U2B_1.chm, 5557_1_U2B_2.chm, 5559_1_U2B_1.chm, 5546_3_U2B_2.chm, 5551_3_U2B_2.chm, 
5540_1_U2B_1.chm, 5101_20_U2B_2.chm, 5102_20_U2B_2.chm, 5104_6_U2B_3.chm, 5105_12_U2B_2.chm, 
5111_5_U2B_1.chm, 5129_1_U2B_3.chm, 5407_16_U2B_2.chm, 5466_17_U2B_2.chm, 5459_22_U2B_1.chm, 
5538_6_U2B_1.chm, 5539_6_U2B_1.chm 
TO_AKT_235.zip\U2BAL235.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 235. 
 
 
od 16.12.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 234) 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_16_U2B.1> ROK 2016 

 Doplněny výkazy dle Vyhlášky 504/2002 Sb. Stále není možno sestavit výkazy ze zůstatků účtů, na tomto řešení ještě pracujeme a 
ke zprovoznění dojde současně s vydáním nových formulářů pro daň z příjmů právnických osob za rok 2016 nejpozději 20.1.2017. 

 Upraven výstup pro tisk výkazů dle Vyhlášky 504/2002 Sb pro nenulové řádky, celkový počet stran nyní odvisí od toho, kolik 
nenulových  řádků se tiskne. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_Stav_16N.dll, T_Stav_14N.dll, ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 235. 
 
 
od 16.12.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 234) 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ <5546_3_U2B.1> OD 1.11.2016  
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ PŘI NABYTÍ VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI 
OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 6, § 7, § 8 A § 9 <5551_3_U2B.1> OD 1.11.2016 

 Upravené formuláře, v souladu s novelou č. 254/2016 Sb., k využití od 1.11.2016. 
Defakto se jedná o zjednodušení formuláře, který podává vždy už pouze nabyvatel. Pouze v Příloze 1 přibyla tabulka pro 
směnu nemovitých věcí s ohledem na jiné pravidlo pro výpočet srovnávací hodnoty. 
Nadále platí, že přiznání nelze podat elektronicky, státní správa pro tuto písemnost el. podání stále nepodporuje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_3_1.dll, T_5546_3_1.dll, M_5551_3_1.dll, T_5551_3_1.dll, Balogin.dll, ToElpo.dll, 
DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5546_3_U2B_1.chm, 5546_2_U2B_2.chm, 5551_3_U2B_1.chm, 5551_2_U2B_2.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 235. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZKRÁCENÁ VERZE <5405D_1_U2B.1> OD ROKU 2016 

od 16.12.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 234) 
 Zkrácené (dvoustránkové) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze 

zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR) 
Balíček šablon je možno aktivovat, pokud je u subjektu zatržen nový parametr „Pouze závislá činnost“:

 
V jednom roce je možné mít sestaveny oba typy přiznání, jak zkrácené, tak i plné. 



Přiznání prozatím nelze podat elektronicky, státní správa pro tuto písemnost el. podání nemá zprovozněno, očekáváme 
zprovoznění k 1.1.2017. 

Od 7.1.2017 
(zahrnuto do aktualizace 235) 

Elektronické podání již k dispozici.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405D_1.dll, T_5405D_1.dll, Balogin.dll, ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
HELPY\5405D_1_U2B_1.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 235. 
 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

Od 7.1.2017 
(zahrnuto do aktualizace 235) 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 1. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK OBCÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 1. týdnu t.r. 
 
od 16.12.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 234) 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 47. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 46. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY – DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 46. týdnu t.r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 235. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 7.1.2017 
(zahrnuto do aktualizace 235) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 02 Daně z příjmů, 
o 07 Daň z nemovitých věcí, 
o 99 Ostatní. 

Od 16.12.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 234) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků, 
o 02 Daně z příjmů, 
o 04 Sociální pojištění, 
o 07 Daň z nemovitých věcí, 
o 99 Ostatní. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TO2ZakonAkt.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 



 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 235. 
 

 Oproti předchozí aktualizaci nebyly/neočekáváme žádné aktualizace v oblastech: 
o 03 Zdravotní pojištění, 
o 05 Účetnictví, 
o 06 Silniční daň, 
o 08 Daň z nabytí nemovitých věcí, 
o 10 Odvod z loterií a jiných podobných her (včetně nového zákona o hazardních hrách), 
o 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 
o 12 Elektronická evidence tržeb, 
o 90 Zaměstnanost a mzdy. 

 Do následných aktualizací v prvním kvartále roku 2017 očekáváme změny v legislativě v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků, 
o 02 Daně z příjmů, 
o 05 Účetnictví, 
o 09 Daň z přidané hodnoty. 

 

 

AKTUALIZACE 234 
 
kódové označení balíčku:  1051.709_2016.04.00 
datum vydání:   20.10.2016 (plánované) 

 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 
od 30.9.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 233) 
 Žádost o autentizační údaje do EET < EET_1_U2B.1> 

Formulář byl od 5. 9. 2016 zařazen do aplikace EPO2 MF ČR v rámci nové sekce Elektronická evidence tržeb.  
Lze sestavit a podat pouze elektronicky, termín pro registrace povinných subjektů je do 15. 10. 2016. 
Současně upozorňujeme, že podání LZE elektronicky řešit pouze prostřednictvím datové schránky, v EPO2 není vyřešena 
možnost podání pomocí kvalifikovaného certifikátu (podrobnosti k tomu zde http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-
evidence-trzeb). 
V rámci sestavení registrace není možno připojit k písemnosti žádnou přílohu, v návaznosti na EPO2, kde to umožněno 
není. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_EET_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\EET_1_U2B_1.chm 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_16_U2B.1> ROK 2016 

 Statistické výkazy od roku 2016 pro podnikatele, dle Vyhlášky 500/2002 Sb. 
Provedeny úpravy v souladu s akt. zněním §3a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění novely č. 250/2015 Sb., s účinností od 1. 1. 2016:  

Doplněna i varianta pro malé nebo mikro účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a nemají přitom 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavit současně s výkazem Zisky a ztráty v plném rozsahu výkaz 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu: 

http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb


  
Připojujeme vyjádření odborného pracoviště GFŘ 
Stávající funkčnost aplikace EPO nepodporuje možnost vložení rozdílných rozsahů výkazů, a proto je v části vybrané údaje z účetnictví 
vloženo toto upozornění: 
UPOZORNĚNÍ: 
V současné době není umožněno vyplnit v elektronické podobě kombinaci plného a zkráceného rozsahu vybraných údajů účetních 
výkazů. V případě, že požadujete vyplnit odlišný rozsah údajů pro Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát, pak zvolte obsáhlejší rozsah, tj. plný, 
který Vám v obou případech umožní vyplnit všechny potřebné údaje. Následně vyplňte údaje pouze na těch řádcích, pro které máte 
věcnou náplň ve Vámi požadovaném rozsahu., 
S aktualizací daňového portálu v souvislosti DAP DPPO za ZO 2016 dojde i k úpravě ve smyslu § 3a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 250/2015 Sb. a bude umožněn různý rozsah výkazů. Aktualizace je nyní ve fázi přípravy a zvolené řešení by následně mělo 
být zřejmé z popisu struktury DPPDP8 a definice dotčených položek.  
-- 

Přizpůsobení programu TaxOff, než bude EPO upraveno 
V případě, že v TaxOff sestavíte rozvahu ve zkráceném rozsahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, 
generuje se z TaxOff do XML-souboru v souladu s informací GFŘ příznak, že jde o výkazy v plném rozsahu; 
máme ověřeno, že takové podání aplikace EPO přijme jako bezchybné. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_STAV_16.dl, ToElpo.dll, M_5404_26.dll, M_5405_22.dll, M_Stav_14.dll, M_Stav_12.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_19_U2B.2> OD ROKU 2016 
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ 
HODNOTY <5593_2_U2B.1> OD ROKU 2016 

Od 30.9.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 233) 

AKTUALIZACE FORMULÁŘŮ – DOPLNĚNÍ: 

 V návaznosti na článek „Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. 10. 2016“, viz  
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/rozsireni-rezimu-preneseni-danove-povinn-7525


DPH/aktuality/2016/rozsireni-rezimu-preneseni-danove-povinn-7525 jsme do v předchozím doplňku nově zařazeného 
kódu 21 upravili název takto: „Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací“ 

Od 5.9.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 233) 

 V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím celního zákona s účinností od 29.7.2016, došlo k úpravám formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k 
vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení. 
V programu TO2 byly změny zapracovány do stávajících balíčků šablon, protože upravené formuláře lze použít i 
retroaktivně (dodatečná tvrzení) od 1.1.2016. 

 Doplnění kódu 21 do číselníku kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti: 
V důsledku rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na poskytnutí vybraných služeb elektronických 
komunikací (telekomunikačních služeb) od 1.10.2016 jsme v číselníku kódů předmětu plnění vykazovaných v oddílech 
A.1. a B.1. kontrolního hlášení doplnili kód 21. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5401_19.dll, T_5401_19.dll, M_5593_1.dll, T_5593_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
HELPY\5401_20_U2B_1.chm, 5593_1_U2B_2.chm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk. 
 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 
NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ STANICE: DISTRIBUCE PRO ELEKTRONICKOU 
KOMUNIKACI (SÍŤOVÁ VERZE] 

Od 5.9.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 233) 

KARTA INSTALACE CERT IFIKÁTŮ STÁTNÍ SPRÁVY - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ, jedná se o odkaz PostSignum – DIS.CSSZ.2017 (29.7.2016 – 
29.7.2017). Kliknutím na odkaz aktivujete průvodce pro instalaci certifikátu. 
Doporučení pro správné nastavení nového certifikátu 
3. Při instalaci šifrovacího certifikátu  nezapomeňte zvolit úložiště Ostatní uživatelé, různé verze Windows (7, 8, X) 

mohou před-nabídnout jiné úložiště, průvodce u OS-X vypadá takto: 

 

 
4. Po nainstalování nového šifrovacího certifikátu je nutné na kartě Elektronické podání (Distribuce pro elektronickou 

komunikaci - síťová verze) přiřadit nový certifikát i v sekci podatelna ČSSZ: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/rozsireni-rezimu-preneseni-danove-povinn-7525
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/uprava-priznani-k-DPH-a-kontrolniho-hlaseni-s-novelou-zakona-o-DPH-od-29-7-2016-7480
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/uprava-priznani-k-DPH-a-kontrolniho-hlaseni-s-novelou-zakona-o-DPH-od-29-7-2016-7480


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

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk a poté nainstalovat a přiřadit certifikát, viz postup výše. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

od 20.10.2016 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 41. týdnu t.r. 
od 5.9.2016 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 36. týdnu t.r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 20.10.2016 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků, 
o 02 Daně z příjmů, 
o 04 Sociální pojištění, 
o 05 Účetnictví, 
o 06 Silniční daň, 
o 07 Daň z nemovitých věcí, 
o 09 Daň z přidané hodnoty, 
o 10 Odvod z loterií a jiných podobných her, 
o 12 Elektronická evidence tržeb – NOVINKA, 
o 90 Zaměstnanost a mzdy, 
o 99 Ostatní. 

 Připravujeme k vydání v následné aktualizaci legislativu v oblastech: 
o 04 Sociální pojištění. 

 
Od 30.9.2016 



(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 233) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 02 Daně z příjmů, 

Od 5.9.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 233) 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 41 Daň z nabytí nemovitých věcí, 
o 51 Daň z přidané hodnoty, 
o 90 Zaměstnanost a mzdy – NOVINKA, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TO2ZakonAkt.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci. 
 
 

 

AKTUALIZACE 233 
 
kódové označení:  1043.702_2016.03.00 
datum vydání:   5.8.2016 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 
Níže uvedené formuláře s pokyny a letáky zůstaly formálně ze strany MF ČR bez avizovaných změn, došlo k zapracování 
faktických změn dle aplikace EPO MF ČR a zprovoznění v roce 2016: 
 
od 9.6.2016 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 232) 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_22_U2B.2> 

Změny jsou v parametrech pro uplatnění slev na děti a také u parametru pro výpočet solidární daně, kde byla 
aktualizována hodnota průměrné měsíční mzdy. 
Elektronické podání možné není a to ani pro subjekty se zřízenými datovými schránkami. 

 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_15_U2B.2> 
Změny jsou v parametrech pro výpočet pojištění. 

 Přehled sociálního pojištění <SP01_15_U2B.2> 
Změny jsou v parametrech pro výpočet pojištění. 
 

Od 20.5.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232, úpravy byly dostupné na vyžádání) 
 Žádost o registraci do režimu MOSS (EU Režim) <6101_1_U2B.3> 
 Žádost o registraci do režimu MOSS (není EU) <6102_1_U2B.3> 
 Oznámení změny reg. údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.3> 
 Zrušení registrace režimu MOSS <6104_1_U2B.2> 
 Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.2> 
 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_26_U2B.1, 5404_26_U2B.2> OD ROKU 2015 A 
V PRŮBĚHU ROKU 2016 

Od 5.8.2016 

ZALOŽENÍ TVRZENÍ - DOPLNĚNÍ: 



 Při vytvoření záznamu pro řádné tvrzení z předchůdce ve stejném roce se v Nastavení nepřebíral stav parametru pro elektronické 
podání, i když v předchůdci zatržen byl. Doplněno. 

od 14.7.2016 

VÝPOČET TVRZENÍ - OPRAVA: 

 Odstraněno zaokrouhlení na tisíce v řádku 3 Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1. II. Oddílu, strana 2 tabulka 
a) výpočet částky S1. Výpočet se ořezával na celé tisíce dolů, aktuálně dle EPO2 MFČR se ale uvádí částka v Kč. 

od 4.7.2016 

ZALOŽENÍ TVRZENÍ - DOPLNĚNÍ: 
 Umožněno převést záznamy pro přílohu k řádku 12 z předchůdce. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\M_5404_26.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(úpravy byly dostupné na vyžádání balíčku PROGRAMY_DPPO-OD2015_20160714.zip) 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_26_U2B.1> PRO ROK 2015 

Od 20.5.2016 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DODATEČNÉ TVRZENÍ, OPRAVA: 

 Upraven výpočet řádku 2 oddílu IV pro dodatečné přiznání, v případě, že je na řádku 340 nula, je nyní nula i v řádku 2, 
v případě vyčíslení ztráty, pokud je řádek 340 prázdný, je nyní prázdný i řádek 2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_26.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232) 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_22_U2B.1> OD ROKU 2015 

od 14.7.2016 

VÝPOČET TVRZENÍ - OPRAVA: 

 Odstraněno oříznutí na koruny dolů v řádku 202 Přílohy 2 při výpočtu hodnoty paušálních výdajů. Výpočet se ořezával na 
celé koruny dolů, aktuálně dle EPO2 MFČR se ale uvádí částka aritmeticky zaokrouhlená na celé Kč. 

od 4.7.2016 

VÝPOČET – OPRAVA: 
 V případě uplatnění paušálních výdajů, pokud je DAP sestavováno formou rozpisových tabulek, kde pro stejné procento paušálních 

výdajů je zapsán více jak 1 záznam v rozpisech (například u 30% paušálu pro 1 tuzemský a 1 zahraniční příjem), pokud je součet 
paušálních výdajů vyšší jak zákonné maximum, omezí výpočet hodnotu výdajů pro právě aktivní záznam rozpisové tabulky v součtu 
výdajů do zákonného maxima. Totéž platí i u §9 a 10. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_22.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(úpravy byly dostupné na vyžádání balíčku PROGRAMY_DPFO-OD2015_20160714.zip) 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_18-22_U2B.1> OD ROKU 2011 

Od 20.5.2016 

ZALOŽENÍ DODATEČNÉHO  TVRZENÍ - OPRAVA: 

 U dodatečných přiznání doplněn převod hodnot z předchůdce, nyní se převádí celá sekce VII-Placení daně tak, jak je 
vyplněna v předchůdci. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_18.dll, M_5405_19.dll, M_5405_20.dll, M_5405_21.dll, M_5405_22.dll 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 



(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232) 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_15_U2B.1 > PRO ROK 2015 

Od 20.5.2016 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 Při přímém podání z programu TaxOff, pokud bylo zadáno použití přeplatku na úhradu konkrétní zálohy měsíce, portál 
ČSSZ vracel neprostupné chyby. Při ručním načtení na portál probíhalo vše bez vady. Zjistili jsme dotazem na pracovníky 
portálu, že metody kontroly XML jsou u obou verzí podání rozdílné, proto jsme při našem testováním problém 
nezachytili. Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_SP01_15.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232) 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ MAJETKU <5546_1_U2B.1> OD ROKU 2014 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ PŘI NABYTÍ VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI 
OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 6, § 7, § 8 A § 9 <5551_2_U2B.1> OD ROKU 2014 

Od 20.5.2016 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

 Sekce pro podepisující osobu na poslední straně tvrzení nebyla přístupná k vyplnění. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_1.dll, M_5551_1.dll, M_5546_2.dll, M_5551_2.dll  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232) 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_16_U2B.1> ROK 2016 

od 5.8.2016 
 Statistické výkazy od roku 2016 pro podnikatele, dle Vyhlášky 500/2002 Sb. 

Doplněna možnost sestavení výkazů ze zůstatků účtů dle účetní osnovy. 
Doplněn cizojazyčný výstup (PDF, tiskárna) v angličtině a němčině. 

Od 20.5.2016 

ZALOŽENÍ SADY - OPRAVA: 

 Při založení sady výkazů s předchůdcem (v roce 2015) „Chyba v datech modulu výkazy“. Opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_Stav_16.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(oprava byla zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232) 
 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

ELEKTRONIKCÉ PODÁNÍ PŘES DATOVÉ SCHRÁNY 

Od 22.5.2016 

OPRAVA: 

 Při podání přes DS se nenabídl dialog pro výběr schránky odesilatele a zpráva byla odeslána do schránky Ministerstva 
obrany (hjyaavk). Schránku hjyaavk jsme ovšem dostali přidělenu pro účely testování v rámci služeb portálu Datové 
schránky a že se jedná současně o platnou schránku úřadu, jsme netušili.  



Zpráva byla programem automaticky odeslána z výchozí schránky, kterou je DS subjektu, není-li nastavena, pak DS 
zástupců, nejsou-li nastaveny, pak DS uživatele. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Po instalaci aktualizace 233, nebyl-li instalován doplněk 02, je nutné: 
Všechna podání přes DS provedená po instalaci předchozího doplňku 232-01 je nutno udělat znova. 
Chybně uskutečněná podání do DS Ministerstva obrany jsou samozřejmě zmatečná a nebudou účinná, což bude zřejmě 
tímto úřadem avizováno zprávou do datové schránky, ze které bylo odesláno.  
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

od 5.8.2016 

ČÍSELNÍK PRÁVNÍCH FOREM SUBJEKTŮ - DOPLNĚNÍ:  

 Nový záznam „NEUSAZENÝ PLÁTCE“ pro fyzické i právnické osoby, dle změny v číselníku PFO (zdroj EPO) v 31. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK SVĚTOVÉ MĚNY  - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizace 8 záznamů dle změny v číselníku MENA (zdroj EPO) v 28. týdnu t.r. (tyto změny nemají žádné dopady na 
funkčnost programů TaxOff) 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněny u 9 záznamů zkrácené názvy pro zeměměřické a katastrální inspektoráty, dle změn v číselníku PRACRES (zdroj 
ČÚ ZK) v 26. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍCH ÚSTAVŮ - DOPLNĚNÍ:  

 Nový záznam „Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod“, dle změny v číselníku 
KODY_BANK_CR (zdroj ČNB) v 25. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK OBCÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Aktualizováno 359 záznamů, ve kterých došlo ke změně přiřazení finančního úřadu, dle změn v číselníku OBCE (zdroj 
EPO) v 24. týdnu t.r. 

 
Od 20.5.2016 

ČÍSELNÍK OBCÍ A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných Českým statistickým úřadem v 16. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK PRÁVNÍCH FOREM SUBJEKTŮ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných Českým statistickým úřadem v 17. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍCH ÚSTAVŮ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 18. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR v 15. týdnu t.r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 232) 
 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

od 5.8.2016 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků, 
o 02 Daně z příjmů, 
o 04 Sociální pojištění, 
o 51 Daň z přidané hodnoty, 
o 61 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 
o 62 Odvod z loterií a jiných podobných her (od 1.1.2017 – O dani z hazardních her) 
o 99 Ostatní. 



 
od 9.6.2016 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků, 
o 02 Daně z příjmů, 
o 04 Sociální pojištění, 
o 51 Daň z přidané hodnoty, 
o 61 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 
o 99 Ostatní. 

 
Od 20.5.2016 

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Aktualizována legislativa v oblastech: 
o 01 Správa daní a poplatků, 
o 09 Daň z přidané hodnoty, 
o 99 Ostatní. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TO2ZakonAkt.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 233. 
(bylo zahrnuto do doplňků 01 a 03 k aktualizaci 232) 
 
 

AKTUALIZACE 232 
 
kódové označení:  1024.691_2016.02.00 
datum vydání:   14.4.2016 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2016 

Od 14.4.2016 
(zahrnuto do aktualizace 232) 
 Statistické výkazy od roku 2016 pro podnikatele, dle Vyhlášky 500/2002 Sb. 

Změny dle novelizace zákonů. 
Prozatím výstup pouze v českém jazyce a bez možnosti sestavení výkazů ze zůstatků účtů dle účetní osnovy, 
předpokládané zprovoznění včetně výkazů pro neziskovky (504/2012) v rámci aktualizace 233 od 4.7.2016. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\M_STAV_16.dll, T_STAV_16.dll, BAFORM.bpl 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/STAV_16_U2B_1.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 232. 
 
Od 22.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 231) 
 5404_26_U2B.2 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 

Zpřístupněn stávající formulář s pokyny a letáky i v roce 2016. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
komponenty:  
PROGRAMY\M_5404_26.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 



HELPY/5404_26_U2B_2.chm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 231. 
 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.3> PRO ZÁLOHY V ROCE 2016 

Od 14.4.2016 

INFORMACE K ZÁPISU REGISTRAČNÍCH ZNAČEK NA 8 ZNAKŮ:  

 Dle aktuálního znění Vyhlášky 343/2014 (§24 a §25) může mít od 1.1.2016 vozidlo registrační značku až v rozsahu 8 
znaků. 
Vzhledem k vyjádření MF ČR k problematice (ze dne 14.4.2016): 

Rozšíření  pole SPZ v DP (EPO) bude  v souladu s vyhláškou 343/2014 provedeno pro zdaňovací období 2016. Termín 
pro podání DAP je 31.1.2017.  Informace o změně  struktury bude zveřejněna na portálu daňové správy. Pokud bude 
podáváno DAP v průběhu roku 2016 za část zdaňovacího období (např. úmrtí poplatníka) ještě před rozšířením délky 
pole, osmý znak se uvede do sloupce  doplněk registrační značky (doplnszp). 

…vyřešíme tento problém takto:  
Pokud je potřeba v průběhu roku 2016 vést průběžnou evidenci vozidel pro účely placení kvartálních záloh, při založení 
přiznání je potřeba zaškrtnout dotaz: 

 
Dále, pokud registrační značka vozidla obsahuje 8 znaků, tak poslední (osmý) znak je nutné uvést do doplňku k SPZ, kde 
již ale nesmí být uvedeno nic dalšího. 
Data z „pracovního záznamu“ budou po vydání nových vzorů formulářů státní správou (zřejmě koncem tohoto roku) 
automaticky převedena pod nové vzory v rámci instalace aktualizace programu. 
Takto zajistíme, že hodnota registrační značky bude po instalaci aktualizace obsahovat dosavadní SPZ plus první znak 
z doplňku k SPZ. 
 

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A  NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 
<5593_1_U2B.1> V ROCE 2016 

Od 24.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 231) 

KONTROLY OBJEMŮ ZÁKLADŮ DANĚ MEZI DPH A KH - OPRAVA: 



 U kontrol objemů základů daně mezi Kontrolními hlášeními a přiznáními k DPH byl v případech kontroly spouštěné z 
dodatečného přiznání k DPH chybně vyčíslen rozdíl základů daně. 
Opraveno. 

KONTROLY NA SPRÁVNOST DIČ – DOPLNĚNÍ: 

 Doplněny podnabídky pro možnost spustit kontrolu pro každý oddíl KH samostatně, v protokolu těchto kontrol doplněno 
číslo řádku prvního výskytu chybného DIČ. 

 Nová kontrola na správnost vyplnění kódu státu v oddílu A2 (kontrola na číselník kódů států). 

 Nová kontrola na délku tuzemského DIČ (minimálně 8 znaků) v oddílech A1, A4, B1, B2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5593_1.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 03 k aktualizaci 231. 

 
Od 25.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 231, úpravy byly dostupné na vyžádání) 

HROMADNÁ KONTROLA NA SPRÁVNOST DIČ – DOPLNĚNÍ: 

 Funkce z Další nabídka->Kontroly firem v rámci kontrolního hlášení->Hromadná Kontrola na správnost DIČ, v případě 
přetížení serveru VIES, mohla havarovat. Program TaxOff2 pak bylo nutné restartovat. 
Doplněna funkčnost pro stav přetížení serveru VIES, nyní vyskočí oznámení, že server VIES je přetížen žádostmi. Po 
odklepnutí lze funkci aktivovat znova.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5593_1.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 231. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_22_U2B.1> ROK 2015 

Od 14.4.2016 
(zahrnuto do aktualizace 232) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 V případě uplatnění slevy na dítě bez přiděleného rodného čísla upraven výstup do XML podle aktuálních požadavků 
Daňového portálu. Zápis RČ zůstává jako vždy v tomto případě byl (dle Pokynů k sestavení), ve tvaru DD.MM.RRRR.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\M_5405_22.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 232. 
 
Od 24.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 231) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA: 

 Upraven výpočet řádku 43 (úhrn příjmů dle §6 po vynětí), zrušena podmínka pro výpočet jen v případě solidární daně, 
nyní se řádek 43 vypočítá vždy. 

 Upozornění 
Před úpravou podmínky pro výpočet řádku 43 vracel daňový portál (viz funkce Zkontrolovat písemnost na 
elektronickém portále) prostupnou zavádějící kontrolu:  

Oddíl 5/ř.75 - nejsou splněny podmínky pro uplatnění daňového bonusu podle § 35c odst. 4 ZDP, výše příjmů 
podle § 6, 7, 8 a 9 nepřevyšuje šestinásobek minimální mzdy - pro ZO roku 2015 (9200 Kč). 
…přestože příjmy dle §6 byly vyšší než zákonný limit. Stejnou kontrolu pak vykazovala i aplikace EPO2 po importu XML na 
daňový portál. 
Program TaxOff2 má kontroly postaveny jiným způsobem, daňový bonus správně uplatňoval a podání tvrzení na 
elektronickou podatelnu nebo prostřednictvím DS proběhlo z hlediska správnosti vypočtené daně bez závad. 

 V případě zdanění příjmů ze zahraničí metodou zápočtu, pokud je současně vyčíslena solidární daň, opraven výpočet 
řádků 326 a 327. Řádky 327-328-329 byly spočítány správně, takže oprava nemá žádný vliv na výpočet daně jako takové.  
Problém se vyskytl, pouze pokud bylo přiznání sestaveno formou rozpisových tabulek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_22.dll 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 03 k aktualizaci 231. 
 
Od 10.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 231) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

 Do žádosti o přeplatek, v případě požadavku o vrácení na adresu, upraveno i převzetí Jména a Příjmení z adresáře. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_22.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 231. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_26_U2B.1> PRO ROK 2015 

Od 14.4.2016 
(zahrnuto do aktualizace 232) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ, OPRAVA: 

 Doplněna kontrola u tabulky ztrát, v případě, že jde o poslední rok pro uplatnění ztráty. 

 Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu, pro subjekty s kódem rozlišení = 0, umožněn do ř. 2 
tabulky b) pro výpočet upravené hodnoty S2 zápis desetinného místa; dále opraven výpočet upravené hodnoty S2 na 
řádku 3 této tabulky a rovněž opraven i přenos vypočtené upravené hodnoty S2 do řádku 2 horní tabulky (II. Výpočet 
slevy podle § 35b zákona). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_26.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 232. 
 
Od 24.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 231) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA: 

 Upraveno generování XML v případě, že je sestavena i Samostatná příloha pro položku „12  – Transakce uskutečněné se 
spojenými osobami“. Pokud totiž byl v záložce Základní údaje (na kartě subjektu) nastaven kód transakce A-T-Z až po 
instalaci aktualizace 231 (tzn., že v roce 2014 spojené osoby nebyly), výsledné XML větu se záznamy Samostatné přílohy 
chybně neobsahovalo. 
V případě, že před instalací aktualizace 231 v záložce Základní údaje (na kartě subjektu) byl zaškrtnut dotaz na Transakce 
uskutečněné se spojenými osobami, tak bylo generování XML v pořádku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty:  
PROGRAMY\M_5404_26.dll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Po instalaci doplňku 03 k aktualizaci 231 provést u subjektů právnických osob s elektronicky podanými tvrzeními, které mají 
od roku 2015 Transakce uskutečněné se spojenými osobami, online kontrolu na daňovém portále (viz funkce Zkontrolovat 
písemnost na elektronickém portále). V případě, že tvrzení bylo podáno bez kontroly na daňovém portále, nemusí 
obsahovat Samostatnou přílohu a správce daně vyzve k odstranění vad podání. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.2> PRO ROK 2015 PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, DLE VYHLÁŠKY 
504/2002 SB. 

Od 10.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 231) 

KONTROLY – DOPLNÉNÍ: 

 Do Nastavení zařazen nový parametr „Ve výkazu Výsledovka neprovádět kontrolu HV na Rozvahu“, v případě jeho 
zatržení je kontrola považována za splněnou, i když se HV ve výkazech neshoduje. 
Slouží pro případy, kdy nelze z Rozvahy korektně zjistit HV, tedy při přeúčtování zisku na jiné účty než 931, 932 (např. 
když účetní jednotka přeúčtovává zisk na tvorbu fondu a účtuje úhradu ztráty zřizovatelem). 



VAZBA NA VÝKAZY V  DAP – OPRAVY: 

 Výpočet HV i čistého obratu u přiřazení vazby na sadu výkazů v DAP byly chybné, opraveno. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14N.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 231. 
 

BALÍČKY ŠABLON - PŘÍLOHY 

Od 10.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 231) 

PŘIPOJENÍ OBECNÝCH A  PŘEDEPSANÝCH PŘÍLOH K DAŇOVÝM TVRZENÍM - OPRAVA: 

 V případě připojení příloh v celkovém součtu přesahující 4000kB se objevilo oznámení: 

 
…ale přílohy nad limit 4000kB nešly uložit. Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 231. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_17_U2B.1> OD ROKU 2015 

Od 22.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 231) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ – OPRAVA: 

 Po instalaci aktualizace 231 u již sestavených vyúčtování „zmizela“ data v oddílu 1 na str. 2-3 a tento oddíl nebyl 
přístupný. Jedná se o chybu zobrazení dat, nikoli problém s daty.  
Opraveno, po instalaci doplňku není nutno nic dalších provádět. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 231. 
 

HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ O DANI Z PŘÍJMŮ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU <5478_14_U2B.1> V ROCE 2016 

Od 14.4.2016 
(zahrnuto do aktualizace 232) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Textová příloha je již součástí elektronického podání, problém byl v EPO2 již odstraněn. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 232. 
 
Od 22.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 231) 



SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Nový číselníky Měny pro položky 25 a 31a. 

 Doplněny výpočty pro položky 27-28-29a 

 Doplněna tabulka pro rozpis 3. a další úhradě sražené daně  

 Doplněna kontrola na hodnotu daně ve sl.28 a celkové hodnotě všech úhrad sražen daně. 

 Stále platí problém na straně EPO2: 
Elektronické podání je v rámci EPO2 v provozu od 17.2.2016, v programu TaxOff2 rovněž zpracováno. V EPO2 ale 
přetrvává problém s textovou přílohou, který připomínkujeme na MF ČR, prozatím jsme ji do XML vyřadili – vyřešeno, 
viz výše. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, PROGRAMY\M_5478_14.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 231. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_15_U2B.1 > PRO ROK 2015 

Od 14.4.2016 
(zahrnuto do aktualizace 232) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 Při použití přeplatku na úhradu konkrétní zálohy se do XML pro elektronické podání negeneroval měsíc zálohy. 
Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
komponenty: PROGRAMY\M_SP01_15.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 232. 
 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

Od 14.4.2016 
(zahrnuto do aktualizace 232) 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve 14. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK PRÁVNÍCH FOREM SUBJEKTŮ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných Českým statistickým úřadem ve 14. týdnu t.r. 
Tento číselník obsahuje i již neplatné záznamy tak jak je stále prezentuje systém ARES i Daňový portál EPO2. 
Jsou zde nově i sloupce Metodika i kód formy dle EU. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍCH ÚSTAVŮ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB ve 14. týdnu t.r. 

ČÍSELNÍK SMLOUVY O DVOJÍM ZDANĚNÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Aktualizováno dle změn zveřejněných MF ČR ve 14. týdnu t.r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat aktualizaci 232. 
 
 
 

DOPLŇKY: PŘEHLEDY/PROBLÉMY/ 

Od 24.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 231) 



DAŇ Z PŘÍJMŮ FO, VÝDAJE PAUŠÁLEM, CHYBNĚ SESTAVENÉ DAP  

 Doplněn výpis subjektů, které uplatnily v DAP za rok 2014 výdaje paušálem u §7 a Příloha 1, konkrétně tabulka B. Druh 

činnosti, nebyla správně vyplněna nebo byla vyplněna nedostatečně. 

Viz menu Doplňky->Přehledy->Problémy-> Daň z příjmů FO, výdaje paušálem, chybně sestavené DAP. 

 Doporučení 
U všech subjektů dle výpisu doplňte do přiznání tabulku B. Druh činnosti. 
Problém se může týkat pouze roku 2014 a vyskytne se pouze u tvrzení, ve kterých nebyla před instalací aktualizace 228-01 korektně 
vyplněna tabulka B. Druh příjmů, tato tvrzení nebyla po sestavení zablokována a po instalaci 228-01 byla otevřena. 

Zablokovaná tvrzení netřeba řešit. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll, T_Sestavy.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 03 k aktualizaci 231. 
 

DOPLŇKY: VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH – ARES 

Od 10.3.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 231) 

KONTROLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ – DOPLNĚNÍ: 

 Doplněna funkce pro ověření bankovních účtů u všech subjektů v adresáři. Viz menu Doplňky->Vyhledávání v registrech-
>Ares->Kontrola bankovních účtů 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 231. 
 

PROVOZOVÁNÍ PROGRAMU 

Od 22.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 231) 

UKONČENÍ PROGRAMU - DOPLNĚNÍ: 

 Doplněna nová funkce pro ukončení programu, v případě problémů (nestandardní chybové hlášky, zacyklení atp…) lze 
kombinací kláves CTRL+ALT+Q program zavřít, v rámci toho dojde k vyčištění pracovních tabulek a odhlášení procesů 
z Windows. Není tak již nutné vyvolávat přes Windows správce úloh a proces násilně ukončovat. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 231. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 22.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 231) 

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Doplněny oblasti 
o 10 Odvod z loterií a jiných podobných her, 
o 11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření, 

s novelami od roku 2012, včetně těch aktuálních, s účinností od 1.1.2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\TO2ZakonAkt.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 231. 
 
  



AKTUALIZACE 231 
 

kódové označení: 1011.682_2016.01.00 
datum vydání:  19.2.2016 

 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 
Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 
 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ <89325_9_U2B.3> připraveno pro sestavení a podání 

v roce 2016. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v provozu, u tohoto formuláře program generuje XML, tento je nutno ručně importovat na 
stránku ČSSZ. 

 
Níže uvedené formuláře s pokyny a letáky zůstaly formálně ze strany MF ČR bez avizovaných změn, došlo k zapracování 
faktických změn dle aplikace EPO MF ČR a zprovoznění v roce 2016: 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.3> 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_22_U2B.2> 
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro DPH <5601_1_U2B.3> 
 Přihláška k nahlížení do dis <5701_1_U2B.3> 
 Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B.3> 
 Plná moc <5901_1_U2B.3> 
 Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B.3> 
 
Novinky ve výše uvedených formulářích: 
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016. 
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému 
správy souborů.  
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů 
také dostupný. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty:  
PROGRAMY\M_89325_9, T_89325_9, M_5459_22.dll, Balogin.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/89325_9_U2B_2.chm, 5466_17_U2B_3.chm, 5459_22_U2B_2.chm, DIS_1_U2B_3.chm, 5557_1_U2B_1.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 
 
 
od 28.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 230) 
 Hlášení k záloze na odvod z loterií <5538_5_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 

Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v provozu od 17.2.2016, kdy MFČR opravilo v EPO2 chyby u písemnosti loterií. 
 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 
měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_10_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_10_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v provozu. 
 



Níže uvedené formuláře s pokyny a letáky zůstaly formálně ze strany MF ČR bez avizovaných změn, došlo k zapracování 
faktických změn dle aplikace EPO MF ČR a zprovoznění v roce 2016: 
 Souhrnné hlášení k DPH <5521_3_U2B.4> 
 HLÁŠENÍ k DPH o dodání nového dop. prostředku <5526_3_U2B.4> 
 HLÁŠENÍ k DPH o pořízení nového dop. prostředku <5527_3_U2B.4> 
 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření <5537_4_U2B.2> 
 Obecná písemnost <OBEP_1_U2B.6> 

 
Novinky ve výše uvedených formulářích: 
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016. 
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému 
správy souborů.  
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů 
také dostupný. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty:  
PROGRAMY\M_5538_5.dll, T_5538_5.dll, M_5241_10.dll, T_5241_10.dll, M_5246_10.dll, T_5246_10.dlll, M_OBEP_1.dll, 
T_OBEP_1.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/5538_5_U2B_1.chm, 5241_10_U2B_1.chm, 5246_10_U2B_1.chm, OBEP_1_U2B_6.chm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutné instalovat doplněk 04 k aktualizaci 230. 
 
 
od 16.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 230) 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_22_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání tvrzení za rok 2015. 

Nové formuláře s pokyny a letáky.  
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_15_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2015. 
Nový formulář s pokyny a letáky. Zdravotní pojišťovny beze změn. 
Elektronické podání u tohoto přehledu není podporováno. 
 

 Přehled sociálního pojištění <SP01_15_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání za rok 2015. 
Nový formulář s pokyny a letáky.  
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_14_U2B.1> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v rámci EPO2 v provozu od 17.2.2016, v programu TaXoFF2 rovněž zpracováno. V EPO2 je ale 
ještě problém s textovou přílohou, který připomínkujeme na MF ČR, prozatím jsme ji do XML vyřadili. 
 

 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.2> připraveno pro 
sestavení a podání v roce 2016. 
Nový formulář vydán nebyl, zprovozněn vzor z roku 2015. 
Elektronické podání u tohoto tvrzení není podporováno. 
 

 Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_11_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Žádost o zrušení registrace <5129_1_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 
Nový formulář vydán nebyl. 
Elektronické podání je v provozu. 

 
 Přihláška k registraci DPH <5104_6_U2B.2> připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 

Nový formulář vydán nebyl. 
Elektronické podání je v provozu. 

 



Novinky ve výše uvedených formulářích: 
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016. 
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému 
správy souborů.  
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů 
také dostupný. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\M_5405_22.dll, T_5405_22.dll, M_ZP01_15.dll, T_ZP01_15.dll, M_SP01_15.dll, T_SP01_15.dll, M_5478_14.dll, 
T_5478_14.dll, M_5516_12.dll, T_5516_12.dll, M_5105_11.dll, T_5105_11.dll, M_5129_1.dll, T_5129_1.dll, M_5104_6.dll, 
T_5104_6.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/5405_22_U2B_1.chm, ZP01_15_U2B_1.chm, SP01_15_U2B_1.chm, 89325_9_U2B_2.chm, 5478_14_U2B_1.chm, 
5516_12_U2B_2.chm, 5105_12_U2B_1.chm, 5129_1_U2B_2.chm, 5104_6_U2B_2.chm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Dopady na uživatele 
Nutné instalovat doplněk 03 k aktualizaci 230. 
 
 
od 8.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 230) 
 Přiznání k DNEM <5450_15_U2B.1> připraveno pro podání tvrzení za rok 2016. 

Nové formuláře s pokyny a letáky, včetně výpočtových číselníků, nových průměrných cen dle katastrů, koeficientů na rok 
2016. 
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Placení DNEM přes SIPO <5557_1_U2B.1> připraveno pro podání za rok 2016. 
Nový formulář s pokyny. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  
 

 Přihláška k registraci FO <5101_20_U2B.1> připraveno pro podání za rok 2016. 
Pouze drobné textové úpravy.  
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Přihláška k registraci PO <5102_20_U2B.1> připraveno pro podání za rok 2016. 
Pouze drobné textové úpravy.  
Elektronické podání je v provozu. 
 

 Oznámení o změně registračních údajů <5111_4_U2B.1> připraveno pro podání za rok 2016. 
Pouze drobné textové úpravy.  
Elektronické podání je v provozu. 
 

Novinky ve výše uvedených formulářích: 
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016. 
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému 
správy souborů.  
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů 
také dostupný. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty:  
PROGRAMY\M_5450_15.dll, T_5450_15.dll, BAFORM.bpl 
DATABLAN\U2VZOR.abs, U2NEM_2016.rar 
HELPY/5450_15_U2B_1.chm, 5557_1_U2B_1.chm, 5101_20_U2B_1.chm, 5102_20_U2B_1.chm, 5111_4_U2B_1.chm, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutné instalovat doplněk 02 k aktualizaci 230. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 



KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 
<5593_1_U2B.1> V ROCE 2016 

Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 

IMPORT XML Z EXTERNÍCH APLIKACÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Při importu externího XML z některých účetních systémů (například Money S3 nebo MRP) program TaxOff namísto 
načtení dat oznámil: „Importovaný soubor nemá odpovídající strukturu“. 
Problém byl v hlavičce souboru XML, kde byly uvedené i popisné údaje o autorovi a verzi zdrojového software a sekce s 
popiskou XSD-schematu, kterou program TaxOff neakceptoval. 
Doplněno, nyní lze importovat i XML soubory s těmito popisnými údaji. 

 Kontrolní čísla uvedená ve větě C byla původně definována jako celá čísla bez desetinného rozvoje. Mohl nastat problém 
při importu dat z XML s desetinnými čísly ve větě C. 
Opraveno, struktura položek věty C nyní povoluje 2 desetinná místa. 

 Úprava pro podání „rychlá odpověď na výzvu“ typu P (Potvrzuji správnost naposledy podaného KH) 
generuje se XML-soubor s omezeným obsahem, přičemž toto podání je nyní (od aktualizace 231) identifikováno jako 
následné hlášení – v souladu s aplikací EPO, která toto vyžaduje.  
Podání je proto označeno jako následné a to bez ohledu na to, jak byl záznam založen (řádné/opravné), rychlou odpověď 
na výzvu lze takto pohotově generovat přímo z řádného hlášení, kterého se výzva týká. 

SESTAVENÍ HLÁŠENÍ – KONTROLY: 

 V návaznosti na kontroly v aplikaci EPO MF ČR, pro záznamy ze sekcí A1, A4, B1, B2 doplněna kontrola na hodnotu v 
položce DIČ, musí obsahovat číslice (0 až 9), pokud obsahuje i jiný znak, jde o nepropustnou chybu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\M_5593_1.dll 
HELPY/5593_1_U2B_1.chm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_26_U2B.1> PRO ROK 2015 

Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

 Zapracována změna metodiky u rozlišení pro položku „12  – Transakce uskutečněné se spojenými osobami“, takto: 
Na kartu subjektu Základní údaje (od roku 2015 výše) doplněn k této položce, namísto dosavadního dotazu Ano/Ne, 
číselník pro kódy transakcí: 

 
V reinstalaci aktualizace 231 vyřešeno tak, že pokud je u subjektu hodnota Ano, změní se na kód A, pokud je zde hodnota 
Ne, změní se na kód N. V případě jiného kódu, je nutné provést změnu na kartě Základní údaje.  
Pokud je již DAP sestaveno a zablokováno, je potřeba odblokovat a otevřít, tím dojde k načtení správného kódu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\M_5404_26.dll, T_5404_26.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/5404_26_U2B_1.chm 
TO_AKT_231.zip\U2BAL231.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 



 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_22_U2B.1> PRO ROK 2015 

Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 

OPIS FORMULÁŘE - OPRAVA: 

 Strana 4, u položek Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky podle školského zákona a 
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění byl v opisu PDF počet 
listů příloh prohozen. Opraveno. 
V souboru XML pro elektronické podání bylo toto OK. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
komponenty: PROGRAMY\T_5405_22.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 
 

HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ O DANI Z PŘÍJMŮ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU <5478_14_U2B.1> V ROCE 2016 

Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 

SETAVENÍ - AKTUALIZACE: 

 Aktualizovány číselníky pro položky: 
09 Typ poplatníka 
15b Typ daňové evidence 
16 Typ adresy 
20 Druh příjmů (nový číselník) 
22 Sazba daně (nový číselník) 

 Elektronické podání je v rámci EPO2 v provozu od 17.2.2016, v programu TaXoFF2 rovněž zpracováno. V EPO2 je ale 
ještě problém s textovou přílohou, který připomínkujeme na MF ČR, prozatím jsme ji do XML vyřadili. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, PROGRAMY\M_5478_14.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_10_U2B.1> V 
ROCE 2016 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_10_U2B.1> V 
ROCE 2016 

Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 

ČÍSELNÍK DRUHU DANÍ - AKTUALIZACE: 

 Upraveno v návaznosti na aktualizací číselníku druhu daní v aplikaci EPO MF ČR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ <5450_15_U2B.1> OD ROKU 2016 

Od 19.2.2016 
(zahrnuto do aktualizace 231) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE  – DOPLNĚNÍ: 



 Zapracován nový vzor formuláře včetně dodatku k pokynům. Jedná se o metodické rozšíření možnosti podání u 
dodatečného DAP: 
„dodatečné daňové přiznání se podává pouze v úplném tvaru, tj. s uvedením všech nemovitých věcí poplatníka v 
územním obvodu téhož správce daně“  
Nově MFČR definovalo tzv. „zkrácené dodatečné“ a umožňuje listinnou formu podání pouze změnových listů, což dosud 
nešlo. 
Samozřejmě, při elektronickém podání se vždy podává celé DAP, to zůstává beze změn. 
Programově se u TAXOFF2 nic nemění, varianta vytisknout pouze změnové listy byla (na vlastní odpovědnost uživatele) i 
u dodatečného DAP zpracována před cca 20 lety. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5450_15.dll, T_5450_15.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat aktualizaci 231. 
 
Od 1.2.2016 
(zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 230) 

DALŠÍ NABÍDKA / AKTUALIZACE KOEFICIENTŮ VYHLÁŠENÝCH OBCEMI PRO ROK 2016 – STAVBY: 

 Při poslední úpravě (v doplňku 230-04 ze dne 28.1.2016) u funkce pro aktualizaci koeficientů obcí u staveb došlo 
k problému: 
V případě, že obec vyhlásila koeficienty i jmenovitě pro parcely (týká se staveb druhu J-K-H-I-R-Z), funkce pro aktualizace 
koeficientů hodnotu z řádku 315 nesprávně vymazala. 
Přitom doplňování hodnoty koeficientu do řádku 315 při editaci rozpisu stavby bylo OK, problém byl pouze v souhrnné 
aktualizační funkci. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5450_15.dll 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, doporučeno instalovat doplněk 05 k aktualizaci 230.  
Po nahrání doplňku doporučujeme aktivovat sestavené nezablokované DAP a zde z menu Další nabídka spustit aktualizaci 
koeficientů pro stavby (aktualizace koeficientů pro pozemky byla v pořádku, netřeba řešit). 
V případě, že přiznání již bylo odesláno správci daně, není nutno jej znovu podávat, systém se kterým pracují správci daně si 
hodnotu koeficientů automaticky dosadí správnou. 
 
Od 28.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 230) 

VÝPOČET - AKTUALIZACE: 

 Do funkce pro aktualizaci koeficientů doplněno pro řádky 216 a 315 i vymazání hodnoty v případě, že jej obec zcela 
zrušila. 
Po nahrání doplňku 04 doporučujeme aktivovat sestavené nezablokované DAP a zde z menu Další nabídka spustit obě 
aktualizace - pro pozemky i stavby samostatně. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\M_5450_15.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 04 k aktualizaci 230. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_19_U2B.2> OD ROKU 2016 
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ 
HODNOTY <5593_2_U2B.1> OD ROKU 2016 

Od 28.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 04 k aktualizaci 230) 

ELEKTRONIKCÉ PODÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Zprovozněno elektronické podání, připraveno pro sestavení a podání v roce 2016. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 04 k aktualizaci 230. 



 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_19_U2B.1> V ROCE 2015 

Od 6.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 230) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ Z  DOKLADŮ – OPRAVA: 

 Při práci s doklady program neumožňoval zadat datum zdanitelného plnění jiné než spadající do období (měsíce či 
čtvrtletí), ke kterému je určeno aktuální přiznání, ze kterého se do dokladů vstoupilo.  
Takto kontrolováno ale má být pouze datum uplatnění DPH. Datum zdanitelného plnění může být před počátkem období 
aktuálního přiznání. 
Problém se objevil po aktualizaci 229. Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 230. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_9_U2B.2> V 
ROCE 2015 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_9_U2B.2> V 
ROCE 2015 

Od 6.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 230) 

DOSTUPNOST DŘÍVE ZPRACOVANÝCH ŽÁDOSTÍ - OPRAVA: 

 V souvislosti s přípravou nových formulářů od roku 2016, po instalaci aktualizace 230 se dříve sestavenými žádostmi 
nedalo pracovat, objevovalo se oznámení, že slouží pouze pro převzetí dat z předchůldce. Opraveno, všechny uživatelem 
dříve sestavené žádosti se po instalaci doplňku opět zpřístupní. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 230. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE 
 

DOPLŇKY-> VLASTNÍ ŠABLONY 

Od 6.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 230) 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - OPRAVA: 

 V souvislosti s úpravou v příkazních (dříve mandátních) smlouvách, po instalaci aktualizace 230 se nenabízely v okně 
Dostupné šablony uživatelem definované dokumenty. Opraveno, všechny uživatelem dříve definované šablony se po 
instalaci doplňku zobrazí. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 230. 
 

DOPLŇKY-> LEGISLATIVA 

Od 6.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 230) 



AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 V aktualizaci 230 byla doplněna tabulka se zákony a doplňujícími normami týkajícími se formulářů sestavovaných 
v programu TaxOff. Zákony mají historii do roku 2011. Jedná se o informativní tabulku, tato legislativa je zapracována 
jako součást nápovědy k sestavení tvrzení, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok, za který je 
tvrzení sestavováno. 
V doplňku nyní zařazujeme i náhled na aktuální znění zákonů, viz tlačítko Aktuální znění. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: HELPY\TO2ZakonAkt.chm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 230. 
 

SERVISNÍ MODUL 
 

SERVISNÍ PROGRAM 

Od 6.1.2016 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 230) 

OBNOVA DAT: OPRAVA, DOPLNĚNÍ  

 V souvislosti s úpravou v názvech záložních souborů upraveny i funkce pro obnovy dat, po instalaci aktualizace 230 se 
nenabízely pro obnovu žádné soubory, opraveno:  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
komponenty: PROGRAMY\To2Servis.exe 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nejsou, nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 230. 
  



AKTUALIZACE 230 
 

datum vydání:   21.12.2015 
kódové označení:  993.666_2015.04.01 

 

 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2016 

Od 21.12.2015 
(zahrnuto do aktualizace 230) 
 
 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty <5593_2_U2B.1> 

Nový formulář, včetně pokynů, letáků a nápovědy s popisy struktur pro import dat z účetních systémů. 
Zařazeno s předstihem pro účely seznámení se s programem a pro přípravu datových souborů z účetních systémů. 
Elektronické podání v provozu na daňovém portále není, zatím je vše pouze ve fázi testování. 
I tak předpokládáme, že vložená data půjdou následně využít pro ostré podání.   
 

 Přiznání k DPH <5401_19_U2B.2> připraveno pro podávání tvrzení v roce 2016. 
Formuláře s pokyny a letáky zůstávají beze změn, MF ČR vydání nových vzorů pro rok 2016 neplánuje. 
Zprovozněno s předstihem, zejména aby bylo možno nahlédnout na kontrolní mechanismy ve vazbě na nové kontrolní 
hlášení. 
Elektronické podání bude zprovozněno začátkem roku 2016, v závislosti na daňovém portále. 

 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.3> zprovozněno pro zálohy v roce 2016, pro případy likvidace/úmrtí subjektu 

v průběhu roku.  
Formuláře k sestavení přiznání, včetně pokynů, zůstávají dle roku 2015, další případné vydání nových vzorů 
předpokládáme koncem roku 2016. 
Při založení přiznání doplněn dotaz: 

 
Je potřeba zaškrtnout v případě, že je v průběhu roku 2016 vedena průběžná evidence vozidel pro platby záloh. Data z 
takto označeného záznamu budou při vydání nových vzorů formulářů státní správou automaticky převedena pod nové 
vzory. 
Naopak v případě, že se bude jednat o podání tvrzení (úmrtí, likvidace atp…) se tento parametr nezatrhne, tato 
přiznání NEBUDOU po vydání dalších vzorů v budoucnu upravována. 
Elektronické podání bude zprovozněno začátkem roku 2016, v závislosti na daňovém portále. 
 



 Přiznání k dani z nabytí majetku <5546_2_U2B.2> připraveno pro podávání tvrzení v roce 2016. 
Formuláře s pokyny a letáky zůstávají beze změn, MF ČR vydání nových vzorů pro rok 2016 neplánuje. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  
 

 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 
8 a § 9 <5551_2_U2B.2> připraveno pro podávání tvrzení v roce 2016. 
Formuláře s pokyny a letáky zůstávají beze změn, MF ČR vydání nových vzorů pro rok 2016 neplánuje. 
Elektronické podání státní správa nepodporuje.  
 

Novinky ve výše uvedených formulářích: 
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016. 
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému 
správy souborů.  
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů 
také dostupný. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\ToElpo.dll, U2PROC.bpl, BAFORM.bpl, Balogin.dll, BATARIF.bpl, TODIARY.dll, T_Sestavy.dll, TaxSign.dll, 
M_5401_19.dll, T_5401_19.dll, M_5593_1.dll, T_5593_1.dll, M_5407_16.dll, T_5407_16.dll, M_5546_2.dll, T_5546_2.dll, 
M_5551_2.dll, T_5551_2.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/5401_19_U2B_2.chm, 5593_1_U2B_1.chm, 5407_16_U2B_3.chm, 5546_2_U2B_2.chm, 5551_2_U2B_2.chm 
TO_AKT_230.zip\U2BAL230.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 230. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

Od 21.12.2015 
(zahrnuto do aktualizace 230) 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.2> připraveno pro podání tvrzení za rok 2015. 

Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani silniční, 
zapracováno do nápovědy.  
Data vložená v průběhu roku 2015, ať již pro zálohy nebo pro případy likvidace/úmrtí subjektu zůstávají beze změn.  
Elektronické podání je v provozu, podání tvrzení za rok 2015 ale půjde realizovat po 1.1.2016. 
 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.2> připraveno pro 
podání tvrzení za rok 2015. 
Formuláře k sestavení přiznání zůstaly beze změn. Byly vydány nové pokyny k sestavení a nový leták k dani z příjmů, 
zapracováno do nápovědy. 
Data vložená v průběhu roku 2015, ať již pro průběžnou přípravu na roční vyúčtování nebo pro případy 
insolvence/úmrtí subjektu zůstávají samozřejmě beze změn. 
Elektronické podání je v provozu, roční vyúčtování ale půjde realizovat po 1.1.2016. 
 

 Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti <5459_22_U2B.1> připraveno pro podání tvrzení za rok 2015. 
Programově zapracovány nové vzory formulářů vydané MF ČR, pokyny k sestavení a letáky zapracovány do nápovědy.  
Data vložená v průběhu roku 2015, ať již pro průběžnou přípravu na roční vyúčtování nebo pro případy 
insolvence/úmrtí subjektu zůstávají samozřejmě beze změn. 
Elektronické podání je v provozu, roční vyúčtování ale půjde realizovat po 1.1.2016. 
 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_26_U2B.1> připraveno pro podání tvrzení za rok 2015.  
Programově zapracovány změny ve formulářích, které MF ČR provedlo do stávajících vzorů (), pokyny k sestavení a 
letáky zapracovány do nápovědy.  
Data vložená v průběhu roku 2015, ať již pro průběžnou přípravu na roční vyúčtování nebo pro případy insolvence 
subjektu zůstávají samozřejmě beze změn. 
Elektronické podání bude zprovozněno začátkem roku 2016, v závislosti na daňovém portále. 



 
Novinky ve výše uvedených formulářích: 
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016. 
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému 
správy souborů.  
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů 
také dostupný. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\M_5407_16.dll, T_5407_16.dll, M_5466_17.dll, T_5466_17.dll, M_5459_22.dll, T_5459_22.dll, M_5404_26.dll, 
T_5404_256.dll 
DATABLAN\U2VZOR.abs 
HELPY/5407_16_U2B_2.chm, 5466_17_U2B_2.chm, 5459_22_U2B_1.chm, 5404_26_U2B_2.chm 
TO_AKT_230.zip\U2BAL230.dll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 230. 

 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.2> OD ROKU 2015 

Od 29.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 229, soubor byl před vydáním k dispozici na vyžádání) 

ELETRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Povoleno elektronické podání pro přiznání podávané v průběhu roku (úmrtí, insolvence…) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 229. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_17_U2B.2> V PRŮBĚHU ROKU 2015 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_21_U2B.2> V PRŮBĚHU 
ROKU 2015 

Od 3.12.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 229) 

ELETRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Povoleno elektronické podání pro přiznání podávané v průběhu roku (likvidace, insolvence…) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 229. 
 

FORMULÁŘE - ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 

Od 15.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 229) 

ELETRONICKÉ PODÁNÍ, FUNKCE ZKONTROLOVAT PÍSEMNOST NA PORTÁLE  EPO - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněn a upraven po formální stránce protokol k funkci Kontrola písemnosti: 



 
Rovněž i pojmenování protokolu je nyní podřízeno konvenci dle nastavení pro Názvy souborů (PDF-XML-TXT-ZFO). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
komponenty: PROGRAMY\Taxsign.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 229. 

 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.2> OD ROKU 2015 

Od 15.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 229) 

IMPORT Z EXTERNÍHO XML – DOPLNÉNÍ: 

 Doplněna další možnost pro import dat z externích programů – načtení každého výkazu samostatně. Vyřešeno jak pro 
podnikatele, tak pro neziskové organizace.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll, M_stav_14N.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 229. 
 

FORMULÁŘE – IMPORT XML 

Od 15.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 229) 

IMPORT Z EXTERNÍHO XML SOUBORU - DOPLNĚNÍ: 

 Umožněn import z XML souboru ve struktuře dle státní správy. 
Tato funkce načte data do již založeného záznamu, neumí vytvořit nový záznam ani aktualizovat data „nahoru“ do 
adresáře. Funkce kontroluje, zda data ve vstupním XML odpovídají: 

o subjektu (dle DIČ),  
o kódu rozlišení typu přiznání, 
o zdaňovacímu období (vyhodnocuje se počátek), 
o typu záznamu (Řádné-Opravné-Dodatečné) 

Funkce v posledním kroku vyvolá výpočet a následně zkontroluje, zda se hodnota aktuálního doplatku/přeplatku shoduje 
s hodnotou ve zdrojovém XM L souboru. 
K dispozici u těchto formulářů: 

o Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty od roku 2013 
o Vyúčtování daně z příjmů FO ze... od roku 2014 
o Vyúčtování daně vybírané srážkou... od roku 2014 



o Přiznání k dani silniční od roku 2014 
o Statistické výkazy od roku 2014 
o Daň z příjmů právnických osob v roce 2014 
o Daň z příjmů právnických osob v průběhu roku 2015 
o Přiznání k dani z nemovitých věcí od roku 2015 
o Přiznání k dani z přidané hodnoty od roku 2015 

Testujeme pro tyto formuláře: 
o Přiznání k dani z příjmů fyzických osob od roku 2014 
o KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty od roku 2016 

Poznámka pro daň z příjmů právnických i fyzických osob: 
přebírá data pouze pro přiznání k dani, data výkazů je nutno ze stejného XML souboru importovat přímo ve výkazech, po 
založení sady výkazů pro daný subjekt. 
Nebudeme prozatím zařazovat do formulářů k registracím, ani do starších verzí formulářů výše uvedených. 
Neuvažujeme o zařazení do "Žádostí o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na 
daňovém bonusu" ani do formulářů k loteriím. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_26.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 229. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE 
 

SUBJEKT: SPRÁVA DOKUMENTŮ 

SPRÁVA DOKUMENTŮ - DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  
Od 21.12.2015 
(zahrnuto do aktualizace 230) 
 Po zapnutí správy dokumentů v nastavení je z menu Subjekt (nebo na pravý klik na aktivním subjektu) k dispozici nový 

panel Správa dokumentů: 

 
Zde jsou všechny soubory vztahující se k subjektu, zatřízeny dle roků a formulářů.  
Jsou zde zobrazeny i soubory připojené jako přílohy (obecné nebo předepsané) k jednotlivým tvrzením, tyto ale mohou 
být fyzicky uloženy i jinde, tak jak byly připojeny k tvrzením a lze je upravovat (přejmenovat, vymazat) pouze přes panel 
Přílohy k tvrzením. 



Panel Správa dokumentů je přístupný i přímo z formulářů, v tomto případě zobrazuje pouze soubory pro předmětný 
formulář. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
komponenty:  
PROGRAMY\U2PROC.bpl, BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 230. 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI 

ARCHIVACE DOKUMENTŮ - DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  
Od 21.12.2015 
(zahrnuto do aktualizace 230) 

 Do programu doplněn nový systém správy dokumentů. V čem spočívá – veškeré soubory, které program generuje (PDF, 
XML, TXT, XLS, RTF…) nebo je přijímá v rámci elektronického podání od státní správy (P7S, ZFO, TXT) se téměř vždy 
vztahují k subjektu a jeho tvrzení. Program je dokáže vždy zatřídit a uložit tak, jak uživatel nastaví. Buďto do 1 či 2 
společných složek, jak tomu bylo vždy dosud (PDF, PVS), nebo nově do složek individuálně pro každý subjekt. Uživatel 
nastaví pouze hlavní složku, vše ostatní obstará program. Pro zprovoznění je nutno po instalaci aktivovat kartu Nastavení 
funkčnosti/Archivace dokumentů a zapnout požadavek Uložení s využitím systému správy dokumentů: 



 
Po instalaci aktualizace 230 je nastaveno ukládání shodně, jako bylo dosud.  
Po zapnutí požadavku následuje: 



 
Po potvrzení zapnutí bude dostupný nový panel pro správu dokumentů. 
V rámci nastavení je ale nutné ještě zkontrolovat a případně upravit hlavní složku pro ukládání souborů, následně využít 
tlačítko pro přesun souborů z původních složek. Jinak totiž zůstanou dosud vytvořené soubory v původních složkách. 
 
Doporučení pro správné nastavení 
Před zapnutím zkontrolujte, jak je vypadá nastavení pro Názvy souborů (PDF-XML-TXT-ZFO). 
 
Víceuživatelské verze 
je nutné přihlášení Správce, nová karta Archivace dokumentů je u Nastavení stanice. 
Nastavení se musí provést na každé stanici, doporučujeme nastavit systém shodně pro všechny stanice, například do 
společné složky na souborový server. Nutné to samozřejmě není, ale pokud nebude nastavení shodné, je nutné si 
uvědomit, že v případě přihlášení uživatele na jiné stanici, než obvykle s programem pracuje, může dojít k ukládání 
dokumentů jinam, než má uživatel nastaveno. Na svém počítači pak tyto soubory nebude mít dostupné. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl, BAFORM.bpl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 230. 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI 

NÁZVY SOUBORŮ (PDF-XML-TXT-ZFO) - DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  
Od 15.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 229) 

 Upravena funkčnost pro definici názvů souborů, které buďto vytváří program (jedná se opisy PDF, písemnosti XML, 
protokoly, platební příkazy, atd), nebo je program přijímá z podatelen (datová zpráva či dodejka ve formátu .zfo): 



 
Pro přehlednější názvy byly doplněny další položky: 

Název balíčku 
Typ výpisu 
Kód územního pracoviště 

Položky Rok zpracování a Identifikace subjektu jsou povinné, zaškrtnutí nelze zrušit. 
Upozornění 
Nastavení se týká nově vytvořených či stažených souborů, není to tak, že by se po změně nastavení přejmenovaly již 
dříve vytvořené soubory. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl, BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 229. 
 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 

Od 15.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 229) 

PODÁNÍ PŘES DATOVÉ SCHRÁNKY - DOPLNĚNÍ: 

 V případě odesílání přes datovou schránku doplněna možnost stáhnout z datové schránky podanou zprávu i dodejku, viz 
nové tlačítko Stažení odeslané zprávy a dodejky ve formátu zfo: 



 
Upozornění 
Provede vzdálený dotaz na datovou schránku, přes kterou bylo podání realizováno a oba soubory odtud stáhne do složky 
určené k ukládání dokumentů.  
Název obou stažených souborů je vytvořen dle konvence v Nastavení funkčnosti na kartě Názvy souborů (PDF-XML-TXT-
ZFO). 
Pro prohlížení souborů ve formátu .zfo je potřeba mít na počítači nainstalovaný program Form Filler od Software602, je 
volně dostupný i využitelný.  
Dále je potřeba si uvědomit, že Dodejka není v datové schránce k dispozici ihned, takže v případě, že se nestáhne, je 
nutno stažení opakovat později. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll, U2PROC.bpl, BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 229. 

 
Od 19.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 229, soubory byly před vydáním k dispozici na vyžádání) 

PODÁNÍ PŘES DATOVÉ SCHRÁNKY - DOPLNĚNÍ: 

 Na kartu Zástupců subjektu doplněna možnost zapsat přístupové údaje k datové schránce zástupců: 

http://www.602.cz/602xml_filler/download


 
Dále, podání přes datové schránky upraveno tak, že se pro odeslání nabízí jako výchozí schránka vždy schránka subjektu, 
je-li zadána; není-li, pak schránky uživatelů (pzn. pro víceuživatelské verze: pokud má uživatel nastaveno v administraci 
„čtení i zápis“, je možno při odeslání využít jeho DS, i když není vlastníkem subjektu), jsou-li zadány; nejsou-li, pak 
schránka zástupců subjektu, jsou-li zadány; nejsou-li, pak schránka majitele licence. Obsluha má samozřejmě možnost 
vybrat z nabídky i jinou schránku pro odeslání: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll, BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 229. 
 
 



NASTAVENÍ: ADMINISTRACE UŽIVATELŮ (SÍŤOVÁ VERZE] 

Od 19.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 229, soubory byly před vydáním k dispozici na vyžádání) 

PODROBNOSTI O UŽIVATELI, OMEZENÍ FUNKČNOSTI  – DOPLNĚNÍ: 

 Na kartu pro omezení funkčnosti uživatele doplněna funkce Odesílání datových zpráv:

 
Správce programu tak může pro víceuživatelské verze nyní zakázat vybraným uživatelům i tuto funkci. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl, BAFORM.bpl; DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 229. 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 
NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ STANICE: DISTRIBUCE PRO ELEKTRONICKOU 
KOMUNIKACI (SÍŤOVÁ VERZE] 

Od 26.10.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 229, soubor byl před vydáním k dispozici na vyžádání) 

KARTA INSTALACE CERT IFIKÁTŮ STÁTNÍ SPRÁVY - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ, jedná se o DIS.CSSZ.2016 (platný od 11. 9. 2015 do 10. 9. 2016) 
pro vlastní šifrování dokumentů.  
Doporučení pro správné nastavení nového certifikátu 
5. Při instalaci šifrovacího certifikátu  nezapomeňte zvolit úložiště Ostatní uživatelé, různé verze Windows (7, 8, X) 

mohou před-nabídnout jiné úložiště.  
6. Po nainstalování nového šifrovacího certifikátu je nutné na kartě Elektronické podání (Distribuce pro elektronickou 

komunikaci - síťová verze) přiřadit nový certifikát i v sekci podatelna ČSSZ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 229. 
 

ZÁLOHOVÁNÍ 



DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI 
Od 21.12.2015 
(zahrnuto do aktualizace 230) 
 Systém zálohování upraven tak, aby se zálohy v rámci dne nepřepisovala – rozlišení v názvu archivního zip souboru je 

nyní již na sekundy.  
Rovněž doplněno zálohování dokumentů, v návaznosti na nový systém správy souborů: 

 
Při zapnutí požadavku Vytvářet i tuto zálohu bude vytvořen samostatně i zip soubor s veškerými soubory uloženými na 
adrese dle nastavení pro ukládání dokumentů. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl, BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 230. 

 
 
 



AKTUALIZACE 229 
 

kódové označení:  966.642_2015.03.01 

datum vydání:   11.09.2015 

 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 228) 
 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ <89325_9_U2B.1> od roku 2015 

Elektronické podání tohoto formuláře je odlišné od standardu, tuto písemnost totiž (prozatím) nelze podávat online 
přímo z aplikace třetí strany, jako například Přehled OSVČ, podání je řešeno výhradně neautomatizovanou formou 
„Načíst tiskopis ze souboru“ na e-Portálu ČSSZ. 
V programu TaxOff, ve formuláři přihlášky, v nabídce „Elektronické podání“ je dostupné vygenerování datové věty, viz 
odkaz „Generování XML pro portál ČSSZ“. Následně odkaz „Importovat ručně na daňový portál“ spustí ve výchozím 
internetovém prohlížeči stránku e-Portálu, kde je nutné zvolit odkaz „Načíst tiskopis ze souboru“ a postupovat dále dle 
instrukcí portálu.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_89325_9.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 228. 
 

 
od 11.9.2015 
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech 

<5601_1_U2B.2> 
 Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.1> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5601_1.dll, 6105_1_U2B_1.chm, DATABLAN\U2VZOR.abs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 
Bude nutno instalovat aktualizaci 229. 
 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

FORMULÁŘE – KONTROLNÍ FUNKCE  

od 11.9.2015 
(bude zahrnuto do aktualizace 229, upravené soubory nejsou k dispozici) 

NOVÁ KONTROLNÍ FUNKCE PRO ÚPRAVY ODBLOKOVANÝCH TVRZENÍ - DOPLNĚNÍ:  

 Do aktuálních balíčků šablon (ze kterých vyplývá platební povinnost) doplněna funkce, která po odblokování již podaného 
(odemčeného) tvrzení kontroluje změnu daňové povinnosti. Kontrola se zobrazuje před generováním XML, PDF, 
uložením do databáze a ukončením práce s formulářem. 

 



Doporučení 
Celý proces práce s formulářem by měl vypadat takto: 
Sestavení, kontrola, podání (elektronicky, nebo v tištěné podobě), na závěr zablokování (uzamčení) záznamu, kterým je 
proces uzavřen a přiznání je archivováno v uzamčené podobě, která zajišťuje, že následně nemůže být ani 
nedopatřením modifikováno. Existují případy, kdy je nutno záznam i po odeslání správci daně odblokovat a upravit 
(například doplnit nějakou přílohu), v rámci toho může dojít k nedomyšlené změně nastavení nebo i smazání nějaké 
hodnoty omylem. Nová funkce na takovouto chybu upozorňuje. 
Upozornění 
V případě, že po sestavení a podání je ponecháno tvrzení ve stavu konceptu, nelze pak tuto nově doplněnou funkci 
využít, ta je totiž odvozena právě od odblokování tvrzení. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, M_5537_4.dll, M_5401_19.dll, M_5539_4.dll, M_5538_4.dll, M_5450_14N.dll, 
M_5546_2.dll, M_5404_26.dll, M_5459_21.dll, M_5466_17.dll, M_ZP01_14.dll, M_SP01_14.dll, M_5407_16.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nainstalovat aktualizaci 229. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ <5546_2_U2B.2> OD ROKU 2015 

od 11.9.2015 
(bude zahrnuto do aktualizace 229, upravené soubory nejsou k dispozici) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 

 V souladu s tímto metodickým pokynem: 
„V případě, že pro určení srovnávací daňové hodnoty použijete u části nemovitých věcí směrnou hodnotu a 
u zbývající části nemovitých věcí zjištěnou cenu, označte obě možnosti a vyplňte Tabulku č. 1 i Tabulku č. 
2.“ 
…doplněna nově funkčnost do přílohy 1. Prozatím bylo nutné pro takový případ vytvořit 2 listy přílohy 1, to 
nyní již není nutné. 
Nadále zde platí omezení, že v rámci jednoho DAP nelze sestavit přílohu 1 typu N a současně i typu J. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_2.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nainstalovat aktualizaci 229. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ  <5101_19_U2B.1> OD ROKU 2015 
PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ  <5102_19_U2B.1> OD ROKU 2015 

12.8.2015 
(bude zahrnuto do aktualizace 229, upravené soubory na vyžádání) 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE – DOPLNĚNÍ:  

 Umožněno editovat datum počátku výdělečné činnosti, které se doplňuje po založení záznamu z adresáře, ale nemusí se 
vždy jednat o datum počátku, viz pokyny k položkám 07 (u PO) a 11 (FO). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5101_19.dll, M_5102_19.dll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
Dopady na uživatele 
Bude nutno instalovat aktualizaci 229 
 

FORMULÁŘE - ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 

10.8.2015 
(bude zahrnuto do aktualizace 229, upravený soubor je k dispozici) 

ELETRONICKÉ PODÁNÍ, FUNKCE ZKONTROLOVAT PÍSEMNOST NA PORTÁLE  EPO - DOPLNĚNÍ:  

 Pro uživatele provozující program TaxOff na operačním systému Windows XP-SP3: 
v předchozím doplňku 02 vydaném 31.7.2015, byl obnoven interní osobní certifikát (starému skončila platnost), což 
způsobilo že již nejsou u OS XP funkční online kontroly písemností na portále daňové správy: 



 
Na žádost několika klientů jsme provedli v programech úpravy, které umožní používat online kontroly písemností na OS 
XP-SP3 i nadále. 
Nadále platí: 
funkce odesílá písemnost podepsanou platným osobním certifikátem v testovacím režimu do aplikace EPO, která 
provede její kontrolu a výsledky kontrol vrátí programu TaxOff2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
komponenty: PROGRAMY\Taxsign.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Upravený modul je k dispozici zde: PROGRAMY_ZAREP-XP-KONTROLA-DS_20150806.zip 
Soubor Taxsign.dll je potřeba po stažení zip balíku rozbalit a umístit do složky PROGRAMY (přepsat stávající modul). 
Upozorňujeme ale uživatele, že je potřeba si zajistit upgrade na vyšší verzi OS, funkčnost již nebudeme dále paralelně 
udržovat a je možné, že v některé z dalších aktualizací TaxOff přestane být online kontrola písemností na portále daňové 
správy funkční. 
Dále upozorňujeme, že na ostré elektronické podání, ať již na podatelnu případně přes datové schránky, nemá výše uvedená 
úprava žádný dopad, toto je nadále funkční i pro XP-SP3. 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ <5111_3_U2B_1> OD ROKU 2015 

Od 31.7.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 228) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 V případě oznámení zrušení účtu se mohlo stát, že rušený účet v XML nebyl uveden. 
Problém odstraněn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 228. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.2> OD ROKU 2015 

Od 31.7.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 228) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 V případě více jak 4 úhrad k řádku 33 je nově výpis těchto úhrad zařazen i do kompletního tisku: 

https://u2brno.cz/Download/PROGRAMY_ZAREP-XP-KONTROLA-DS_20150806.zip


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5407_16.dlll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 228. 
 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON 

Od 30.6.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 228) 
 Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH <5592_2_U2B.3> od roku 2015 

 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her <5538_4_U2B.1> od roku 2015 
 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_4_U2B.1> od roku 2015 
 Přiznání k dani z nabytí majetku <5546_2_U2B.1> od roku 2015 
 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 8 a 

§ 9 <5551_2_U2B.1> od roku 2015 
 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.1> od roku 2015 
 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_13_U2B.1> od roku 2015 
 HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o dodání nového dopravního prostředku 

<5526_3_U2B.2> od roku 2014 
 HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o pořízení nového dopravního prostředku 

<5527_3_U2B.2> od roku 2014 
 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření  <5537_4_U2B.1> od roku 2015 
 Obecná písemnost  <OBEP_1_U2B.1> od roku 2014 
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech  

<5601_1_U2B.2> od roku 2014 
 Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky  <5701_1_U2B.2> od roku 2014 
 Žádost o zřízení daňové informační schránky  <5801_1_U2B.2> od roku 2014 
 Plná moc  <5901_1_U2B.2> od roku 2014 
 Žádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (není EU Režim) <6102_1_U2B.1> od roku 2014 
 Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.1> od roku 2014 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Doplněny nové funkce pro elektronické podání, viz Nastavení k DAP. Záložka Nastavení tisku přejmenována na Způsob 
podání (obrázky jsou z balíčku šablon pro daň z příjmů právnických osob): 



 
V případě, že pro formuláře státní správa elektronické podání podporuje, je přístupný parametr, který po zatržení 
zpřístupní nabídku menu Elektronické podání. Současně i zobrazí na formulářích položky, které ve vzoru tištěného 
formuláře nejsou, ale pro elektronické podání jsou aplikacemi daňového portálu vyžadovány. Dále je možno do opisu na 
tiskárnu (PDF) v záhlaví na straně 1 generovat informace o elektronickém podání. 
Pokud státní správa neumožňuje jiné než elektronické podání, nový parametr je zatržen bez možnosti deaktivovat. 
Pokud státní správa neumožňuje elektronické podání (například u daně z nabytí nemovitých věcí), nejde parametr 
aktivovat. 

Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 228. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.1> OD ROKU 2014 

Od 30.6.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 228) 

KONTROLA VÝKAZŮ - OPRAVA: 

 Při kontrole přes tlačítko „Kontrola výkazů“ u výkazu Rozvaha chyběly sumy Aktiva celkem. Defakto o nic nešlo, protože 
ta stejná kontrola před tiskem nebo ukončením práce s výkazem byla OK.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 228. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.1> PRO ROK 2014 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.2> PRO ROK 2015 

Od 30.6.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 228) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – OPRAVA: 

 Před generováním XML vyskakovalo prostupné oznámení ve smyslu že DAP není korektní, protože chybí 
výkazy….Upraveno, nyní se oznámení objevuje pouze v případě, že jsou splněny tyto kritéria: 

o u subjektu na kartě Stav zpracování není zatržen požadavek na výkazy nebo zatržen je a požaduje 501-502-503 
o subjekt sestavuje Přílohu 1 
o není přiřazena vazbou v Nastavení sada výkazů  
o v Příloze 1 je nastaveno v „Metoda uplatnění výdajů = Účetnictví“ 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Pro sestavení přiznání přímým zápisem hodnot, u přílohy 1 upraven zápis příjmů a výdajů pro metodu výdaje paušálem. Nyní se 
příjmy a výdaje uvádějí přímo do tabulky B. Druh činnosti (sekce 2. Doplňující údaje), řádek 101 a řádek 102 je doplněn automaticky 
dle součtů tabulky B. Druh činnosti. 
Upozornění 
Pozor, pro uživatele, kteří nepodávají elektronicky: 
v rámci instalace doplňku dojde u nezablokovaných přiznání k přepočtu příjmů (ř. 101) a výdajů (ř. 102) dle hodnot 
uvedených v tabulce B. Druh činností. Problém může nastat u přiznání, kde tabulka B. Druh činností není korektně 
vyplněna! 
U přiznání podávaných elektronicky je upozornění bezpředmětné, protože daňový portál nedovolí přijmout přiznání, kde 
by řádky 101 a 102 neodpovídaly součtů příjmů a výdajů z tabulky B. Druh činností. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dl, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 228. 
 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

POŠTOVNÍ KLIENT – OPRAVA 

10.8.2015 
(bude zahrnuto do aktualizace 229, upravený soubor je k dispozici) 

DOPLŇKY:  ZÁVAZKY K TERMÍNU -> VYTVOŘIT EMAIL  

 Nefungovalo zasílání emailu pro uživatele, kteří používají účet GMAIL.COM. Pro správnou funkčnost je potřeba toto 
nastavení: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Upravený modul je k dispozici zde:  PROGRAMY_GMAIL_20150804.zip 
Soubor BAFORM.bpl je potřeba po stažení zip balíku rozbalit a umístit do složky PROGRAMY (přepsat stávající modul). 
 

DOPLŇKY 

Od 31.7.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 228) 

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK  – DOPLNĚNÍ: 

 Zařazena funkce pro zjištění insolvence subjektů z insolvenčního rejstříku, viz hlavní nabídka Doplňky/Vyhledávání 
v registrech/Insolvenční rejstřík 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 228. 
 
 

SERVISNÍ MODUL 

 

AKTUALIZACE: DOPLNĚNÍ 

Od 30.6.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 228) 

 Možnost nastavit složku pro umístění aktualizačních balíčků při offline režimu, praktické využití pro více počítačů v síti. 
Balíček takto stačí stáhnout jednou do sdílené složky a tuto nastavit na všech stanicích: 

https://u2brno.cz/Download/PROGRAMY_GMAIL_20150804.zip


 
Parametry se zapisují do souboru u2_win.ini v sekci [databaze]: 

TestAkt=1 
TestAktPath=//PCPEPA/DISKC/balicky 

V případě, že není požadován offline režim, stav parametrů vypadá takto: 
TestAkt=0 
TestAktPath= 

Program pak automaticky stahuje balíčky z internetu do složky AKTUAL (podsložka souborové struktury aplikace). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\To2Servis.exe 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 228. 
 

  



AKTUALIZACE 228 
 

kódové označení:  936.624_2015.02.01 

datum vydání:   25.06.2015 

 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ OD ROKU 2014 

Od 25.6.2015 
(zahrnuto do aktualizace 228) 
 Statistické výkazy <STAV_14_U2B.1> od roku 2014 (tedy i v průběhu roku 2015) pro neziskové organizace, dle Vyhlášky 

504/2002 Sb. 
 Upravena navigace i komfort při vyplňování řádků a sloupců výkazů (500 i 504): 

 Listování PageUp/PageDown – formulář již neroluje 
 Doplněn pohyb po řádcích či sloupcích (dle Nastavení), dosud řešený pouze pro kl. ENTER i pro kl. TAB (dopředu, 

ShiftTAB dozadu) 
 Ošetření havarijního stavu po zadání nekorektní hodnoty. Například ve sl. Korekce pokud byl zadán znak mínus a 

poté ENTER, program oznámil chybu a poté musel být uzavřen násilně přes správce úloh. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll, M_stav_14N.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 228. 

 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

Od 21.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 227) 
 Daň z příjmů fyzických osob <5405_21_U2B.2> v průběhu roku 2015 
 Přehled zdravotního pojištění za část zdaňovacího období 2015 (například při úmrtí poplatníka) 
 Přehled sociálního pojištění za část zdaňovacího období 2015 (například při úmrtí poplatníka) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, 5405_21_U2B_2.chm, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
U daně z příjmů fyzických osob MF ČR vystavilo dne 12.5.2015 pokyn jak přiznání podat na formulářích pro rok 2014, nikoli 
formuláře samotné. Do programu TaxOff zařazen upravený modul který sestavení přiznání dle platných zákonů umožňuje. 
Změny jsou popsány v rámci hlavní stránky nápovědy k formulářům. 
Nutno instalovat doplněk 03 k aktualizaci 227. 

 
Od 8.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_26_U2B.1> pro přiznání v průběhu roku 2015, včetně elektronického 

podání. 
 Statistické výkazy <STAV_15_U2B.1> pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob v průběhu roku 2015, včetně 

elektronického podání v rámci přiznání k dani z příjmů. Včetně nového výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu 
 Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky <5701_1_U2B_2> 
 Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B_2> 
 Plná moc <5901_1_U2B_2> 
 Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B_2> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_26.dll, T_5404_26.dll, M_stav_15.dll, M_5701_1.dll, M_5801_1.dll, M_5901_1.dll, 
M_6001_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2015-6075


27.3.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 227, datum vydání 27.3.2015) 
 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_4_U2B.1>  včetně elektronického podání 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5539_4.dll, T_5539_4.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 227. 
 

 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_21_U2B.1, 5405_21_U2B.2> od roku 2014 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_14> od roku 2014 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_14> od roku 2014 
 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální  <5101_19_U2B.1> od roku 2015 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_25_U2B.1, 5404_26_U2B.1> od roku 2014 
 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální  <5102_19_U2B.1> od roku 2015 
 Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_11_U2B.1> od roku 2015 
 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace <5111_3_U2B.1> od roku 2015 
 Žádost o zrušení registrace <5129_1_U2B.1> od roku 2015 
 Registrace DPH pro fyzické i právnické osoby <5104_6_U2B.1> od roku 2015 
 Přiznání k dani z přidané hodnoty <5401_19_U2B.1> od roku 2015 
 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty <5521_3_U2B.3> od roku 2013 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_21_U2B.1> pro rok 2014 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_9> od roku 2014 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_9> od roku 2014 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob <5466_17_U2B.1> 

pro rok 2014 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.2> od roku 2014 
 Přiznání k dani z nemovitostí <5450_14_U2B.2> od roku 2015 
Od 25.6.2015 
(zahrnuto do aktualizace 228) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Doplněny nové funkce pro elektronické podání, viz Nastavení k DAP. Záložka Nastavení tisku přejmenována na Způsob 
podání (obrázky jsou z balíčku šablon pro daň z příjmů právnických osob): 



 
V případě, že pro formuláře státní správa elektronické podání podporuje, je přístupný parametr, který po zatržení 
zpřístupní nabídku menu Elektronické podání. Současně i zobrazí na formulářích položky, které ve vzoru tištěného 
formuláře nejsou, ale pro elektronické podání jsou aplikacemi daňového portálu vyžadovány. Dále je možno do opisu na 
tiskárnu (PDF) v záhlaví na straně 1 generovat informace o elektronickém podání. 
Upozornění 
Tuto funkci se chystáme postupně implementovat i do ostatních aktuálních balíčků šablon: 

o Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH <5592_2_U2B.3> od roku 2015 
o Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her <5538_4_U2B.1> od roku 2015 
o Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_4_U2B.1> od roku 2015 

S tím, že pokud státní správa neumožňuje jiné než elektronické podání, bude nový parametr zatržen bez možnosti 
deaktivovat. 
A dále, pokud státní správa neumožňuje elektronické podání (například u daně z nabytí nemovitých věcí), nepůjde 
parametr aktivovat: 

 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ <5546_2_U2B.2> OD ROKU 2015 

Od 8.5.2015 



(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 

 Pro přiznání typu N sestavené pomocí směrných hodnot doplněna příloha 2, nyní se nabízejí k vyplnění pouze řádky 
v závislosti na vyplnění předchozích řádků. Pro tisk(PDF) přílohy 2 se nyní u řádků nevyplněných hodnota Ne negeneruje. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_2.dll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.1> OD ROKU 2014 

Od 8.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Doplněna prostupná kontrola na vozidla s roční sazbou, která nemají uvedeno datum první registrace uvedení do 
provozu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5407_16.dlll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.1> PRO ROK 2014 

Od 8.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 

NOVÝ VÝKAZ - DOPLNĚNÍ: 

 zařazení nového výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 úpravy prostředí ve výkazech (nový grid s možností exportu dat do několika formátů, možnost volby pořizování hodnot 
sloupcově nebo řádkově) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 
27.3.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 227, datum vydání 27.3.2015) 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ IMPORTEM Z EXTERNÍHO XML SOUBORU – DOPLNĚNÍ: 

 V souvislosti s aktuálními požadavky státní správy na výkazy formou datové věty, viz článek TaxOff – elektronické podání 
daně z příjmů pro podnikatelské subjekty, jsme do programu TaxOff doplnili i možnost sestavit výkazy Rozvaha a Zisky a 
ztráty načtením datového souboru z externího účetního programu. Funkce je dostupná přímo v modulu STAV po založení 
sady výkazů, viz menu Další nabídka–>Import výkazů z externího XML souboru. 
Pro přípravu XML souborů je nutno prostudovat dokumentaci, viz nápověda v menu  
Hlavní nabídka–>Nápověda–>Import výkazů z externích souborů (ALT+F1) 
Jedná se o výrazné zjednodušení práce pro uživatele, kteří opisovali hodnoty z těchto výkazů z PDF do programu TaxOff, 
nebo je v PDF formátu připojovali formou obecné přílohy k datovému souboru, což dle aktuálních požadavků státní 
správy již možné není/nebude. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll, HELPY\STAV_14_U2B_1.chm, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 01 k aktualizaci 227. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_25_U2B.1, 5404_26_U2B.1> OD ROKU 2014 

Od 25.6.2015 
(zahrnuto do aktualizace 228) 

https://u2brno.cz/aktualita/taxoff-elektronicke-podani-dane-z-prijmu-pro-podnikatelske-subjekty
https://u2brno.cz/aktualita/taxoff-elektronicke-podani-dane-z-prijmu-pro-podnikatelske-subjekty


PŘÍLOHY K PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 V případě že je k řádku nutno vyplnit zvláštní přílohu, je nyní tlačítko pro zápis textu k řádku dostupné přímo 
z příslušného řádku: 

 

 
Tato příloha je součástí XML pro elektronického podání. Opis (PDF nebo XLS) lze provést přes ikony v záhlaví panelu 
vpravo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_25.dll, M_5404_26.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 228. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_25_U2B.1> PRO ROK  2014 

Od 8.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 V případě podání přiznání, jehož součástí jsou výkazy s nulovými hodnotami, se výkazy dle nastavené vazby do XML 
nezahrnuly. Aplikace EPO při přijetí takového souboru oznámila propustnou chybu, že nejsou přiloženy údaje z účetních 
výkazů. Upraveno pro všechny typy výkazů (plný, zkrácený rozsah) takto: 
V případě, že rozvaha je „nulová“, vygenerují se do XML pro elektronické podání hodnoty řádků celkového součtu aktiv a 
celkového součtu pasiv, v případě, že výsledovka je „nulová“, vygenerují se do XML pro elektronické podání hodnoty 
řádku hospodářského výsledku po zdanění. 
Tím je zajištěno, že kontrola v aplikaci EPO bude splněna. 

TISK (PDF) - DOPLNĚNÍ: 

 U položky pro oprávněnou osobu v sekci Prohlášení na straně 8 rozšířena do tisku (PDF) kolonka, nyní se tiskne vše, co 
bylo zadáno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_25.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 



PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.2> PRO ROK 2015 

Od 25.6.2015 
(zahrnuto do aktualizace 228) 

SLEVA PRO DAP V INSOLVENCI – DOPLNĚNÍ+OPRAVA: 

 Pro přiznání v průběhu insolvenčního řízení doplněn typ DAP C (ode dne podání návrhu na zrušení konkursu). Dále 
upraven výpočet základní slevy na poplatníka pro přiznání v průběhu insolvenčního řízení pro všechny dostupné typy (A, 
B, C) podání. 
Ta je nyní vypočtena dle počtu měsíců, za které je přiznání podáváno. 
Varianta tohoto výpočtu základní slevy na poplatníka je nyní možná i u běžného přiznání, pokud je zatržen nový parametr 
Nastavení: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 228. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.1> PRO ROK 2014 

Od 8.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 

ELEKTRONIKCÉ PODÁNÍ – DOPLNĚNÍ: 



 Pro subjekty bez přiděleného RČ upraveno elektronické podání dle aktuálních požadavků státní správy. Aktuálně tedy, 
pokud je v rodném čísle nalezeno datum narození (je vyžadováno pro papírové podání), není toto datum do XML 
generováno a aplikace státní správy ponechává nevyplněné RČ bez kontroly. 

 Pro subjekty, které nejsou OSVČ, ale sestavují přílohu 1, tedy jedná se například o spolupracující osobu nebo společníka 
VOS, zrušena před generování XML pro elektronické podání kontrola na nutnost zadání druhu činnosti podnikání.  

 V případě podání přiznání, jehož součástí jsou výkazy s nulovými hodnotami, se výkazy dle nastavené vazby do XML 
nezahrnuly. Aplikace EPO při přijetí takového souboru oznámila propustnou chybu, že nejsou přiloženy údaje z účetních 
výkazů. Upraveno pro všechny typy výkazů (plný, zkrácený rozsah) takto: 
V případě, že rozvaha je „nulová“, vygenerují se do XML pro elektronické podání hodnoty řádků celkového součtu aktiv a 
celkového součtu pasiv, v případě, že výsledovka je „nulová“, vygenerují se do XML pro elektronické podání hodnoty 
řádku hospodářského výsledku po zdanění. 
Tím je zajištěno, že kontrola v aplikaci EPO bude splněna. 

TISK (PDF) - OPRAVA: 

 U zahraničních příjmů, v případě metody zápočtu, u příjmů z více jak 2 států, opraven tisk (PDF) vcelku, do sestavy se 
zahrnoval pouze jeden samostatný list, i když v počtech stránek byly informace správně. U tisku po stranách byly všechny 
listy k tisku dostupné správně. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, T_5405_21.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_14_U2B.1 > PRO ROK 2014 

Od 8.5.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 227) 

 Do adresy u přeplatku se automaticky doplňovala adresa trvalého bydliště. Nyní doplněno tak jako to je i u přehledu ZP a 
přiznání DPFO, tedy že prioritně se automaticky z adresáře doplní adresa pro doručování, pokud není uvedena, tak 
adresa místa podnikání, pokud není uvedena, tak trvalé bydliště. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
komponenty: PROGRAMY\M_SP01_14.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat doplněk 02 k aktualizaci 227. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

Od 25.6.2015 
(zahrnuto do aktualizace 228) 

VYHLEDÁVÁNÍ V ČÍSELNÍCÍCH - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněna funkce pro vyhledání záznamů dle řetězce: 

 
Funkce zobrazí pouze záznamy, které obsahují hledaný řetězec znaků ve vybraném poli. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl, BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 228. 
 

 
 
 
 

AKTUALIZACE 227 
 

kódové označení:  906.598_2015.01.07 

datum vydání:   18.03.2015 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

Od 20.2.2015 
 (zahrnuto do doplňku 02 aktualizaci 226, datum vydání 23.2.2015) 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.2> pro zálohy v roce 2015, nelze podat elektronicky, EPO nepodporuje. 
 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her <5538_4_U2B.1>, včetně elektronického podání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5407_16.dll, M_5538_4.dll, T_5538_4.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 226. 

 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.1> PRO ROK 2014 

18.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ IMPORTEM Z EXTERNÍHO CSV SOUBORU – DOPLNĚNÍ: 

 V souvislosti s aktuálními požadavky státní správy na výkazy formou datové věty, viz článek TaxOff – elektronické podání 
daně z příjmů pro podnikatelské subjekty, jsme do programu TaxOff doplnili i možnost sestavit výkazy Rozvaha a Zisky a 
ztráty načtením datového souboru z externího účetního programu. Funkce je dostupná přímo v modulu STAV po založení 
sady výkazů, viz menu Další nabídka–>Import výkazů z externího CSV souboru. 
Pro přípravu CSV souborů je nutno prostudovat dokumentaci, viz nápověda v menu  
Hlavní nabídka–>Nápověda–>Import výkazů z externího CSV souboru (ALT+F1) 
Jedná se o výrazné zjednodušení práce pro uživatele, kteří opisovali hodnoty z těchto výkazů z PDF do programu TaxOff, 
nebo je v PDF formátu připojovali formou obecné přílohy k datovému souboru, což dle aktuálních požadavků státní 
správy již možné není/nebude. 
 

11.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

TISK VÝKAZŮ – OPRAVA: 

 U sestavení výkazů ze zůstatků na účtech, odstraněna chyba u tisku obratové předvahy, pokud měla více jak 1 stránku. 
 

https://u2brno.cz/aktualita/taxoff-elektronicke-podani-dane-z-prijmu-pro-podnikatelske-subjekty
https://u2brno.cz/aktualita/taxoff-elektronicke-podani-dane-z-prijmu-pro-podnikatelske-subjekty


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll, HELPY\STAV_9_U2B_1.chm, DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 227. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.1> OD ROKU 2014 

18.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

VAZBA NA ÚČETNÍ VÝKAZY - DOPLNĚNÍ: 

 Zpřehledněn panel pro spárování výkazů z daňovým přiznáním: 

 
…a doplněna možnost u výkazů sestavených v Kč zrušit přebírání hodnot (HV a čistý obrat). 
Současně přitvrzena kontrola (v souvislosti s aktuálními požadavky státní správy na výkazy formou datové věty) vyžadující 
vazbu na v programu TaxOff sestavené výkazy:

 
nyní je tato kontrola neprostupná a objeví se před generováním XML pro elektronické podání. Vyskočí 
pokud subjekt který sestavuje přílohu 1 (podnikání) vede účetnictví. 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Pro subjekty rezidenty ČR doplněn přenos hodnoty sražené daně (podle § 36 odst. 7) z rozpisu příjmů §7 do řádku 87a. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVY: 

 Opraven problém, kdy do datového souboru XML pro elektronické podání se hodnota řádku 87a chybně generovala i do 
řádku 87b. Výpočty byly v pořádku, hodnota v nich zahrnuta nebyla. 

 Opraven problém, kdy do datového souboru XML pro elektronické podání se načítaly hodnoty pro §10 z rozpisových 
tabulek, i když nebyl vůbec požadavek na sestavení přílohy 2. Zase, veškeré výpočty byly správně. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 227. 
 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_25_U2B.2> OD ROKU 2014 

18.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

VAZBA NA ÚČETNÍ VÝKAZY - DOPLNĚNÍ: 

 Zpřehledněn panel pro spárování výkazů z daňovým přiznáním: 

 
…a doplněna možnost u výkazů sestavených v Kč zrušit přebírání hodnot (HV a čistý obrat). 
Současně přitvrzena kontrola (v souvislosti s aktuálními požadavky státní správy na výkazy formou datové věty) vyžadující 
vazbu na v programu TaxOff sestavené výkazy: 

 
nyní je tato kontrola neprostupná a objeví se před generováním XML pro elektronické podání. Vyskočí pokud subjekt 
sestavuje výkazy dle Vyhlášky 500/2002 Sb. V ostatních případech (Výkazy dle vyhlášek 501,502,503,504/2002 Sb.) 
kontrola nevyskakuje, protože tyto výkazy sestavit program TaxOff neumožňuje. Namísto toho se objeví toto Varování: 



 
K této problematice upozorňujeme na článek TaxOff – elektronické podání daně z příjmů pro podnikatelské subjekty 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_25.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 227. 

 
16.2.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 226, datum vydání 17.2.2015) 

TISK DOPLŇKŮ - OPRAVA: 

 Odstraněn problém s tiskem formuláře pro využití přeplatku. 

 Odstraněn problém se zobrazením předepsaných a zvláštních textových příloh – po instalaci 226 se sekce pro tyto přílohy 
nezobrazovaly.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_25.dll, ToElpo.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 226. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ <5546_2_U2B.2> OD ROKU 2015 

16.2.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 226, datum vydání 17.2.2015) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - OPRAVA: 

 Řádky 41-52 zpřístupněny i pro subjekt fyzickou osobu. Stejný problém vyřešen i u přiznání při nabytí vlastnictví k 
nemovité věci osvobozeného, zde se jedná o řádky 40-51. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_2.dll, M_5551_2.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 226. 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ <5111_3_U2B_1> OD ROKU 2015 

17.2.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 k aktualizaci 226, datum vydání 17.2.2015) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 Po vydání nové verze EPO dne 6.2.2015 nebylo možno podání z programu TaxOff uskutečnit: 
Typ chyby: Závažná 
Položka "pr_telef_zrus" není pro větu "L" definována..  
Problém odstraněn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 226. 
 
 

https://u2brno.cz/aktualita/taxoff-elektronicke-podani-dane-z-prijmu-pro-podnikatelske-subjekty


SPRÁVA SUBJEKTŮ, DATABÁZE, DOPLŇKY 
 

NASTAVENÍ FUNKČNOSTI  -> NASTAVENÍ PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 

5.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

EMAIL PRO ELEKTRONMIKCOU KOMUNIKACI - DOPLNĚNÍ: 

 Rozšířena možnost pro přijímání zpráv z daňového portálu, v případě že je potřeba zadávat emailovou adresu pro 
odpověď při elektronickém podání u každého podání individuálně, je potřeba následující nastavení: 
Do souboru u2_win.ini (je ve složce kde je nainstalovaná aplikace TaxOff2) přidat do sekce [USER] parametr DSMAIL s 
hodnotou 1, příklad zápisu: 
[USER] 
UZIVATEL=Pepa 
USERKOD=1 
DSMAIL=1 
Toto nastavení zajistí, že před každým odesláním na elektronickou podatelnu se vždy nabídne k ručnímu zadání email pro 
následnou komunikaci pro toto podání s daňovým portálem, bez ohledu na stav Nastavení parametru Oznámení o stavu 
podání písemnosti…:  

 
Hodnota emailu se předvyplnění z položky email pro komunikaci, případně, pokud je Nastavení takto: 

 
hodnota emailu se předvyplnění dle emailu z doručovací adresy dle subjektu, pro který je realizováno podání. 

 

NASTAVENÍ FUNKČNOSTI  -> DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

4.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ - DOPLNĚNÍ: 

 Doplněny parametry pro elektronickou platbu, které se nově generují do opisu příkazu k úhradě: 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\BAFORM.bpl, Balogin.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 227. 
 

SUBJEKT: PŘEHLED ZÁVAZKŮ/PŘÍKAZ 

4.3.2015 
(zahrnuto do aktualizaci 227, datum vydání 18.3.2015) 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ - DOPLNĚNÍ: 

 Na opis příkazu k úhradě doplněny kódy pro elektronickou platbu: 



 
Zobrazení se nastavuje přes doplněné parametry k daňovému kalendáři, viz popis u Nastavení výše. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\TODIARY.dll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 227. 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE - PŘIPRAVUJEME  

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

 od 27.3.2015 
 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_4_U2B.1> 

nachystáno M_5539_4.dll, T_5539_4.dll, prozatím nedostupné 
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských 

státech<5601_1_U2B.2> 
zatím neřešeno 

 Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky <5701_1_U2B_2> 
zatím neřešeno 

 Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B_2> 
zatím neřešeno 

 Plná moc <5901_1_U2B_2> 
zatím neřešeno 

 Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B_2> 
nachystáno M_6001_1.dll, prozatím nedostupné 

 Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.1> 
nachystáno M_6105_1.dll, prozatím nedostupné 
 

 od 18.4.2015 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_26_U2B.1> 

nachystáno M_5404_26.dll, T_5404_26.dll, prozatím nedostupné 
 Statistické výkazy <STAV_15_U2B.1> 

nachystáno M_stav_15.dll, prozatím nedostupné 



 
od 30.4.2015 (závisí na zveřejnění formulářů nebo pokynů k sestavení státní správou) 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_22_U2B.1> 

zatím neřešeno, formuláře (ani pracovní verze v připomínkovém řízení) nejsou od MFČR k dispozici  
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_14_U2B.2> 

zatím neřešeno, formuláře (ani pracovní verze v připomínkovém řízení) nejsou u zdravotních pojišťoven k dispozici 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_14_U2B.2> 

zatím neřešeno, formuláře (ani pracovní verze v připomínkovém řízení) nejsou u ČSSZ k dispozici 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.2> 

zatím neřešeno, formuláře (ani pracovní verze v připomínkovém řízení) nejsou od MFČR k dispozici  
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_21_U2B.2> 

zatím neřešeno, formuláře (ani pracovní verze v připomínkovém řízení) nejsou od MFČR k dispozici  
 

 
 
 
 

AKTUALIZACE 226 
 

kódové označení:  889.583_2015.01.06 

datum vydání:   13.02.2015 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

od 13.2.2015 
 Přiznání k dani z nabytí majetku <5546_2_U2B.1> 
 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 

8 a § 9<5551_2_U2B.1> 
 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření <5537_4_U2B.1> 
 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.1> 
 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_13_U2B.1> 
 Přiznání k dani z přidané hodnoty <5401_19_U2B.1> 
 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty <5521_3_U2B.3> 
 HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o dodání nového dopravního 

prostředku<5526_3_U2B.3> 
 HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o pořízení nového dopravního 

prostředku<5527_3_U2B.3> 
 Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH <5592_2_U2B.3> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5546_2.dll, T_5546_2.dll, M_5551_2.dll, T_5551_2.dl, M_5537_4.dll, T_5537_4.dll,  
M_5401_19.dll, T_5401_19.dll, M_5521_3.dll, T_5521a_2.dll, M_5526_3.dll, T_5526_3.dll, M_5527_3.dll, T_5527_3.dll, 
M_5592_2.dll, M_5478_13.dll, T_5478_13.dll, M_5516_12.dll, T_5516_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_226.zip\U2BAL226.dll 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Nové balíčky šablon, obsahují novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání.  
Včetně elektronického podání, s výjimkou formulářů pro daň z nabytí nemovitých věcí a vyúčtování elektřiny ze slunečního 
záření, pro které MFČR nevyhlásilo datový formát a nelze je podávat elektronicky, více k problematice zde: 
https://u2brno.cz/aktualita/vyjimky-u-elektronickeho-podani-pres-datovou-schranku 
Předchozí balíčky šablon je v TaxOff nadále dostupné pro dodatečná tvrzení.  

 
29.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 04 aktualizaci 225, datum vydání 29.1.2015) 
 Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby <5104_6_U2B.1> 
 Přihláška k registraci fyzických osob včetně přílohy – univerzální <5101_19_U2B_1> 

https://u2brno.cz/aktualita/vyjimky-u-elektronickeho-podani-pres-datovou-schranku


 Přihláška k registraci právnických osob včetně přílohy – univerzální <5102_19_U2B_1> 
 Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_11_U2B_1> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5104_6.dll, T_5104_6.dll, M_5101_19.dll, T_5101_19.dll, M_5102_19.dll, T_5102_19.dll, 
M_5105_11.dll, T_5105_11.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nové balíčky šablon, obsahují novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání.  
Včetně elektronického podání. 
Předchozí balíčky šablon je v TaxOff jsou nadále dostupné pro historii podání, nelze je již využívat pro elektronické podání, 
protože státní správa se zpětnou platností toto podání zrušila.  
 
22.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 03 aktualizaci 225, datum vydání 22.1.2015) 
 Oznámení o změně registračních údajů <5111_3_U2B_1> 
 Žádost o zrušení registrace <5129_1_U2B_1> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5111_3.dll, T_5111_3.dll, M_5129_1.dll, T_5129_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Nové balíčky šablon, obsahují novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání.  
Včetně elektronického podání. 
Předchozí balíčky šablon je v TaxOff jsou nadále dostupné pro historii podání, nelze je již využívat pro elektronické podání, 
protože státní správa se zpětnou platností toto podání zrušila.  

 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 226. 

 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.1> OD ROKU 2014 

3.2.2015 
(zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 225, datum vydání 4.2.2015) 

TISK (PDF) PŘIZNÁNÍ – OPRAVA: 

 Odstraněn problém s tiskem hodnoty v řádku 69a (sleva za umístění dítěte). 
 

29.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 04 aktualizaci 225, datum vydání 29.1.2015) 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Změny v příloze 4 pro pojistné přiznání dle nové verze formuláře 25 5405/P4/1 Pojistné přiznání vydané 28.1.2015. 
Nový řádek 448a a změnu u výpočtu řádku 449. 
 

20.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 03 aktualizaci 225, datum vydání 22.1.2015) 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

 Pro subjekty rezidenty ČR doplněn přenos hodnoty sražené daně (podle § 36 odst. 7) z rozpisu příjmů §6 do řádku 87a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, T_5405_21.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 05 k aktualizaci 225. Pokud jste v přiznání uplatňovali i slevu za umístění dítěte, je potřeba sestavu 
(PDF) znova vygenerovat. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_21_U2B.1> OD ROKU 2014 

20.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 03 aktualizaci 225, datum vydání 22.1.2015) 

TISK - OPRAVA: 



 Přímý tisk na tiskárnu (první ikona zleva) měl chybnou orientaci stran na šířku. Opraveno.  
Tisk přes vygenerované PDF, jakož i přímý tisk pro sestavu s různou orientací stran (viz čtvrtá ikona zleva): 

 
byl v pořádku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\T_5459_21.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 03 k aktualizaci 225. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ <5450_14_U2B.2> OD ROKU 2015 

22.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 03 aktualizaci 225, datum vydání 22.1.2015) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 Pro subjekty právnické osoby upravena sekce pro podepisující osobu, v případě že se nejedná o zástupce má se do XML 
předávat pouze sekce pro oprávněnou sobu. Opraveno. Jedná se o odstranění prostupných chyb, nikoli chyb 
zamezujících podání. 
 

13.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 aktualizaci 225, datum vydání 13.1.2015) 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

 Na listu staveb se nedaly zapsat hodnoty do řádků 310 (nešel přepsat koeficient 1,2 na 1,22) a 313 (nešel zapsat počet 
podlaží). Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll, M_5450_14N.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 03 k aktualizaci 225. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.1> OD ROKU 2014 

15.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 225, datum vydání 16.1.2015) 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA: 

 V případě počtu vozidel větším jak 99 se pořadové číslo vozidla netisklo celé, bylo ořízlé. Opraveno. 
 

13.1.2015 



(zahrnuto do doplňku 01 aktualizaci 225, datum vydání 13.1.2015) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

 V reakci na zprovoznění verze EPO (37.9.1) dne 13.1.2015 upravena tato chyba: 
Propustná závažná, Položka: d342 
Od ZO 2014 včetně nesmí být sloupec 16a Prominutí daně dle Pokynu D-342 vyplněn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5407_16.dll, T_5407_16.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 225. 
 
 

SPRÁVA SUBJEKTŮ, DATABÁZE, DOPLŇKY 
 

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

3.2.2015 
(zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 225, datum vydání 4.2.2015) 

POČÍTAČE OD HEWLETT PACKARD S OS WIN-7-64 – OPRAVY: 

 Po spuštění zaváděcího modulu to2client.exe se program bez jakéhokoli oznámení nespustil, zůstal v procesech a bylo 
potřeba jej ukončit v systémovém režimu Správce úloh. Problém se týkal pouze specifických nastavení operačního 
systému Windows 7–64 na počítačích se systémy předinstalovanými firmou HP. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\všechny autorské dll, bpl a exe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 05 k aktualizaci 225. 
 

SUBJEKT: PŘEHLED ZÁVAZKŮ/PŘÍKAZ 

3.2.2015 
(zahrnuto do doplňku 05 k aktualizaci 225, datum vydání 4.2.2015) 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ - DOPLNĚNÍ: 

 Umožněn opis (PDF) příkazu i bez zadání data splatnosti. 

 Při zadání data splatnosti a dne sestavení příkazu zajištěn převod čárky na tečky, obdobně jako u datumových položek na 
formulářích. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\TODIARY.dll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 05 k aktualizaci 225. 
 

FORMULÁŘE: ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 

26.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 04 aktualizaci 225, datum vydání 29.1.2015) 

KOMUNIKACE S PORTÁLEM DAŇOVÉ SPRÁVY – DOPLNĚNÍ: 

 Název protokolu upraven dle konvence nastavení pro názvy XML a PDF.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\BAFORM.bpl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 04 k aktualizaci 225. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

15.1.2015 



(zahrnuto do doplňku 02 k aktualizaci 225, datum vydání 16.1.2015) 

KOEFICIENTY PRO DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PLATNÉ OD 1.1.2015 - DOPLNĚNÍ: 

 Aktualizovány číselníky pro výpočet daně z nemovitostí: 
o podle §11 odst. 4 zákona pro stavby 
Čerpáno ze zdrojů určených „pro třetí strany“ v aplikaci EPO MFČR, poslední aktualizace 13.1.2015. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: DATABLAN\U2NEM_2015.abs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 02 k aktualizaci 225 a spustit u daně z nemovitostí z menu Další nabídka volbu Aktualizace 
koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2015 - stavby. 
 

ADRESÁŘ SUBJEKTŮ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE, ADRESY, BANKOVNÍ SPOJENÍ, ZÁSTUPCI 

13.1.2015 
(zahrnuto do doplňku 01 aktualizaci 225, datum vydání 13.1.2015) 

HODNOTY Z ARES - DOPLNĚNÍ: 

 Při zápisu nebo opravě subjektu doplněna (v rámci nahlížení do ARES) funkce pro převzetí hodnot bankovních účtů a 
zástupců subjektu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
komponenty: PROGRAMY\Balogin.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 01 k aktualizaci 225. 

 
 

NOVÉ FORMULÁŘE - PŘIPRAVUJEME  

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

Od 20.2.2015 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.2> pro zálohy v roce 2015 

nachystáno M_5407_16.dll, prozatím nedostupné 
 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her <5538_4_U2B.1> 

nachystáno M_5538_4.dll, T_5538_4.dll, prozatím nedostupné 
 

 od 9.3.2015 
 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_4_U2B.1> 

nachystáno M_5539_4.dll, T_5539_4.dll, prozatím nedostupné 
 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských 

státech<5601_1_U2B.2> 
zatím neřešeno 

 Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky <5701_1_U2B_2> 
zatím neřešeno 

 Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B_2> 
zatím neřešeno 

 Plná moc <5901_1_U2B_2> 
zatím neřešeno 

 Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B_2> 
nachystáno M_6001_1.dll, prozatím nedostupné 

 Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.1> 
nachystáno M_6105_1.dll, prozatím nedostupné 

 
 

 
 
 
 
 



AKTUALIZACE 225 
 

kódové označení:  852.573_2015.01.00 

datum vydání:   10.01.2015 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2014 

 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_14_U2B.1>  (již pro všechny ZP v ČR) 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_14_U2B.1> 
 Žádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (EU Režim) <6101_1_U2B.1> 
 Žádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (není EU Režim) <6102_1_U2B.1> 
 Oznámení změny registračních údajů režimu MOSS <6103_1_U2B.1> 
 Zrušení registrace režimu MOSS <6104_1_U2B.1> 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

 Přiznání k dani z nemovitých věcí <5450_14_U2B.2> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_14.dll, T_ZP01_14.dll, M_SP01_14.dll, T_SP01_14.dll, M_5450_14N.dll, T_5450_14N.dll, 
M_6101_1.dll, M_6102_1.dll, M_6103_1.dll, M_6104_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_225.zip\U2BAL225.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Nové balíčky šablon, obsahují novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání. U daně z nemovitých 
věcí nové formuláře, pokyny ani letáky vydány nebyly, jsou ale doplněny veškeré výpočtové číselníky (průměrné ceny, 
koeficienty).  
Včetně elektronického podání, mimo přehledu ZP, jehož podání elektronicky státní správa nepodporuje. 
Předchozí balíčky šablon je v TaxOff nadále dostupné pro dodatečná tvrzení.  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 225. 
 

DOPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2014 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_21_U2B.1> 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_25_U2B.2> 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.1> 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob < 

5466_17_U2B.1> 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_21_U2B.1> 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 

měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_9_U2B.1> 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_9_U2B.1> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_225.zip\U2BAL225.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 225. 

 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH  
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_25_U2B.1> OD ROKU 2014 

TISK - OPRAVA: 

7.1.2015 
(zahrnuto do aktualizace 225, datum vydání 10.1.2015, oprava byla dostupná na vyžádání) 



 Opraveny problémy s tiskem druhého a dalších listů u nové přílohy E k řádku 12 – generoval se nesprávně název spojené 
osoby a identifikační číslo spojené osoby z prvního listu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: PROGRAMY\M_5404_25.dll, T_5404_25.dll 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Po instalaci aktualizace 225 aktivovat tisk (nebo PDF) přílohy E k řádku 12 tam, kde bylo vytvořeno více listů této přílohy. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_16_U2B.1> OD ROKU 2014 

TISK - OPRAVA: 

6.1.2015 
(zahrnuto do aktualizace 225, datum vydání 10.1.2015, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 Opraveny problémy s tiskem hodnoty v kolonkách pro kontaktní osobu a s tiskem evidenčních sestav. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\T_5407_16.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Po instalaci aktualizace 225 aktivovat tisk (nebo PDF), dříve vytvořené neobsahují kontaktní osobu. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_21_U2B.1> OD ROKU 2014 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

5.1.2015 
(zahrnuto do aktualizace 225, datum vydání 10.1.2015, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 Při sestavení tvrzení při některé ze specifikací A/B/I/N/O pouze za část roku se základní sleva (ř. 64) mohla nesprávně 
přepočítávat dle měsíců v záhlaví a nešla přes parametr Neuplatnit vypnout. Opraveno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Dopady na uživatele 
Po instalaci aktualizace 225 zkontrolovat u DAP (pouze pro specifikace A/B/I/N/O) sestavených v průběhu roku za jeho část, 
jak je uplatněna sleva v ř. 64. Toto se netýká běžných DAP za kalendářní rok. 
 
 

SPRÁVA SUBJEKTŮ, DATABÁZE, DOPLŇKY 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

10.1.2015 
(zahrnuto do aktualizace 225, datum vydání 10.1.2015) 

KOEFICIENTY PRO DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PLATNÉ OD 1.1.2015 - DOPLNĚNÍ: 

 Aktualizovány číselníky pro výpočet daně z nemovitostí: 
o podle § 6 odst. 4 zákona pro stavební pozemky 
o podle §11 odst. 3 písmeno a) zákona pro stavby 
o podle §11 odst. 3 písmeno a)  zákona pro jednotky 
o podle dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona pro stavby a jednotky 
o podle §11 odst. 4 zákona pro stavby 
o podle §12 zákona 
Čerpáno ze zdrojů určených „pro třetí strany“ v aplikaci EPO MFČR, poslední aktualizace 7.1.2015. 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OD 1.1.2015 - DOPLNĚNÍ:  

 Doplněn číselník katastrálních území s průměrnými cenami, dle vyhlášky 298_2014, ze dne 11.12.2014. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 225. 
 



SERVISNÍ PROGRAM 

10.1.2015 
(zahrnuto do aktualizace 225, datum vydání 10.1.2015) 

 Upravena funkce Obnova databází z archívu, která havarovala 

 Doplněna úloha Tabulky pro parametry uživatelů a stanic

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\TO2Servis.u2b 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 225. 
 

VÝVOJ A ÚDRŽBA PROGRAMU 

10.1.2015 
(zahrnuto do aktualizace 225, datum vydání 10.1.2015) 

 Aktualizace programových komponent v souvislosti s vývojem, bez dopadů na uživatele. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
komponenty: PROGRAMY\BATARIF.bpl, U2PROC.bpl, M_kalendar.dll, Balogin.dll, BAFORM.bpl, T_Sestavy.dll, M_Sablony.dll, 
M_informace.dll 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 225. 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE - PŘIPRAVUJEME  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2015 

od 6.2.2015 
 Přiznání k dani z nabytí majetku <5546_2_U2B.1> 

nachystáno M_5546_2.dll, T_5546_2.dll,  
 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně podle § 6, § 7, § 

8 a § 9<5551_2_U2B.1> 
nachystáno M_5551_2.dll, T_5551_2.dll 

 Přiznání k dani z přidané hodnoty <5401_19_U2B.1> 
zatím neřešeno 

 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty <5521_3_U2B.3> 
zatím neřešeno 

 Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby <5104_6_U2B.1> 
nachystáno M_5104_6.dll 

 HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o dodání nového dopravního 
prostředku<5526_3_U2B.3> 
zatím neřešeno 

 HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o pořízení nového dopravního 
prostředku<5527_3_U2B.3> 
zatím neřešeno 

 Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH <5592_2_U2B.3> 
zatím neřešeno 

 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských 
státech<5601_1_U2B.2> 



zatím neřešeno 
 Přihláška k registraci fyzických osob – univerzální <5101_19_U2B_1> 

nachystáno M_5101_19.dll, T_5101_19.dll,  
 Přihláška k registraci právnických osob – univerzální <5102_19_U2B_1> 

nachystáno M_5102_19.dll, T_5102_19.dll,  
 Oznámení o změně registračních údajů <5111_3_U2B_1> 

nachystáno M_5111_3.dll, T_5111_3.dll 
 Žádost o zrušení registrace <5129_1_U2B_1> 

nachystáno M_5129_1.dll, T_5129_1.dll,  
 Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_11_U2B_1> 

nachystáno M_5105_11.dll, T_5105_11.dll 
 Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky <5701_1_U2B_2> 

zatím neřešeno 
 Žádost o zřízení daňové informační schránky <5801_1_U2B_2> 

zatím neřešeno 
 Plná moc <5901_1_U2B_2> 

zatím neřešeno 
 Žádost o zrušení daňové informační schránky <6001_1_U2B_2> 

nachystáno M_6001_1.dll 
 Čtvrtletní hlášení v režimu MOSS <6105_1_U2B.1> 

nachystáno M_6105_1.dll 
 

od 9.3.2015 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B_2> 

zatím neřešeno 
 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her <5538_4_U2B_1> 

zatím neřešeno 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_22_U2B.1> 

zatím neřešeno 
 Přehled zdravotního pojištění <ZP01_14_U2B.2> 

zatím neřešeno 
 Přehled sociálního pojištění <SP01_14_U2B.2> 

zatím neřešeno 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_26_U2B.1> 

zatím neřešeno 
 Statistické výkazy <STAV_15_U2B.1> 

zatím neřešeno 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.2> 

zatím neřešeno 
 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_12_U2B.2> 

zatím neřešeno 
 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5416_11_U2B.2> 

zatím neřešeno 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_21_U2B.2> 

zatím neřešeno 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 

měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_9_U2B.2> 
zatím neřešeno 

 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_9_U2B.2> 
zatím neřešeno 

 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her <5539_4_U2B_1> 
zatím neřešeno 

 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření  <5537_4_U2B_1> 
zatím neřešeno 

 
 
 

 
 



AKTUALIZACE 224 
 

kódové označení:  839.564_2014.04.00 

datum vydání:   20.12.2014 
 
 

NOVÉ FORMULÁŘE  
 

PRO PODÁNÍ DAŇOVÝCH TVRZENÍ ZA ROK 2014 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5405_21_U2B.1> 
 Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_25_U2B.2> 
 Přiznání k dani silniční <5407_16_U2B.1> 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob < 

5466_17_U2B.1> 
 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_21_U2B.1> 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 

měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_9_U2B.1> 
 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_9_U2B.1> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_21.dll, T_5405_21.dll, M_5404_24.dll, T_5404_24.dl, M_5407_16.dll, T_5407_16.dll, 
M_5466_17.dll, T_5466_17.dll, M_5459_21.dll, T_5459_21.dll, M_5241_9.dll, T_5241_9.dll, M_5246_9.dll, T_5246_9.dll, 
DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_224.zip\U2BAL224.dll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 Nové balíčky šablon, dostupné v období 2014, obsahují novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
přiznání za rok 2014.. 
Prozatím bez elektronického podání, které je na daňovém portále v režimu testování od 17.12.2014, předpokládané 
uvolnění nejpozději do 9.1.2015. 
Předchozí balíčky šablon je v TaxOff nadále dostupné pro dodatečná tvrzení k roku 2013. Přiznání sestavená v roce 2014 
(pro podání uskutečněná v průběhu tohoto roku) jsou převedena pod nové balíčky šablon, toto neplatí pouze pro 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, zde zůstává v roce 2014 z důvodů rozsáhlejších změn k dispozici i předchozí 
balíček šablon. 
V roce 2015 předpokládáme s ohledem na novelizace vydání nových vzorů pro podání v průběhu roku ze strany MF ČR 
nejpozději do konce února 2015. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 224. 

 
 

ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH FORMULÁŘÍCH  
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ MAJETKU <5546_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

komponenty: PROGRAMY\M_5546_1.dll 
4.11.2014 
(zahrnuto do aktualizace 224, datum vydání 19.12.2014, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 U přílohy 2 se chybně tiskla hodnota položky 26. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí instalovat aktualizaci 224. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.1> OD ROKU 2013 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 



18.12.2014 
(zahrnuto do aktualizace 224, datum vydání 20.12.2014, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 Do žádosti o přeplatek doplněna možnost nastavit i zahraniční účet. 

 Do nastavení doplněna možnost zadat termín od-do pro podání přiznání u běžného typu. Jedná se o případy, kdy 
proběhlo podání v průběhu roku dle rozhodné skutečnosti (například za období od 1.1.2014 do 31.10.2014) a přitom 
následně nebylo skončeno do konce roku řízení. V tomto případě se podává běžné za zbylou část roku (1.11.2014-
31.12.2014) a základní slevu v ř. 64 nelze uplatnit. 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat aktualizaci 224. 

20.10.2014 
(zahrnuto do aktualizace 224, datum vydání 20.12.2014, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 V souvislosti s uplatněním slevy pro důchodce doplněna pro rok 2013 do přiznání možnost uplatnění slevy zrušit. 
Je to proto, že někteří uživatelé po instalaci aktualizace 223 odblokovali řádné přiznání a provedli přepočet, čímž došlo 
k uplatnění slevy, což následně znemožnilo v rámci dodatečného přiznání uplatnit nárok na tuto slevu. 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat aktualizaci 224. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_18_U2B.1> OD ROKU 2013 
KOMPONENTY: PROGRAMY\M_5401_18.DLL 

TISK - OPRAVA: 

17.10.2014 
(zahrnuto do aktualizace 224, datum vydání 19.12.2014, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 Hodnoty na straně 1 dole v kolonkách „Přiznání sestavil“ a „Telefon“ se negenerovaly do tisku (PDF). Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat aktualizaci 224. 
 
 

SPRÁVA SUBJEKTŮ, DATABÁZE, DOPLŇKY 
 

SESTAVENÉ FORMULÁŘE: PŘEHLED ZÁVAZKŮ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 

ZÁVAZKY - OPRAVA: 

17.10.2014 
(zahrnuto do aktualizace 224, datum vydání 19.12.2014, oprava byla dostupná na vyžádání) 

 Po aktivaci závazků přes seznam sestavených formulářů program přestal pracovat. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí instalovat aktualizaci 224. 

 
 
 
 

AKTUALIZACE 223 
 

kódové označení:  809.549_2014.03.00 
datum vydání:   15.10.2014 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIHLÁŠKA K NAHLÍŽENÍ DO DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY <5701_1_U2B.1> OD ROKU 2014 
ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY <5801_1_U2B.1> OD ROKU 2014 
PLNÁ MOC <5901_1_U2B.1> OD ROKU 2014 
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY <6001_1_U2B.1> OD ROKU 2014 



komponenty: PROGRAMY\M_5701_1.dll, M_5801_1.dll, M_5901_1.dll, M_6001_1.dll, T_Sestavy.dll, JPKSH.bpl, TaxSign.dll, 
TO2client.exe, HELPY/DIS_1_U2B_1.chm, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_223.zip\U2BAL223.dll 
21.7.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 
 Pod oblast OSTATNÍ kategorie JINÉ zařazeny nové balíčky šablon pro sestavení formulářů v rámci daňové informační 

schránky (DIS):  

 
Zprovozněno včetně elektronického podání. 
Upozornění 
Tyto formuláře nebyly vydány v papírové podobě, podávají se pouze elektronicky. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat verzi 223. 
 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PŘÍSTUPU DO APLIKACE PRO VRACENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PLÁTCŮM V 
JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH <5601_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5601_1.dll, T_Sestavy.dll, JPKSH.bpl, TaxSign.dll, HELPY/5601_1_U2B_1.chm, 
DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_223.zip\U2BAL223.dll 
2.7.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 
 Pod oblast DPH zařazen nový balíček šablon pro sestavení formuláře Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení 

daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech.  

 
Zprovozněno včetně elektronického podání. 



Upozornění 
Tento formulář nebyl vydán v papírové podobě, podává se pouze elektronicky. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat verzi 223. 
 

HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ O DANI Z PŘÍJMŮ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU <5478_12_U2B.1> OD ROKU 2014 
HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ O PROVEDENÍ SRÁŽKY ZAJIŠTĚNÍ DANĚ ZE ZDANITELNÝCH 
PŘÍJMŮ<5516_11_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5516_11.dll, G_5516_11.dll, T_5516_11.dll, M_5478_12.dll, G_5478_12.dll, T_5478_12.dll, 
HELPY/5516_11_U2B_1.chm, HELPY/5478_12_U2B_1.chm, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dl 
2.7.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 

 Zařazeny nové balíčky šablon pro sestavení formulářů Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou i Hlášení 
plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů. 
Upozornění 
Nejedná se ve skutečnosti o nové balíčky šablon, do verze 223 byly tyto formuláře dostupné v rámci formuláře 
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, viz popis úprav 
v tomto níže. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat verzi 223. 
 

HLÁŠENÍ K ODVODU Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5539_3_U2B.1> ZA ROK 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_3.dll, T_5539_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_223.zip\U2BAL223.dll 
15.10.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2014,  obsahuje formulář, přílohu a pokyny platné pro sestavení hlášení. 
Formulář mohou využít všichni uživatelé, bez ohledu na to jakou mají zakoupenou oblast, pro subjekty, které mají v 
Adresáři na kartě Stav zpracování období 2014 zatržen požadavek na Jiné daně. 
Formulář navazuje na formuláře Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, ze kterých je možno převzít 
hodnoty do výpočtové sekce odvodů: 

 
 Upozornění 

Prozatím není možno podávat formulář elektronicky, aplikace EPO MF ČR písemnost neobsahuje. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat verzi 223. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.2> V PRŮBĚHU ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dll 



20.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Nový balíček šablon, dostupný v roce 2014, vydání v návaznosti na zveřejnění informací na MF CŘ pro sestavení tvrzení v 
průběhu roku: 
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2014-5012. 
-- 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění státní správou. 
Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
-- 
U daně z příjmů fyzických osob došlo k těmto změnám: 
Založení záznamu, specifikace pro ř. 04 Kód rozlišení typu DAP, umožněno pro kódy dle metodiky: 

 A. do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne 
předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí (§ 244 odst. 1 daňového řádu), 

 B. do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu) 
 I. do 3 měsíců po úmrtí poplatníka podle § 239b odst. 4 daňového řádu, a za předcházející zdaňovací období, 

pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu.  
 N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne 

předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 
daňového řádu), 

 O. do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu 
(v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem 
předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu). 

 Kódy rozlišení typu C-D-E-F již nemají pro období po 1. 1. 2014 věcnou náplň. 
Zrušení 2 řádků pro prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události: 

 ř. 43 a 84a, v roce 2014 se již nevyplňují:  
Změny ve výpočtu pro uplatnění maxima darů: 

 ř. 46,  při uplatnění darů je změna, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % namísto 10% platných pro zdaňovací 
období 2013 ze základu daně ř. 42 - upravena pomocná tabulka pro výpočet. 

Změny pro odpočet sražené daně: 
 ř. 87a, do tohoto řádku se uvede i sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona. 

Změny v příloze 2, tabulka pro §10: 
 zavedeno nové kódové označení: "G" – pro bezúplatné příjmy a "g" – pro bezúplatné příjmy a jedná se o 

nemovitost 
 pokud je v tabulce uveden kód "g", uvádí se ve sloupci 5 (kód) písmeno „n“. 

Upozornění 
Při uplatnění odčitatelných položek (ř. 54) a podmínek pro uplatnění slev na dani (ř. 70) a daňového zvýhodnění (ř. 72) 
pozor na změny metodiky, od 1. 1. 2014 mohou uplatnit pouze rezidenti EU Norska a Islandu pokud splní současně 
podmínku 90% příjmů z České republiky. 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_13_U2B.1 > OD ROKU 2013 
PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_13_U2B.1 > OD ROKU 2013 

20.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Přehledy pro OSVČ zpřístupněny i pro podání v průběhu roku 2014, v návaznosti na zpřístupnění tiskopisů pro tvrzení k 
dani z příjmů FO v průběhu roku 2014. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_25_U2B.1> V PRŮBĚHU ROKU 2014 

8.10.2014 
komponenty: PROGRAMY\T_5404_25.dll, JPKSH.bpl 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 
 Opraveny problémy v grafice u tisku (PDF). Na straně 1 v záhlaví, namísto zdaňovací období podle §21a byl uveden §17; 

řádky 40 a 50 měly stejnou popisku jako řádek 30; chyběl řádek 110; řádek 161 měl chybný text, na straně 8 chyběly 
vysvětlivky 8-9-10. 

 Dopady na uživatele 
Stačí instalovat verzi 223. 
Uživatelům, kteří mají archivováno PDF, doporučujeme vygenerovat PDF znova. 

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2014-5012


7.3.2014 
komponenty: PROGRAMY\M_5404_25.dll, T_5404_25.dll, G_5404_25.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
HELPY\5404_25_U2B_1.chm   
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 222, datum vydání 7.3.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v roce 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
přiznání k dani z příjmů právnických osob v průběhu roku 2014. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění státní správou. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
-- 
U daně z příjmů právnických osob došlo k těmto změnám:  
Přibyly 2 nové řádky oddílu II: 

 109 Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zák, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu 
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)  

 243 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona 
Změny u Přílohy 1 oddílu II, tabulka F Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona 

 zrušena část a)  
 nově doplněna část c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 

odst. 4 a § 34f až § 34h zákona 
Změny u Přílohy 1 oddílu II, tabulka J Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti) 

 doplněn řádek 3, rozklad Nároku na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 
tabulky F/c) 

 změny u řádku 6 -  ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a 
jiných podobných her 

V souvislosti s výše uvedenými změnami upraveny výpočty, kontroly, tisk (PDF), XML. 
Dále došlo k drobným úpravám textů na formulářích i v pokynech pro sestavení v návaznosti na legislativu platnou od 
1.1.2014. 

 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_14_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_stav_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

BLOKOVÁNÍ VÝKAZŮ - OPRAVA 

13.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Po sestavení sady výkazů se nedaly zablokovat, vyskakovala "Chyba v blokaci dat". Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ - DOPLNĚNÍ  

7.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 222, datum vydání 7.3.2014) 

 Zpřístupněn balíček šablon pro sestavení statistických výkazů i pro období započatá v roce 2014.  
-- 
Stručný výčet změn u jednotlivých výkazů, které se promítly do vzorových číselníků pro výkazy pro rok 2014: 
Vzorová účtová osnova: 

 1 nový účet 432000 - Zálohy na podíly na zisku. 
 3 zrušené (bez náhrady) účty 42200, 581000, 681000. 
 55 účtů má změny v názvu, důsledek změn terminologie v souvislosti s rekodifikací práva 

Rozvaha v plném rozsahu: 
 1 nový řádek v pasivech (promítnut nový účet): 

„Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)“  
Pro elektronické podání (EPO) přiřazeno nejnižší dosud neobsazené číslo řádku pasiv: 58. 

 změny v názvech několika řádků 
 změny výpočtů několika řádků (v souvislosti se zrušenými účty) 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu: 
 1 nový řádek v pasivech (promítnut nový účet - zavedena třetí úroveň rozlišení jako je tomu u rozvahy plné): 

„Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)“  
Pro elektronické podání (EPO) přiřazeno číslo řádku podle rozvahy plné: 58 

 změny v názvech několika řádků 
 změny výpočtů několika řádků (v souvislosti se zrušenými účty) 

Výsledovka v plném rozsahu: 



 nejsou změny ve struktuře výkazu 
 změny výpočtů několika řádků (v souvislosti se zrušenými účty) 

Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu: 
 nejsou změny ve struktuře výkazu 
 změna v názvu 1 řádku 
 změny výpočtů několika řádků (v souvislosti se zrušenými účty)¨ 

CashFlow 
 nejsou změny ve struktuře výkazu 

 Ve vzorovém Můstku CashFlow, definujícím nápočet z brutto-rozvahy do CashFlow, doplněn nový řádek pro 
nápočet z řádku 88 rozvahy do řádku 37 CshFlow. 
Tímto opatřením se řeší zavedení účtu 432 - Zálohy na podíly na zisku. 

-- 
Elektronické podání prozatím nedostupné, po zprovoznění státní správou bude jako obvykle zajištěno přes daňové 
přiznání, ke kterému jsou sestavené výkazy přiřazeny, viz balíčky šablon: 

 5404_25_U2B.1 Přiznání k dani z příjmů právnických osob: 

 



 
 Dopady na uživatele 

Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 
 
 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_20_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_20.dll, T_5459_20.dll, G_5459_20.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
HELPY\5459_20_U2B_1.chm 
14.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
vyúčtování v průběhu roku 2014. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění státní správou. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
U Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo v návaznosti na legislativu platnou od 1.1.2014 k 
těmto změnám:  
 úpravy v pokynech pro sestavení 
 úpravy typů sestavení a doplnění nových (N,O) 
 u přílohy 2 zrušení sloupce 9 
 drobné úpravy textů ve formulářích  
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_16_U2B.2> OD ROKU 2014 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5466_16_U2B_2.chm 
14.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v 2014, obsahuje novelizované pokyny platné pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 
2014. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění státní správou. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
U Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob došlo v 
návaznosti na legislativu platnou od 1.1.2014 k těmto změnám:  
 úpravy v pokynech pro sestavení 
 úpravy typů sestavení a doplnění nových (N,O) 

 

 



MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_2_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_2.dll 

ZALOŽENÍ NOVÉHO ZÁZNAMU - DOPLNĚNÍ:  

26.10.2014 
(zahrnuto do aktualizace 223, plánované vydání 15.10.2014) 

 Doplněno založení opravného záznamu. 

 Poznámka 
Při elektronickém podání je záznam odeslán bez specifikace, aplikace EPO MF ČR opravné záznamy u této písemnosti 
neřeší. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nainstalovat aktualizaci 223. 
 

FORMULÁŘE - ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 

komponenty: PROGRAMY\taxsign.dll, T_Sestavy.dll 

PROTOKOL O ELEKTRONICKÉM PODÁNÍ PÍSEMNOSTI – OPRAVY: 

24.7.2014 
(zahrnuto do aktualizace 223, plánované vydání 15.10.2014, soubor je k dispozici na vyžádání) 

 Doplněn protokol PDF o elektronickém podání, konkrétně sekce Podrobnosti o podání. Nyní již není nutné po odeslání 
písemnosti na portál DS restartovat panel pro elektronickou komunikaci, Podrobnosti o podání jsou zobrazeny 
automaticky ihned po obdržení informací o podání z portálu daňové správy. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravený soubor. 

 Opraven problém s tiskem DIČ v záhlaví protokolu pro subjekt právnickou osobu, namísto CZ se tisklo CFU. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravený soubor. 

ELETRONICKÉ PODÁNÍ, FUNKCE ZKONTROLOVAT PÍSEMNOST NA PORTÁLE  EPO - DOPLNĚNÍ:  

21.7.2014 
(zahrnuto do aktualizace 223, plánované vydání 15.10.2014, soubor je k dispozici na vyžádání) 

 Ke dni 21.7.2014 vypršela platnost interního osobního certifikátu zařazeného v programech TaxOff, což dále znemožňuje 
funkci Zkontrolovat písemnost na portále EPO 

 
Tato funkce odesílá písemnost podepsanou platným osobním certifikátem v testovacím režimu do aplikace EPO, která 
provede její kontrolu a výsledky kontrol vrátí programu TaxOff2. 
Knihovna s platným osobním certifikátem je dostupná na vyžádání. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravený soubor. 
Dále upozorňujeme, že na ostré elektronické podání, ať již na podatelnu případně přes datové schránky, nemá výše 
uvedená úprava žádný dopad.  
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB< 5466_16_U2B.2> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_16.dll 
2.7.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 
 zrušena možnost sestavit Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou i Hlášení plátce daně o provedení srážky 

zajištění daně ze zdanitelných příjmů. Obě hlášení se sestavují nově již v rámci samostatných balíčků šablon, viz výše 
V případě, že zde bylo nějaké hlášení před instalací verze 223 sestaveno, bylo v rámci instalace verze 223 převedeno pod 
příslušný nový balíček šablon. 
Dopady na uživatele 

Nejsou, stačí instalovat verzi 223. 

file:///J:/U2BRNO/VYROBA/TAXOFF_2/DISTRIB/TO_AKT_222_D07.docx%23_Hlášení_plátce_daně


 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ MAJETKU <5546_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5546_1.dll, T_5546_1.dll  

ÚHRADY DANĚ - OPRAVA: 

20.9.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 10.10.2014): 
 V případě placení doplatku z podání DNNV v roce 2014 pomocí šablony Příkaz k úhradě se do účtu příjemce chybně 

načítalo předčíslí účtu, které platilo do roku 2013 (7763), namísto aktuálně platného (7691). Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Stačí instalovat verzi 223. 
Nic dalšího netřeba řešit, protože ČNB platbu se starým předčíslím v roce 2014 ještě dokáže přijmout a správně zatřídit. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

10.7.2014 
(bude zahrnuto do verze 223, plánované vydání  k 15.10.2014, soubory jsou k dispozici na vyžádání) 

 V případě vyššího počtu příloh 1 (více jak 10) se do tisku negenerovaly. Opraveno. Rovněž upravena informace u 
celkových počtech stran v sekci Kompletní tisk. 

 Dopady na uživatele 
Postačí nahrát opravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K ODVODU Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5539_1+2+3_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_1.dll, M_5539_2.dll, M_5539_3.dll 

TISK - OPRAVA 

24.6.2014 
(bude zahrnuto do verze 223, plánované vydání  k 15.10.2014, soubory jsou k dispozici na vyžádání) 

 Do tisku (PDF) se hodnoty z oddílů II i III chybně generují do sloupce pro FU, namísto do sl. Pro Poplatníka. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Postačí nahrát opravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.1> OD ROKU 2013 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dl 
9.10.2014 
(zahrnuto v rámci vydání verze 223 ke dni 15.10.2014): 
 V návaznosti na zveřejnění stanoviska MF ČR provedeny úpravy v programu, i v případě zatržení parametru „Subjekt 

k 1.1.2013 pobírá starobní důchod z důchodového pojištění“ se do řádku 64 uplatní základní sleva na poplatníka. 
Poznámka 
Aplikace EPO MF ČR v tomto smyslu sice zatím upravena není, ale uplatnění slevy vyhodnocuje jako chybu prostupnou-
závažnou a podání neodmítne. 
Další informace 
Vytvořit a sestavit dodatečné DAP bylo možné i před instalací aktualizace 223: 
Po vytvoření DAP v Nastavení postačilo zrušit zatržení parametru „Subjekt k 1.1.2013 pobírá starobní důchod 
z důchodového pojištění“.  
V případě sestavení dodatečného DAP, pokud je nutno vyplnit i oddíl Žádost o přeplatek, v Nastavení je potřeba 
zaškrtnout "Zapsat výši přeplatku ručně" a doplnit hodnotu z Oddílu 6 - Dodatečné DAP. 
Co se týče podávání dodatečného DAP, platí informace zveřejněná MF ČR tamtéž: 
"Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude 
prodloužena. 
Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být 
nižší, než poslední známá daň." 
Na podání dodatečného DAP je dostatek času, minimálně do konce listopadu, pokud toto subjekt například zjistí v říjnu. 
Den zjištění skutečnosti přitom neodvisí ode dne zveřejnění stanoviska MF ČR. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí instalovat verzi 223. 
 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dl 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392


22.6.2014 
(zahrnuto do doplňku 07 k verzi 222, datum vydání 23.6.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 U rozpisových tabulek se nezobrazovaly dříve pořízená data. Problém vznikl v doplňku 222-06, nejedná se ale o ztrátu 
uživatelských dat. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

 U §9, viz Příloha č.2, nedalo se zaškrtnout položky "Uplatňuji výdaje procentem z příjmů", "Dosáhl jsem příjmů ze 
společného jmění ..." a "Činnost letos ukončena". Problém vznikl v doplňku 222-06. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
22.6.2014 
(zahrnuto do doplňku 07 k verzi 222, datum vydání 23.6.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 U §7, viz Příloha č.1, sekce F, G, H, I, položky pro zápis DIČ, pokud bylo DIČ vyplněno včetně znaku CZ, po načtení souboru 
XML do EPO (MF ČR) diagnostikována fatální chyba. Doplněny kontroly pouze pro elektronické podání, v případě 
vytvoření PDF nebo přímého tisku je nutno CZ do položek uvést. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 
 

PŘEHLEDY PRO ZDRAVOTNÍ  POJIŠTĚNÍ PRO OSVČ, MOŽNOST PODÁNÍ PŘES DATOVÉ SCHRÁNKY 

komponenty: PROGRAMY\BAFORM.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

13.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Doplněna možnost elektronického podání přehledu ZP pro OSVČ od roku 2013 přes Datovou schránku, a to pro všechny 
současné zdravotní pojišťovny (ověřeno pro každou z nich). 
Na rozdíl od podání na portál veřejné zprávy, který vyžaduje XML soubory v předepsaném formátu, zdravotní pojišťovny 
podporují pouze podání přes Datovou schránku formou zprávy s přiloženým opisem Přehledu v souboru formátu PDF. 
Tuto zprávu lze nově podat (vytvořit a odeslat) přímo z programu TaxOff2. 
Postup při podání 
Krok 1: 
Přímo ve formuláři pro přehled ZP, který je sestaven a bez chyb, spusťte nabídku Tisk (F6) a zde spusťte ikonu pro převod 
do PDF. Tím se uloží PDF s přehledem do složky k tomu určené. Ukončete práci s formulářem přehledu. 
Krok2: 
Na pracovní ploše TaxOff2, v panelu Sestavené formuláře klikněte pravým tlačítkem myši na předmětný záznam 
přehledu ZP, vyberte nabídku Elektronická komunikace. 
Zvolte záložku „Datová schránka“, a zde tlačítko „Podání do Datové schránky“. 
Pokud je vše pro elektronickou komunikaci nastaveno v programu TaxOff2 správně, nabídne se Vám vytvořená zpráva k 
odeslání do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny, již s připojeným souborem přehledu ve formátu PDF, stačí ji 
pouze odeslat. 
Upozornění 
Přehled ZP lze odeslat přes Datovou schránku subjektu (klienta) nebo přes Datovou schránku uživatele TaxOff2 (Vaši). 
Stejně jako u ostatních podání přes DS platí pravidlo, že pokud jsou vyplněny přístupové údaje k Datové schránce v 
údajích o subjektu (v adresáři), je použita pro odeslání Datová schránka subjektu.  
Byli jsme informováni o tom, že pojišťovny jednoznačně upřednostňují podání před Datovou schránku subjektu 
(pojištěnce), informace byla formulována takto:  
"Plátce by měl k podání použít svou DS, prostřednictvím cizí DS by měly být podány pouze podepsané přehledy 
(naskenované) nebo přehledy, kde přílohou bude plná moc, která zmocněnce opravňuje podat přehled 
prostřednictvím jeho DS  (tento způsob je spíše krajním řešením a nedoporučujeme ho, pojišťovně může vzniknout 
problém při případném vyměření nedoplatku)." 
Možné problémy a jejich řešení 
o Pokud se automaticky ke zprávě nepřipojí soubor PDF s přehledem ZP, pak zřejmě tento soubor PDF nebyl 

vytvořen/uložen.  
Je třeba vytvořit soubor PDF, případně v Nastavení funkčnosti zadat cestu pro uložení souborů PDF, pokud není 
vyplněna.  

o Pokud je tlačítko „Podání do Datové schránky“ nepřístupné, pak zřejmě nemáte vyplněny přístupové údaje do 
datové schránky subjektu (klienta) ani do datové schránky uživatele (Vaše DS). 
Je třeba vyplnit přístupové údaje do Datové schránky subjektu v údajích o subjektu (v adresáři). 



Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

 

FORMULÁŘE, VYTVOŘENÍ PDF VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH 

komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

1.4.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Upravena funkce pro vytvoření PDF včetně všech příloh k formulářům: 

 
Nyní již není potřeba mít nainstalovaný program PDFCreator a výsledné PDF je výrazně menší. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 
 

REGISTRACE DPH PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY <5104_5_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5104_5.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA 

21.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Při generování XML pro elektronické podání se objevila chyba a soubor XML se nevytvořil. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_24_U2B.1> OD ROKU 2013 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dll, M_5404_24.dll, M_5404_25.dll, ToElpo.dll 

SESTAVENÍ, IMPORT Z VÝKAZŮ - OPRAVA: 

4.6.2014 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 222, datum vydání 20.6.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Zrušeno zaokrouhlování hodnoty čistého obratu na celé tisíce při převzetí z výkazu Zisku a ztrát, u daně z příjmů PO se 
jedná o řádek 1 tabulky K z přílohy 1 k II. oddílu, u daně z příjmů FO se jedná o doplňující údaj Roční úhrn čistého obratu 
v příloze 1 k DAP. 
V důsledku toho již nelze přebrat hodnotu v čistého obratu ze sady výkazů, pokud je sestavována zápisem hodnot v 
celých tisících Kč. 

 Doplněn přepočet čistého obratu na hodnotu za 12 měsíců, v případech, kdy přiznání a sada výkazů jsou podávány za 
období kratší nebo delší než 12 měsíců, v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č.563/1991 Sb. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 



ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

28.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 222, datum vydání 20.6.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Elektronické podání přiznání k dani z příjmu s připojenými výkazy (přiznání s vazbou na sadu výkazů): 
Při přijetí písemnosti a její kontrole v aplikaci EPO se objevují propustné chyby k hodnotám aktiv výkazu Rozvaha s 
textem „Hodnota netto neodpovídá rozdílu hodnot brutto a korekce“. Opraveno. 
Vysvětlení 
Aplikace EPO (MF ČR) sloupec 3 (netto) počítá a kontroluje jako sloupec 1 (brutto) MINUS sloupec 2 (korekce).  Aplikace 
TaxOff2 sloupec 3 (netto) počítá jako sloupec 1 (brutto) PLUS sloupec 2 (korekce), a v té souvislosti vyžaduje hodnoty 
korekcí ve sloupci 2 s minusovým znaménkem. V TaxOff2 (původně i DanU2, pak i TaxOffice) od počátku řešeno takto, 
protože to vyžadovaly tehdejší závazné formuláře výkazů od SEVTu, kde bylo přímo předtištěno, že sloupec 3 se počítá 
jako součet sloupců 1+2. Tento způsob výpočtu nemáme důvod ani nyní měnit, výpočet Rozvahy v TaxOff2 zůstává i 
nadále stejný. Úprava v TaxOff2 spočívá v tom, že do XML pro el. podání se u hodnot všech částek korekcí výkazu 
Rozvaha změní znaménko (hodnota vypočtená v TaxOff2 se prostě vynásobí číslem -1). Takto upravené hodnoty jsou v 
aplikaci EPO (MF ČR) při kontrole shledány bez vady. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_24_U2B.1> PRO ROK 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_24.dll 

TISK - OPRAVA: 

16.6.2014 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 222, datum vydání 20.6.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Tisk sestaveného přiznání mohl být rozhozen, opraveno. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

28.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 222, datum vydání 20.6.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 V návaznosti na vyjádření metodika MF ČR: 
http://www.u2brno.cz/extranet/download/TO_2_TOFORM_DPPO-5404-25-1_MFČR-dotaz.pdf 
upraven výpočet pro uplatnění bezúplatných plnění na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her, neplatí zde limit 
10% z částky vykázané na ř. 250 II. oddílu. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

24.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Při sestavení tvrzení typu M d) zrušeny neprostupné kontroly na začátek zdaňovacího období, aby bylo možno podat 
tvrzení (například za období 1.6.2012-31.12.2013) na aktuálním vzoru tiskopisů. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

24.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 V pomocné tabulce G pro přílohu 1 II. oddílu upraveny texty a procento pro maximální uplatnění bezúplatného nabytí dle 
nové legislativy. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

20.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 V oddílu "V - placení daně" chyběla možnost odečíst prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z 
důvodu mimořádné události čj. MF-65647/2013/39 ze dne 11.6.2013 zveřejněného pod poř. č. 22 ve Finančním 
zpravodaji částka 6/2013. Doplněno.  
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.3> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_15.dll 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/TO_2_TOFORM_DPPO-5404-25-1_MFČR-dotaz.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Financni-zpravodaj_2013-06.pdf


TISK (PDF) - OPRAVA 

14.4.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Upraven tisk bankovního účtu na straně 1, v případě, že se nevejde do předtištěných kolonek, je nyní bez komprimace.  
Dopady na uživatele 
Postačí nahrát upravený soubor. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA 

20.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 222, datum vydání 24.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 U pomocných kolonek pro bankovní účty na straně 1 pro elektronické podání opraven problém u směrového kódu banky, 
kdy nula na začátku směrového kódu (například 0800) mizela: 

 
Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Postačí nahrát upravený soubor. 

12.3.2014 
 (zahrnuto do doplňku 03 k aktualizaci 221 k 20.3.2014, soubor byl dostupný na vyžádání) 

 Doplněny nové typy N a O pro přiznání v roce 2014. 

 Odstraněn parametr Prominutí daně dle pokynu D-342, který v roce 2014 již nemá opodstatnění.  

 Zpřístupněno generování XML a elektronické podání. 
Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.1> PRO ROK 2013 

komponenty: PROGRAMY\G_5405_20.dll, M_5405_20.dll , T_5405_20.dll 
HELPY\5405_20_U2B_1.chm   

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA: 

14.4.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Ve výpočtu řádku 59 - solidární daň došlo 7.4.2014 na MFČR k opravě výpočtu v aplikaci EPO MFČR, protože ztráta dle §7 
nesmí snižovat základ pro výpočet solidární daně. 
Pokyn k výpočtu pro řádek 59 zůstal ale nadále beze změny: 

ř. 59 – Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona – tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a ř. 37 po 

vynětí a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete metodu vynětí. 

(Pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb. 1 242 432 Kč). 

Správně má mít toto znění:: 

ř. 59 – Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona – tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a kladnou 

hodnotou ř. 37 po vynětí a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých 

uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb. 1 242 432 

Kč). 

Dopady na uživatele 
Oprava se týká subjektů s příjmy dle §6 podléhajícími solidární dani a současně ztrátou dle §7.  



V případě, že je řádné přiznání již zablokováno, je nutné nahrát upravené soubory, vytvořit dodatečné přiznání a odvést 
rozdíl. V případě, že řádné dosud zablokováno není,  je možno jej aktivovat a provést přepočet, doplatit je nutno rozdíl 
mezi již zaplacenou a nově vyčíslenou daní. 
V souvislosti dáváme k nahlédnutí korespondenci s MF ČR, se kterým vedeme k problému řízení pod číslem jednacím 

20573/14:  
http://www.taxoff.cz/download/soliddan_korespondenceMFČR.pdf 
Vyplývá z něj, že chybný pokyn pro výpočet ř. 59 na MF ČR nikoho nezajímá, tvrzení metodika Ing. Vrány, že pokyny k 
sestavení přiznání jsou nezávazné jsme již obdrželi v minulosti v jiných souvislostech opakovaně. Dále z korespondence 
vyplývá, že MF ČR bude řešit případy chybně odvedené solidární daně individuálně zřejmě podle informovanosti toho 
kterého subjektu. To se týká i případů, kdy poplatník sestavil přiznání přímo na aplikaci EPO MF ČR, kde byl výpočet 
opraven až 7.4.2014, tedy poté, co jsme na problém upozornili (4.4.2014). Náš názor je, že postup MF ČR není korektní. 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 
18.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014) 

 K přiznání doplněna i Příloha 4 - Pojistné přiznání (25 5405/P4 MFin 5405/P4 - vzor č. 1). 
Požadavek na sestavení této nové přílohy je formou nového parametru Nastavení k DAP: 

 
 Dopady na uživatele 

Postačí instalovat doplněk k verzi. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVA: 

17.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014) 

 U přílohy 1, doplňující údaje (tabulka B. Druh činnosti), pokud popis činnosti (CZNACE) je delší jak 30 znaků, v tisku 
překrýval další kolonky v tabulce. Upraveno. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

PODÁNÍ NA EPO - OPRAVA: 

13.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014, soubor byl dostupný na vyžádání) 

 V případě že poplatník pobíral k 1.1.2013 starobní důchod, vyžaduje aplikace EPO MF ČR v řádku 64 hodnotu NULA, 
zatímco TaxOff2 řádek proškrtával. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVA: 

8.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 222, datum vydání 10.3.2014) 

 Oprava u tisku (PDF), druhá strana formuláře i pro ekonomickou variantu tisku byla barevná. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

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


 

DOPLNĚNÍ ANGLICKÝCH VERZÍ TISKPISŮ 

komponenty: PROGRAMY\G_ZP01_13_EN.dll, G_SP01_13_EN.dll, G_5102_18_EN.dll, G_5405_20_EN.dll, G_5404_24_EN.dll, 
G_5459_20_EN.dll, G_5459_19_EN.dll, G_5246_8_EN.dll, G_5241_8_EN.dll, G_5537_3_EN.dll, G_5537_2_EN.dll 
11.4.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2013 

 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob od roku 2013 

 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 

 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření od roku 2013 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát upravené soubory. 

7.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 222, datum vydání 7.3.2014) 

 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 
 Přehledy pro OSVČ za rok 2013 
 Daňová registrace pro právnické osoby od roku 2014 
 Dopady na uživatele 

Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ MAJETKU <5546_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5546_1.dll, T_5546_1.dll  

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

19.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014, soubor byl dostupný na vyžádání) 

 U přílohy 1 se netiskla položka 04 Rodné číslo. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

SESTAVENÍ A TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

10.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 222, datum vydání 10.3.2014) 

 V souladu s pokynem pro sestavení přiznání upraveno zaokrouhlení řádku 4 u Přílohy 1 pro typ J na celé stokoruny 
nahoru. 

 V případě tisku vcelku se druhý a další listy Přílohy 1 generovaly chybně (hodnoty přes sebe), opraveno.  
 Dopady na uživatele 

Postačí instalovat doplněk k verzi. 

  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ MAJETKU <5546_1_U2B.1> OD ROKU 2014 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ PŘI NABYTÍ VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI 
OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 6, § 7, § 8 A § 9<5551_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5546_1.dll, M_5551_1.dll  
7.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 222, datum vydání 7.3.2014) 

 Při tisku sestaveného se objevila chyba: 

 
Rovněž se mohlo stát, že zapsaná data nebyla uložena. 

 Dopady na uživatele 
1. Instalovat doplněk k verzi. 



2. spustit to2servis.exe a spustit poslední funkci pod tlačítkem Diagnostika a oprava dat (pro rok 2014):

 
Pokud diagnostika nalezne chyby tak přes tlačítko Detailní přehled a oprava chyb se zobrazí nalezené chyby: 

 
Následně tlačítko Oprava všech chyb v období 2014 zřejmě odstraní založené DAP které Vám chybovalo.

 
 

 



KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

 

NOVÝ AKTUALIZAČNÍ REŽIM 

Původní systém instalací aktualizací pomocí TO2Servis.exe byl nahrazen novým, pro uživatele bezproblémovým způsobem. 
Aktualizace je zjištěna a provedena v rámci spuštění programu TO2Client.exe. 
Program TO2Servis obsahuje již pouze údržbu databáze. 
Nový systém se týká instalace případných doplňků k aktualizaci 223 a následných aktualizací (224 a vyšších). 
Pro instalaci aktualizace 223 ještě platí dosavadní systém. 
Další podrobné informace naleznete na https://u2brno.cz/Klient/Faq.aspx?ID=26 
 

NASTAVENÍ PRO POŠTOVNÍHO KLIENTA 

komponenty: PROGRAMY\BAFORM.bpl 

NASTAVENÍ FUNKČNOSTI  -> NASTAVENÍ PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 

2.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014) 

 Doplněn nový parametr do sekce pro nastavení poštovního klienta: 

 
Přebírá se email z vlastníka licence. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 

POŠTOVNÍ KLIENT - OPRAVA 

komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl, TO2Client.exe, TODIARY.dll 

https://u2brno.cz/Klient/Faq.aspx?ID=26


DOPLŇKY:  ZÁVAZKY K TERMÍNU -> VYTVOŘIT EMAIL  

2.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014) 

 Nefungovalo zasílání emailu na kopii adresáta, opraveno. Současně doplněna i možnost odeslat na kopii adresáta i při 
hromadném zaslání emailů, viz nový parametr Nastavení výše. 
Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 

PŘEHLED ODESLANÝCH ZPRÁV 

komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl 

DOPLŇKY: PŘEHLEDY -> POŠTOVNÍ KLIENT - PŘEHLED ODESLANÝCH ZPRÁV  

2.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014) 

 Upravena historie odeslaných emailů. Nyní se v historii uchovávají veškeré odeslaní emaily, tedy opakovaný email pro 
stejný subjekt a předmět již není nahrazen nejnovějším zasláním. 
Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

 

SUBJEKT->PŘEHLED ZÁVAZKŮ: PŘÍKAZ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll, u2proc.bpl, baform.bpl, toclient.exe, todiary.dll 

ULOŽENÍ DO PDF - DOPLNĚNÍ:  

30.4.2014 
(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014) 

 upraveno pojmenování PDF souborů s příkazy k úhradě podle subjektu, modulu, roku, formuláře, příklady: 
U2Brno-s-r-o-_DPH_2013_Podání-přiznání-k-dani-z-přidané-hodnoty-a-splatnost-daně-za-I--čtvrtletí.pdf 
U2Brno-s-r-o-_DPRN_2013_Podání-přiznání-daně-z-převodu-nemovitostí-(R1[1]---2013).pdf. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

 

ZÁPIS/OPRAVA SUBJEKTU - ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 
19.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 222, datum vydání 20.3.2014) 

 Na kartu základní údaje doplněn parametr Transakce uskutečněné se spojenými osobami: 



 

který nahradil původní parametr Ekonomické nebo personální propojení ze zahraničními osobami.  
Hodnota se ukládá při založení přiznání k dani z příjmů právnických osob (od vzoru 24 výše) do položky 12 Transakce 

uskutečněné se spojenými osobami. 
 Dopady na uživatele 

Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

7.3.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 222, datum vydání 7.3.2014) 

 Doplněn číselník katastrálních území, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
4.2.2014 a 7.3.2014. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

20.62014 
(zahrnuto do doplňku 06, vydání k 20.6.2014) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů.  
Změny k dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_222-06.mht 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

DOPLNĚNÍ: 

23.5.2014 
(zahrnuto do doplňku 05, vydání k 24.5.2014) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů.  
Změny k dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_222-05.mht 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 

2.5.2014 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_222-06.mht
http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_222-05.mht


(zahrnuto do doplňku 04, vydání k 2.5.2014) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů.  
Změny k dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_222-04.mht 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk k verzi. 
 
 

  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_222-04.mht


AKTUALIZACE 222 
 

verze:    666.478_2014.02.00 
datum vydání:   27.2.2014 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ MAJETKU <5546_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5546_1.dll, T_5546_1.dll, G_5546_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_222.zip\U2BAL222.dll 
27.2.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2014, obsahuje nové formuláře včetně příloh 1, 2, 2a až 2d  i 3, pokyny a letáky 
platné pro sestavení tvrzení za rok 2014. 
Elektronické podání není státní správou podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ PŘI NABYTÍ VLASTNICTVÍ K NEMOVITÉ VĚCI 
OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 6, § 7, § 8 A § 9<5551_1_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5551_1.dll, T_5551_1.dll, G_5551_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_222.zip\U2BAL222.dll 
27.2.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2014, obsahuje nový formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení tvrzení za 
rok 2014. 
Elektronické podání není státní správou podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ  <5101_18_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5101_18.dll, T_5101_18.dll, G_5101_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_222.zip\U2BAL222.dll 
27.2.2014 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci pro fyzické osoby k daním z příjmů, dph, silniční daně, plátců daně z příjmů 
ze závislé činnosti, daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  a zajišťující daň z příjmů.  
Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2014. 
Včetně elektronického podání. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
Došlo pouze k drobným úpravám v pokynech pro sestavení v návaznosti na legislativu platnou od 1.1.2014. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ  <5102_18_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5102_18.dll, T_5102_18.dll, G_5102_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_222.zip\U2BAL222.dll 
27.2.2014 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci pro právnické osoby k daním z příjmů, dph, silniční daně, plátců daně z 
příjmů ze závislé činnosti, daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  a zajišťující daň z příjmů.  
Obsahuje novelizovaný formulář, novou přílohu (pro Vlastníky právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné 
místo vedení v ČR), pokyny a letáky platné od 1.1.2014. 
Formulář registrace je včetně elektronického podání. 
Elektronické podání pro přílohu (pro Vlastníky právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v 
ČR) je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění státní správou. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
Došlo k doplnění nového formuláře pro přílohu, co se týče změn, došlo pouze k drobným úpravám v pokynech pro 
sestavení v návaznosti na legislativu platnou od 1.1.2014. 
 



OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ / ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE  <5111_2_U2B.1> OD 
ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5111_2.dll, T_5111_2.dll, G_5111_2.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_222.zip\U2BAL222.dll 
27.2.2014 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci pro fyzické osoby k daním z příjmů, dph, silniční daně, plátců daně z příjmů 
ze závislé činnosti, daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  a zajišťující daň z příjmů.  
Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2014. 
Včetně elektronického podání. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
Došlo pouze k drobným úpravám v pokynech pro sestavení v návaznosti na legislativu platnou od 1.1.2014. 
 

VYÚČTOVÁNÍ ODVODU Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ <5537_3_U2B_1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5537_3.dll, T_5537_3.dll, G_5537_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_222.zip\U2BAL222.dll 
27.2.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2014, obsahuje formulář a pokyny platné pro sestavení odvodu. 
Elektronické podání není státní správou podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
Mimo úpravu sazeb odvodů: 
Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou výkupní ceny 10 % %, v případě hrazení formou 
zeleného bonusu na elektřinu 11 % (§ 18 zákona).. 
...došlo pouze k drobným úpravám v pokynech pro sestavení v návaznosti na legislativu platnou od 1.1.2014. 
 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.1> PRO ROK 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dll, T_5405_20.dll, G_5405_20.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
19.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 221 ze dne 19.1.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
tvrzení za rok 2013. 
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor 5405_19_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2012 a 2013 (pro podání 
uskutečněná v průběhu tohoto roku). 

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk.  
U daně z příjmů fyzických osob došlo k těmto změnám: 
> Nový řádek 43 pro stanovení poměrné část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady daně z 
důvodu mimořádné události 
> Nový řádek 59 kde je výpočet solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona 
> Kontrola na uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti, při uplatnění těchto slev je třeba vzít v úvahu 
omezení podle § 35ca zákona. Uplatnil-li jste u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího 
základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem 
uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně (ř. 42), nemůžete snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona a 
uplatnit daňové zvýhodnění. 
> Nový řádek 84a s pomocným výpočtem maximální částky promíjené úhrady na daň z příjmů ve výši odpovídající výši 
skutečné škody (ř.74/100 x ř.43 
> Nově omezení paušálních výdajů pro §9 nejvýše do částky 600 000 Kč 
> Promítnutí solidární daně do výpočtu maximální částky pro uplatnění započtu daně zaplacené v zahraničí  
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_13_U2B.1 > OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_13.dll, T_ZP01_13.dll, G_ZP01_13.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
19.1.2013 



(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 221 ze dne 19.1.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
přehledu na rok 2013.  
Elektronické podání prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zdravotní pojišťovny. 
Předchozí vzor ZP01_12_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2012.  

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk.  
Přehled je odvozen ze vzoru VZP zdravotní pojišťovny, shodný přehled  (resp. shodnou strukturu položek a obdobné 
rozložení na formuláři) nabízí tyto zdravotní pojišťovny: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201).................... počínaje Přehledem za rok 2011 
Oborová zdravotní pojišťovna (207) ......................... počínaje Přehledem za rok 2011 
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209) 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 
Revírní bratrská pokladna (213) ................................ počínaje Přehledem za rok 2011 

Výpočet pojistného  a nové zálohy, zpracovaný ve formuláři odvozeném od vzoru VZP, přesně odpovídá pravidlům 
stanoveným zákonem č.592/1992 Sb. a je závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. Pro Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnu (205) lze sestavu přehledu podat po dohodě s pojišťovnou. 
Změna v přehledu za rok 2013 oproti přehledu za rok 2012: 
Bylo zrušeno omezení výše pojistného maximálním ročním vyměřovacím základem, výše pojistného za rok 2013 není 
shora omezena.  
Poznámka: Legislativní úprava rušící dočasně maximální roční vyměřovací základ je platná pro roky 2013-2015.  

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_13_U2B.1 > OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_13.dll, T_SP01_13.dll, G_SP01_13.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
19.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 221 ze dne 19.1.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
přehledu na rok 2013.  
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor SP01_12_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro opravná tvrzení k roku 2012. 

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk.  
Změny v přehledu za rok 2013 oproti přehledu za rok 2012: 
> Nově zpracovaná sekce 3, v níže se vyznačují měsíce vykonávání hlavní a vedlejší SVČ. Na základě toho program 
automaticky počítá hodnoty do řádku 27 pro hlavní a vedlejší činnost. (Hodnoty v řádku 28 je nadále nutno vyplnit 
ručně.)  
> Při výpočtu pojistného za rok 2013 je zohledněno, pokud je OSVČ účastna důchodového spoření. Nové parametry pro 
účast OSVČ na důch.spoření jsou uvedeny v Nastavení, samostatně pro vyúčtování, a samostatně pro novou zálohu. Na 
základě toho se použije pro vyúčtování či pro novou zálohu na důch.pojištění snížená sazba 26,2%, pokud jsou splněny 
podmínky pro její použití - viz pokyny. V souvislosti s tím jsou zařazeny v sekci 5 kolonky pro účast na důchodovém 
spoření OD-DO. 
> Pro výpočet maximální částky měsíčního pojistného na nemocenské pojištění v řádku 45 Přehledu platí nová pravidla - 
viz pokyny k vyplnění. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_24_U2B.1> PRO ROK 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_24.dll, T_5404_24.dll, G_5404_24.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
19.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 221 ze dne 19.1.2014) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
vyúčtování za rok 2013. 
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor 5404_23_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2012 a 2013 (pro podání 
uskutečněná v průběhu tohoto roku). 

 Dopady na uživatele 
Postačilo instalovat doplněk.  
Přiznání včetně příloh obsahuje pouze drobné formální změny v návaznosti na změny v legislativě. Výpočty i kontroly 
sestavení zůstávají beze změn. 

http://www.zpskoda.cz/cs/
http://www.zpmvcr.cz/


 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

IMPORTY XML DO BALÍČKŮ ŠABLON 

27.2.2014 

 Doplnění importu z XML souboru dle struktury EPO MF ČR, naleznete přímo ve formuláři pod menu Další nabídka> 

 
na obrázku je DSRA, ale stejně je to řešeno i ve všech ostatních balíčků šablon, kam byl import zařazen. 
Prozatím se jedná o tyto balíčky šablon: 
Vyúčtování daně vybírané srážkou <5466_16_U2B.1> pro rok 2013 
Načítají se z XML tato data:  

ČÁST I. - hodnoty v tabulce 
ČÁST II. - hodnoty v tabulce 
příloha k ČÁSTI I. - hodnoty v tabulce 
údaje o zástupci a osobě, která sestavila přiznání. 

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_19_U2B.1> pro rok 2013 
Načítají se z XML tato data:  

strana 1 - hodnoty z řádků 5, 6 (včetně tabulky), 6a 
ČÁST I. - hodnoty v tabulce 
ČÁST II. - hodnoty v tabulce 
příloha č.1 
příloha č.2 
příloha č.3 
příloha č.4 
údaje o zástupci a osobě, která sestavila přiznání. 

Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty <5521_3_U2B.1> od roku 2013 
Načítají se z XML tato data: 

hodnoty řádků jednotlivých plnění (B.oddíl) 
údaje o zástupci a osobě, která sestavila přiznání (C.oddíl). 

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH <5592_2_U2B.1> od roku 2013 
Načítají se z XML tato data: 

hodnoty řádků jednotlivých plnění (C.oddíl) 
údaje o zástupci a osobě, která sestavila přiznání (B.oddíl). 



Přiznání k dani z nemovitostí <5450_14_U2B.1> od roku 2014 
Načítají se z XML tato data: 
 Kompletní písemnost 
Přiznání k dani silniční <5407_15_U2B.3> od roku 2013 
Načítají se z XML tato data:  
 Kompletní písemnost 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 222. 
Upozornění 
XML musí být kódován v Windows-1250 nebo UTF8, jiné kódování nepodporujeme. 
Možné využití 
mohou využít uživatelé, jejichž účetní systémy dokážou vygenerovat příslušné XML pro elektronické podání a chtějí si 
tyto výstupy zkontrolovat a archivovat pomocí programu TAXOFF2. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_24_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

PŘÍLOHY K FORMULÁŘI - OPRAVA: 

3.2.2014 
(zahrnuto do doplňku 04 k verzi 221, datum vydání 6.2.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 U přiznání se nenabízely předepsané a zvláštní přílohy, doplněno.  
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačilo nahrát upravené soubory. 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_13_U2B.1 > OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_13.dll 

VÝPOČET ŘÁDKU 51 - OPRAVA: 

27.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 04 k verzi 221, datum vydání 6.2.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 V případě záporného hodnoty u vyměřovacího základu v rozmezí -1 až -178 u OSVČ jímž není stanoven minimální základ 
(v Základním nastavení mají zaškrtnut u Výpočtu záloh 1. řádek) vychází v řádku 51 namísto hodnoty NULA hodnota 1. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_20_U2B.1> PRO ROK 2013 

3.2.2014 
(zahrnuto do doplňku 04 k verzi 221, datum vydání 6.2.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA: 

 V sekci Přílohy k DAP na straně 4 chyběly řádky Další přílohy výše neuvedené a Počet listů příloh celkem. Opraveno.  
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 

20.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 221, datum vydání 24.1.2014) 
komponenty: PROGRAMY\M_5405_20.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA: 

 Ve výpočtu řádku 59 - solidární daň bylo chybně počítáno ze základem daně dle §6 po vynětí, kde je připočteno pojistné 
a odpočtena daň zaplacená v zahraničí, namísto pouze příjmů dle 6 po vynětí. Opraveno. Rovněž upraveno i zaokrouhlení 
z celých na 2 desetinná místa. Rovněž opraven tisk (PDF) položky z řádku 59, políčko bylo bez hodnoty. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory, aktivovat nezablokované přiznání a spustit přepočet. 

 Ošetřen výpočet řádku 43 a pomocné položky k řádku 84a (oba se týkají prominutí daně) tak, aby se počítaly a řádek 84a 
byl k vyplnění pouze pokud bude zatržena na straně 4 mezi přílohami k DAP příloha Posudek pojišťovny nebo znalce k 
prokázání výše skutečné škody v důsledku mimořádné události (povodně) na území pro které byl vyhlášen nouzový 
stav.  
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory, aktivovat nezablokované přiznání a spustit přepočet. 



 Ošetřen výpočet řádku 330 (zahrnut přípočet solidární daně) a řádku 60, pro který v případě že je sestavena i Příloha 3 k 
DAP neplatí vzorec pro výpočet uvedený v pokynech k DAP. 
Tato úprava je v souvislosti s elektronickým podáním, z pokynů k papírovému tiskopisu to nevyplývá. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory a aktivovat nezablokované přiznání. 

ELEKTRONIKCÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

 Při aktivaci generování souboru XML se objevily chybová hlášení a soubor se nevygeneroval. Opraveno.  
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_16_U2B.1> OD ROKU 2013 
VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_19_U2B.1> OD ROKU 2013 
ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_8_U2B.1> OD 
ROKU 2013 
ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_8_U2B.1> OD 
ROKU 2013 

16.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 221 ze dne 19.1.2014) 
komponenty: PROGRAMY\DATABLAN\U2VZOR.abs 

BLOKOVÁNÍ SESTAVENÉHO TVRZENÍ - OPRAVA 

 Při pokusu blokovat sestavené tvrzení se objevilo hlášení: Chyba v blokaci dat". Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_14_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\T_5450_14.dll 
13.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 221 ze dne 14.1.2014) 
komponenty: PROGRAMY\T_5450_14.dll 

TISK (PDF) PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

 Pokud je součástí listů pozemků rozpis parcel do přílohy, nefunguje tisk přiznání ani generování PDF. Opraveno.  

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk. 

14.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 221 ze dne 14.1.2014) 
komponenty: PROGRAMY\M_5450_14.dll 

SESTAVENÍ TVRZENÍ - OPRAVA 

 U řádku 310 nebylo možno zadat koeficient 1,22 u jednotek. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk. 

14.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 221 ze dne 14.1.2014) 
komponenty: PROGRAMY\M_5450_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

VÝPOČET TVRZENÍ - DOPLNĚNÍ 

 Aktualizován číselník lesních typů dle přílohy 4 k vyhlášce 441/2013 ze dne 17.12.2013 s účinností od 1.1.2014. 

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk. Sazbu v řádku 211 upravuje program automaticky i v případě, že před nahráním doplňku již 
tvrzení v roce 2014 bylo založeno. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 



komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK PRO DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ, OSVOBOZENÍ DLE §4 A §9 - DOPLNĚNÍ: 

28.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 04 k verzi 221, datum vydání 6.2.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Aktualizován číselník pro Osvobození pozemků a staveb/jednotek dle §4 a §9 v návaznosti na Zákonné opatření č. 
344/2013 Sb. ze dne 10.11.2013 s účinností od 1.1.2014. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

29.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 04 k verzi 221, datum vydání 6.2.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
28.1.2014. 

 Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY - DOPLNĚNÍ:  

29.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 04 k verzi 221, datum vydání 6.2.2014, soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 28.1.2014 

 Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 

ČÍSELNÍKY HODNOT KOEFICIENTŮ DANĚ Z  NEMOVITOSTÍ PLATNÝCH K 1.1.2014 - DOPLNĚNÍ: 

23.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 03 k verzi 221, datum vydání 24.1.2014) 

 Aktualizovány číselníky pro výpočet daně z nemovitostí: 
o podle § 6 odst. 4 zákona pro stavební pozemky 
o podle §11 odst. 3 písmeno a) zákona pro stavby 
o podle §11 odst. 3 písmeno a)  zákona pro jednotky 
o podle dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona pro stavby a jednotky 
o podle §11 odst. 4 zákona pro stavby 
o podle §12 zákona 
Dne 14.1.2014 byla provedena aktualizace koeficientů pro DNE 2014 v aplikaci EPO2 a to ve značném rozsahu (i s 
ohledem na naše připomínky). Dne 22.1.2014 nám MF ČR poskytlo zdrojová data koeficientů pro DNE 2014.  

 Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk, aktivovat nezablokovaný DAP a zde provést aktualizaci koeficientů, viz Další nabídka v menu 
formuláře. 

ČÍSELNÍK LESNÍCH TYPŮ - DOPLNĚNÍ:  

14.1.2014 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 221 ze dne 14.1.2014) 

 Aktualizován číselník Lesních typů dle přílohy 6 k vyhlášce 441/2013 ze dne 17.12.2013 s účinností od 1.1.2014. 
Dopady na uživatele 
Stačilo instalovat doplněk. 

 
  



AKTUALIZACE 221 
 

verze:    594.436_2014.01.00 
datum vydání:   12.1.2014 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ <5450_14_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_14.dll, T_5450_14.dll, G_5450_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
12.1.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné pro 
sestavení přiznání na rok 2014. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 
U daně z nemovitých věcí došlo k těmto změnám: 
nová terminologie v návaznosti na novelu, nové řešení zdanění ploch vymezených k podnikání i u jednotek, přibyl 
parametr Nebytový prostor v jednotce užívaný k podnikání - tato věc se ale týká až zdanění  od 1.1.2015. 
Ze zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. rovněž vyplývají některé nové povinnosti pro podání daňového přiznání i 
výpočet daně, k této problematice doporučujeme číst nápovědu k balíčku šablon. 
Co se týče založení nového záznamu pro daň z nemovitostí na rok 2014 s využitím převodu dat z roku 2013, platí 
dosavadní metodika: 
Vytvořené DAP obsahuje všechny záznamy z předchůdce, vyjma zrušených listů. Nastavení pro nové DAP je převzato z 
DAP pro starý finanční úřad s nejnižším pořadovým číslem. Pokud jsou součástí převodu z roku 2013 i DAP sestavené 
rozdílově (viz Nastavení, parametr DAP bude obsahovat pouze změnové listy), pak se do Nastavení k novému záznamu 
sečtou všechny hodnoty ze všech Nastavení záznamů předchůdce. 
Nově vytvořený záznam je nastaven jako "Dílčí přiznání". Součástí převodu dat je přepočet všech převedených listů dle 
platné legislativy pro zdaňovací období (průměrné ceny, sazby, koeficienty jsou definovány ve vzorové databázi TaxOff, 
která je součástí programu). Každý takto přepočtený list je pak indikován v záhlaví jako "Automaticky přepočtený list". 
Po vytvoření DAP doporučujeme aktivovat Aktualizaci koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2014, samostatně pro 
pozemky a pro stavby. Tyto změny nelze řešit automaticky při založení záznamu. 
V roce 2014 nelze u daně z nemovitostí provést opětovné natažení dat z předchůdce pomocí tlačítka Aktualizace - pokud 
to bude potřeba, je nutné záznam ukončit, vymazat a znova založit. 
Při sestavení DAP je doplňována automaticky obec dle katastru vybraného z číselníku, nabízí se přitom pouze katastry 
pro krajské FU v záhlaví formuláře. 
Veškeré číselníky přebíráme od odpovědných garantů státní správy a zaručujeme obsah totožný se zdrojovými daty. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_16_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_16.dll, T_5466_16.dll, G_5466_16.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_216.zip\U2BAL216.dll 
12.1.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013 i 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2013 a v průběhu roku 2014. 
V roce 2013 nahrazuje předchozí balíček šablon 5466_15_U2B.2 (určený pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 2013). 
Data sestavená v roce 2013 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5466_15_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2012. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 
U Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob došlo k těmto 
změnám:  
Část I, sloupec 4, 5, 8  a Část II., řádek 2 a 3 – zůstává neobsazeno (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku 
zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím 
dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. 

 



VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_19_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_19.dll, T_5459_19.dll, G_5459_19.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
12.1.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013 i 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2013 a v průběhu roku 2014. 
V roce 2013 nahrazuje předchozí balíček šablon 5459_18_U2B.2 (určený pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 2013). 
Data sestavená v roce 2013 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5459_18_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2012. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 
U Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo k těmto změnám:  
Část I, sloupec 6, 7  a Část II., řádek 6 a 7 – zůstává neobsazeno (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku 
zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím 
dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_8_U2B.1> OD 
ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5241_8.dll, T_5241_8.dll, G_5241_8.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
12.1.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013 i 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2013 a v průběhu roku 2014. 
V roce 2013 nahrazuje předchozí balíček šablon 5241_7_U2B.2 (určený pro sestavení žádosti v průběhu roku 2013). Data 
sestavená v roce 2013 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5241_7_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2012. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 
U formuláře nedošlo k žádným podstatnějším změnám které by stály za zmínku.  
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_8_U2B.1> OD 
ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5246_8.dll, T_5246_8.dll, G_5246_8.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 
12.1.2014 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013 i 2014, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2013 a v průběhu roku 2014. 
V roce 2013 nahrazuje předchozí balíček šablon 5246_7_U2B.2 (určený pro sestavení žádosti v průběhu roku 2013). Data 
sestavená v roce 2013 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5246_7_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2012. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 
U formuláře nedošlo k žádným podstatnějším změnám které by stály za zmínku.  
 

HLÁŠENÍ K ZÁLOZE NA ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5538_3_U2B.1> OD ROKU 2014 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_3.dll, T_5539_3.dll, G_5539_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5538_3_U2B_1.chm, 
TO_AKT_221.zip\U2BAL221.dll 

DOPLNĚNÍ 

29.11.2013 
 (zahrnuto do doplňku 02 k verzi 220 ze dne 1.11.2013) 



 Nový balíček šablon pro hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her od roku 2014. Obsahuje novelizovaný 
formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2014. Změny jsou promítnuty do zadání hodnot i do výpočtů a kontrol.  
Včetně elektronického podání, které lze realizovat od 1.1.2014. 

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.2> OD ROKU 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs, HELPY\5407_15_U2B_2.chm 

DOPLNĚNÍ 

29.11.2013 
 (zahrnuto do doplňku 02 k verzi 220 ze dne 1.11.2013) 

 Aktualizovány novelizované pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání za rok 2013. Změny nemají dopady na 
funkčnost programů.  
Balíček šablon je dostupný i pro  období 2014 pro průběžné aktualizace databáze vozidel a vyplývající zálohové 
povinnosti v průběhu roku 2014, 
Včetně elektronického podání pro podání přiznání za rok 1013, které lze realizovat od 1.1.2014.  

 Dopady na uživatele 
Postačí instalovat doplněk. 
 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_2_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_2.dll 

ZALOŽENÍ NOVÉHO ZÁZNAMU - OPRAVA: 

4.11.2013 
(zahrnuto do doplňku 01, upravené soubory byly dostupné na vyžádání) 

 Po založení záznamu se do formuláře nenačetly položky z adresáře a program vypsal paměťovou chybu. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Problém vznikl ve verzi 220, stačí instalovat doplněk. 
 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍKY HODNOT KOEFICIENTŮ DANĚ Z  NEMOVITOSTÍ PLATNÝCH  K 1.1.2014 - DOPLNĚNÍ: 

12.1.2014 

 Aktualizovány číselníky pro výpočet daně z nemovitostí: 
o podle § 6 odst. 4 zákona pro stavební pozemky 
o podle §11 odst. 3 písmeno a) zákona pro stavby 
o podle §11 odst. 3 písmeno a)  zákona pro jednotky 
o podle dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona pro stavby a jednotky 
o podle §11 odst. 4 zákona pro stavby 
o podle §12 zákona 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - DOPLNĚNÍ:  

12.1.2014 

 Doplněn číselník katastrálních území s průměrnými cenami, dle vyhlášky 356_2013, ze dne 30.11.2013. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

12.1.2014 



 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
19.11.2013, 3.12.2013 a  17.12.2013. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 

ČÍSELNÍK PŘEHLED SMLUV ČESKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ  DVOJÍHO ZDANĚNÍ  - DOPLNĚNÍ: 

12.1.2014 

 Aktualizován číselník Přehled smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, dle změn zveřejněných ke dni 
27.11.2013 a 12.12.2013. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY - DOPLNĚNÍ:  

12.1.2014 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 1.12.2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

12.1.2014 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_221.mht 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 221. 

  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_221.mht


AKTUALIZACE 220 
 

verze:    566.411_2013.04.00 
datum vydání:   1.11.2013 

 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

VYÚČTOVÁNÍ ODVODU Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ <5537_2_U2B_1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5537_2.dll, T_5537_2.dll, G_5537_2.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
23.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje formulář a pokyny platné pro sestavení odvodu. Formulář 
mohou využít všichni uživatelé (bez ohledu na licenci) pro subjekty, které mají v Adresáři na kartě Stav zpracování období 
2013 zatržen požadavek na Jiné daně. Pak je balíček šablon s příslušnými formuláři dostupný v menu: 
Formuláře->Oblast ostatní->Jiné daně-> Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření 
nebo z panelu nástrojů Formuláře přes ikonu JINÉ: 

je určen výrobcům, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření (§ 15 odst. 1 zákona). 
Elektronické podání na server daňové správy není ze strany MF ČR zatím podporováno. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ <54091_13_U2B.1> OD ROKU 2013 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 ZÁKONA  

<5512_5_U2B.1> OD ROKU 2013 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_11_U2B.1> OD ROKU 2013 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST.  4 ZÁKONA 

<5509_4_U2B.1> OD ROKU 2013 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_15_U2B.1> OD ROKU 2013 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ PŘI NABYTÍ, PŘEVODU NEBO 

PŘECHODU... <5461_11_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty:  
PROGRAMY\M_54091_13.dll, T_54091_13.dll, M_5512_5.dll, T_5512_5.dll, M_5409_11.dll, T_5409_11.dll, M_5509_4.dll, 
T_5509_4.dll, M_5410_15.dll, T_5410_15.dll, M_5461_11.dll, T_5461_11.dll 

TISK SESTAVENÉHO PŘIZNÁNÍ (EXPORT DO PDF) - DOPLNĚNÍ: 

1.11.2013 
(bude zahrnuto do aktualizace 220, plánované vydání 1.11.2013) 

 Rozšířena položka email ve všech výskytech formulářů pro trojdaní na 40 míst a doplněna funkce, která, v případě že je 
hodnota emailu větší než ve formuláři počet předtištěných kolonek (většinou 17, někde i 18), vypne funkci pro separaci 
hodnoty do tisku. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 220 a spustit tisk (PDF). 
 

ms-its:navigator.chm::/165_2012_Sb.htm#§_15(1)


PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_19_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

18.9.2013 
(soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Upraven tisk hlavičky sestavy Zálohy k DAP. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_15_U2B.1> ROK 2008-2009 
STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_6_U2B.2> V ROCE 2008 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_15.dll, M_STAV_6.dll 

ZALOŽENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA: 

18.9.2013 
(soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Nebylo možno ukončit přiznání DPFO, nedaly se aktivovat účetní výkazy. Opraveno.  
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_23_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll, T_5404_23.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

18.9.2013 
(soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Upraven tisk hlavičky sestavy Zálohy k DAP.  
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 

TISK FORMULÁŘE - OPRAVY: 

9.9.2013 
(soubory byly k dispozici na vyžádání) 

 Do tisku (PDF) se nepřenášela hodnota položek 13 Hlavní převažující činnost. Opraveno. 
Problém vznikl ve verzi 219. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ / ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE  <5111_1_U2B.1> OD 
ROKU 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ (XML) - OPRAVA: 

12.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 V případě, že při elektronickém podání formuláře se nejedná o zahraniční subjekt, nelze podání realizovat, daňový portál 
vrací kritickou chybu. Opraveno. Problém vznikl po vydání nové verze 36.9.4 aplikace EPO MFČR ze dne 25.07.2013, 
protože aplikace EPO zostřila kontroly a toto nebylo ze strany MFČR avizováno. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk, aktivovat příslušný formulář a vygenerovat XML znova. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_12.dll 

KONTROLY VÝKAZŮ - AUTOMATICKÉ KOREKCE  

22.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 22.7.2013) 



 V případě, že v nastavení k výkazům jsou zapnuty automatické korekce, nejsou po instalaci aktualizace 219 přístupné 
kolonky pro zápis řádků, ve kterých  má dojít ke korekci plynoucí ze zaokrouhlení výkazů. Nejedná se o problém v datech, 
pouze vizuálního zobrazení. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

FORMULÁŘE - ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ  

PŘÍLOHY K PÍSEMNOSTI  - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll 
28.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.8.2013) 

 Opraven problém (který vznikl v aktualizaci 219) s obecnou nebo předepsanou přílohou integrovanou do XML souboru, v 
případě načtení do EPO se objevila kritická chyba a XML bylo odmítnuto, obdobně po přímém podání podepsaného 
souboru XML s integrovanou přílohou došlo oznámení z portálu, že soubor obsahuje kritickou chybu a nelze jej podat. 

 Dopady na uživatele 
Po instalaci doplňku 03 bylo potřeba XML vygenerovat a podat znova. 

PODEPISOVÁNÍ XML - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll, u2proc.bpl  
24.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.8.2013) 

 V případě, že v nastavení TAXOFF nebyl uveden osobní certifikát pro podepisování XML, po nainstalování aktualizace 219 
přestala při podpisu konkrétního XML fungovat nabídka certifikátů registrovaných v operačním systému, namísto toho se 
zobrazovalo chybové hlášení (acces violation). Opraveno.  

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll, , LIBEAY32.DLL, ssleay32.dll, vsinit.dll  
19.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 19.7.2013) 

 Opraven problém s podepisováním XML který vznikl v aktualizaci 219.  

 Dopady na uživatele 
V případě, že byly po aktualizaci 219 vygenerovány podepsány a podány XML soubory, bylo nutné je po instalaci doplňku 
01 vygenerovat, podepsat a podat znova. 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: PŘÍPRAVA PRO TISK (PDF) 
NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ UŽIVATELE: PŘÍPRAVA PRO TISK (PDF) - (SÍŤOVÁ 
VERZE] 

komponenty: PROGRAMY\U2PROC.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

30.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.8.2013) 

 Při generování PDF se po nainstalování aktualizace 219 mohlo objevit (ve výjimečných případech) chybové hlášení: 

 
Důvod problému: 
Ve verzi 219 došlo k výraznému zmenšení výstupních PDF souborů, ve kterých již nejsou zahrnuty fonty, což je zbytečné, 
protože veškeré fonty obsažené v grafice PDF souborů jsou i přímo standardní součástí operačního systému. Problémy 



mohou nastat u uživatelů, kteří instalovali do operačního systému z nějakého důvodu komerční fonty, které nejsou 
kompatibilní s fonty zahrnutými v grafice TAXOFF2 pro PDF soubory. Pokud tedy generování PDF chybuje, jsou 2 varianty 
jak problém vyřešit. Buďto stačí zatrhnout nový parametr TAXOFF2 na kartě Příprava pro tisk (PDF): 

 
Výchozí hodnota je nezatrženo.  
Po zatržení budou výsledné PDF velké (až 40x, například 1200kB namísto 30kB), tedy stejně jako byly velké až do 
aktualizace 218 včetně. 
Druhá možnost je odinstalovat z operačního systému příslušný font (v příkladu výše ArialCE Bold). S odinstalováním fontu  
se obraťte na správce počítače, mohlo by dojít ke ztrátě funkčnosti u tisku českých znaků u jiných aplikací. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

NASTAVENÍ: ADMINISTRACE UŽIVATELŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ - ZADÁNÍ HESLA:  

19.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 19.7.2013) 

 Doplněna kontrola při zadání hesla, znaky nesmí obsahovat diakritiku: 



 

 
 Dopady na uživatele 

V případě, že před aktualizací 219 bylo používáno heslo s českou diakritikou, objeví se při přihlášení do programu chyba: 
„Range check error“. 
U síťové verze je potřeba po instalaci doplňku 01 přihlásit se jako administrátor a u předmětného uživatele Obnovit 
heslo a poté zadat nové bez diakritiky. U nesíťové verze, případně pokud je s diakritikou i administrátorské heslo, je 
potřeba obrátit se o pomoc na hot-line. 
 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, u2proc.bpl, BAFORM.bpl 
1.11.2013 
Elektronické podání přes datové schránky, určeno uživatelům, kteří nemají zakoupený osobní kvalifikovaný certifikát. 
Program zohledňuje možnost podání přes  datovou schránku uživatele, případně i přímo přes datové schránky jednotlivých 
subjektů. Umožňuje i správu datových schránek uživatele i subjektů. 

NASTAVENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST  

 Pro zprovoznění datové schránky uživatele je potřeba vyplnit přístupové údaje k datové schránce, viz hlavní menu 
Nastavení->Nastavení funkčnosti, záložka „Elektronické podání“, nová sekce „Datová schránka uživatele pro odeslání 
písemnosti“. 

 Pro zprovoznění datové schránky subjektu je potřeba vyplnit přístupové údaje k datové schránce v adresáři, viz menu 
Subjekt->Oprava, záložka „Základní údaje“, nová sekce vpravo dole.  

PODÁNÍ PŘES DATOVÉ SCHRÁNKY:  

 Přímo ve formulářích byla doplněna nabídka do menu Elektronické podání->Elektronický podpis, odeslání na podatelnu: 



 
Tlačítko Podání do datové schránky provede úpravu XML dle technických požadavků státní správy a odeslání do datové 
schránky příslušného územního pracoviště takto: 

 v případě, že je u subjektu vyplněn přístup k datové schránce (viz Nastavení výše),  pak přes datovou schránku 
subjektu  

 v případě, že u subjektu není vyplněn přístup k datové schránce,  pak přes datovou schránku uživatele, je-li u něj 
vyplněn přístup k datové schránce (viz Nastavení výše) 

SPRÁVA DATOVÉ SCHRÁNKY UŽIVATELE I SUBJEKTŮ V ADRESÁŘI  

 Pokud jsou u subjektu vyplněny přístupové údaje k datové schránce, je aktivní nová nabídka menu Subjekt->Datová 
schránka: 

 
záložka Základní informace zajišťuje přehled základního nastavení DS, záložka Přehled zpráv: 



 
podává informace o přijatých a odeslaných zprávách. 
Upozornění 
Zprávy program TaxOff2 neukládá na lokální disk, pouze zajišťuje aktuální přehled o zprávách, které přímo v DS jsou 
aktuálně k dispozici. 

Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 220 

 

POŠTOVNÍ KLIENT 

komponenty: PROGRAMY\M_Sablony.dll, BAFORM.bpl, TODIARY.dll, U2PROC.bpl, TO2client.exe, DATABLAN/U2VZOR.abs 
Poštovní klient doplněn o možnost hromadného rozeslání emailů pro více subjektů k vybranému termínu případně i pro 
rozmezí termínů. 
Současně bylo upraveno generování obsahu emailu pomocí uživatelské šablony PR_TEMPOSTA. 
Aktuálně se celý text včetně daňových povinností generuje přímo do emailu, příloha pak obsahuje opis emailu. 

DOPLŇKY: ZÁVAZKY K TERMÍNU  

24.9.2013 

 Doplněn panel Finanční závazky k termínu: 

 
Do sekce s klienty byl doplněn sloupec Odesláno s informací, kdy byl naposledy vytvořen pro subjekt email, pod výběr 
termínu a subjektu byly doplněny ikony pro aktivace panelů: 
- Historie odeslaných emailů 
- Nastavení odesilatele emailů 
- Vlastní šablony, úprava šablony Email závazky 
Vedle ikon jsou tlačítka pro aktivaci: 
- vytvoření emailu pro subjekt 
- modulu pro hromadné odeslání emailů 

 Doplněn modul pro hromadné rozeslání pošty: 



 
umožňuje vygenerovat a rozeslat hromadně emaily pro všechny subjekty ke zvolenému termínu, případně k rozmezí 
termínů. Před odesláním není zobrazen náhled vytvořených emailů, proto doporučujeme nejprve vyzkoušet vytvoření 
emailu pro subjekt, kde před odesláním je možnost zkontrolovat obsah emailu. Po hromadném rozeslání jsou zprávy 
zařazeny do historie odeslaných zpráv. 
Tip 
Rozmezí termínů se nastavuje zde: 

 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

PŘEHLED ODESLANÝCH ZPRÁV 



komponenty: PROGRAMY\ 

DOPLŇKY: PŘEHLEDY  -> POŠTOVNÍ KLIENT - PŘEHLED ODESLANÝCH ZPRÁV  

24.9.2013 

 Doplněn přehled odeslaných emailů o termín (rozmezí termínů) odeslání: 

 
Pokud dojde k opakovanému odeslání emailu k termínu pro subjekt, v přehledu odeslaných zpráv bude zobrazen pouze 
naposledy odeslaný záznam. 
Dopady na uživatele 
Stačilo nahrát upravené soubory. 
 

DOPLŇKY: VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH - KREDIBILITA, NESPOLEHLIVÍ PLÁTCI DPH 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 

FINANČNÍ SPRÁVA, NESPOLEHLIVÍ PLÁTCI DPH, AKTUALIZACE U VŠECH SUBJEKTŮ - DOPLNĚNÍ: 

3.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.8.2013) 

 Doplněna funkce pro ověření všech subjektů v adresáři. Viz menu Doplňky->Vyhledávání v registrech->Kredibilita, 
nespolehliví plátci DPH->Finanční správa->Nespolehliví plátci DPH->Aktualizace u všech subjektů: 

 
Současně doplněny i 2 nové položky pro zobrazení v seznamu a indikace subjektu který je nespolehlivým plátcem DPH v 
záhlaví seznamu: 

 
Nové položky je nutné doplnit do pohledu na seznam dle uvážení pomocí Vlastní definice masky seznamu: 



 
 Dopady na uživatele 

Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK PŘEHLED SMLUV ČESKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ  DVOJÍHO ZDANĚNÍ - DOPLNĚNÍ:  

27.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 Aktualizován číselník Přehled smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, dle změn zveřejněných ke dni 26.8.2013 
(doplněn protokol k Nizozemí). 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK STÁTY EU - DOPLNĚNÍ: 

27.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 Doplněn číselník ostatních zemí EU pro souhrnné hlášení o Chorvatsko (HR) s platností od 1.7.2013. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY - DOPLNĚNÍ:  

1.11.2013 
(bude zahrnuto do verze 220, datum vydání 1.11.2013, soubory jsou k dispozici na vyžádání) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 1.11.2013 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 220 

1.10.2013 
(bude zahrnuto do verze 220, datum vydání 1.11.2013, soubory jsou k dispozici na vyžádání) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 1.10.2013 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 220 

13.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 1.8.2013 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 



ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

1.10.2013 
(bude zahrnuto do verze 220, datum vydání 1.11.2013, soubory jsou k dispozici na vyžádání) 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
1.10.2013 (k 30.9.2013 zrušeno katastrální pracoviště Třeboň) 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 220 

13.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
16.4.2013 (změna ulice u pracoviště 402-CHEB a zrušení faxového čísla u pracovišť 510-USTL, 533-ZATE, 560-KÚ-USTL) 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - DOPLNĚNÍ:  

1.10.2013 

 Doplněn číselník katastrálních území s průměrnými cenami, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním ke dni 1.10.2013 (43 území spadající pod zrušené katastrální pracoviště Třeboň byla převedena  pod 
katastrální pracoviště Jindřichův Hradec) 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 220 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

13.8.2013 
(zahrnuto do doplňku 04 ze dne 30.8.2013) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_219-04.mht 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

SERVISNÍ PROGRAM 

ÚDRŽBA DATABÁZE 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs  

OBNOVA DATABÁZÍ Z ARCHÍVU - OPRAVA: 

24.7.2013 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.8.2013) 

 Na kartě Údržba databáze upravena úloha „Obnova databází z archívu“, která havarovala. Problém není v datech ale v 
proceduře rozbalení z archívů, vznikl po instalaci aktualizace 219. Opraveno.  

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

 
 

  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_219-04.mht


AKTUALIZACE 219 
 

verze:    516.364_2013.03.00 
datum vydání:   17.7.2013 

 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

HLÁŠENÍ K ODVODU Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5539_2_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_2.dll, T_5539_2.dll, G_5539_2.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_219.zip\U2BAL219.dll 
25.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013,  obsahuje formulář, přílohu a pokyny platné pro sestavení hlášení. 
Formulář mohou využít všichni uživatelé, bez ohledu na to jakou mají zakoupenou oblast, pro subjekty, které mají v 
Adresáři na kartě Stav zpracování období 2013 zatržen požadavek na Jiné daně. 
Formulář navazuje na formuláře Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, ze kterých je možno převzít 
hodnoty do výpočtové sekce odvodů: 

 
 Dopady na uživatele 

Postačovalo instalovat doplněk. 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_18_U2B.1> OD ROKU 2013 
KOMPONENTY: PROGRAMY\M_5401_18.DLL 

KONTROLY SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

15.7.2013 

 Doplněna nová prostupná kontrola dokladů na VIES: 

 
Tato se provede v rámci uložení dokladu, pokud je zatržen nový parametr nastavení: 



 
Kontrolovat existenci DIČ v databázi VIES 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5521_2_U2B.2 A 5521_3_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5521_2N.dll, M_5521_3.dll 

KONTROLY SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

15.7.2013 

 Doplněna nová prostupná kontrola dokladů na VIES: 

 
Tato se provede v rámci výpočtu, pokud je zatržen nový parametr nastavení: 



 
V případě většího počtu řádků (desítky řádků) může kontrola trvat v závislosti na rychlosti připojen í k internetu a 
rychlosti počítače i několik minut. 
Dopady na uživatele 
Nutno nainstalovat aktualizaci 219. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_13_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_13.dll 

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

2.7.2013 

 U dodatečného DAP nefungovalo doplnění hodnoty 50 Kč do řádků 401 a 402, pokud byl v Nastavení DAP zatržen 
parametr Daňové přiznání se podává za spoluvlastnický podíl. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_23_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_23.dll, T_5404_23.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE,  VYPOŘÁDÁNÍ PŘEPLATKU  - OPRAVY: 

2.7.2013 

 Do žádosti o vypořádání přeplatku doplněno územní pracoviště. 
Dopady na uživatele 
Nutno nainstalovat aktualizaci 219. 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_12_U2B.1 > OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_11.dll 

TISK ŘÁDKU 51 - DOPLNĚNÍ: 

27.6.2013 



 V případě nové zálohy pro rok 2013 o hodnotě 100.000,- Kč a vyšší se v řádku 51 netiskne správná hodnota, originál 
formulář přehledu ZP pro toto není nachystán, má předtisknuty obě kolonky v řádku 51 pouze pro 5 cifer. 
Připomínkováno v zimě na ústředí VZP, zatím bez odezvy. V programu řešíme tisk prozatím tak, že případný vyšší jak pátý 
řád výsledné zálohy tiskneme zleva mimo předtištěné kolonky. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_19_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_19.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

KONTROLY SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

13.6.2013 

 Pro sestavení DAP rozpisem doplněna u zahraničních příjmů kontrola pro zápočet, kód státu musí být vyplněn. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2012 
STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_9_U2B.1> PRO ROKY 2009-2011 
STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_6_U2B.1> PRO ROK 2008 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_9.dll, T_STAV_6.dll, M_STAV_12.dll 

TISK VÝKAZŮ - DOPLNĚNÍ LOKALIZACE  

17.6.2013 

 Pro tisk cizojazyčných (anglicky, německy) verzí výkazů lokalizována i hlavička a zápatí výkazů. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_18_U2B.1> OD ROKU 2013 
KOMPONENTY: PROGRAMY\M_5401_18.DLL 

SESTAVENÍ, KONTROLY - OPRAVA: 

7.5.2013 

 Upravena kontrola na hodnotu zálohového koeficientu v řádku 52, umožněna i hodnota Nula.  
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

PLATEBNÍ PŘÍKAZ - OPRAVA: 

23.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 U nově založeného záznamu k DPH, pokud se v rámci sestavení aktivoval Příkaz k úhradě, nedoplnil se celý účet pro 
platbu DPH, pouze předčíslí. Opraveno.  
Stačilo formulář DPH zavřít, po následném otevření už číslo účtu FU v příkazu bylo doplněno správně. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_10_U2B.1> PRO ROKY 2009-2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_10.dll 

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

26.6.2013 

 U dodatečného DAP, pokud bylo řádné sestaveno formou změnových listů, se hodnoty z Nastavení nepřipočetly do sekce 
pro vyčíslení dodatečného DAP. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_15_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_15.dll 



ZALOŽENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

24.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 Pro založení nového záznamu doplněna i specifikace H, která umožňuje zadat období od-do pro vyúčtování a 
nevyžaduje vyplnit datum v položce 01d. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_18_U2B.1> OD ROKU 2012 
KOMPONENTY: PROGRAMY\M_5459_18.DLL 

ZALOŽENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

24.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 Pro založení nového záznamu doplněna i specifikace H, která umožňuje zadat období od-do pro vyúčtování a 
nevyžaduje vyplnit datum v položce 01d. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_18_U2B.1> OD ROKU 2013 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> PRO ROKY 2011 A 2012 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_16_U2B.1> PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_18.dll, M_5401_17.dll, M_5401_16.dll 

VÝPOČET PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

17.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 U dodatečných přiznání za období již vypořádaného roku byl doplněn do řádku 53 výpočet opravy ročního vypořádání 
daně na vstupu, podléhající krácení koeficientem, v případě, že došlo v přiznání ke změně plnění, která mají vliv na výši 
vypořádacího koeficientu. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

ANGLICKÉ VERZE FORMULÁŘŮ 

TISK FORMULÁŘŮ - DOPLNĚNÍ 

30.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 Doplněny anglické verze pro tyto balíčky šablon včetně příloh: 
Přiznání k dani silniční od roku 2012 
Přihláška k registraci pro fyzické osoby od roku 2013 
Přihláška k registraci pro právnické osoby od roku 2013 
PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI pro plátcovy pokladny od roku 2013 
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE od roku 2013 
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů od roku 2013 
VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti od roku 2013 
Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby od roku 2013 
Přiznání k dani z přidané hodnoty od roku 2013 
HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení nového 
dopravního prostředku z jiného členského státu Evropského společenství od roku 2013 
PŘIZNÁNÍ k dani darovací od roku 2013 
Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona od roku 2013 
PŘIZNÁNÍ k dani dědické od roku 2013 
Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona od roku 2013 
PŘIZNÁNÍ k dani z převodu nemovitostí od roku 2013 
Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí od roku 2013 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 



KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

Aktualizace a optimalizace programových komponent v souvislosti s novými verzemi vývojových nástrojů (Embarcadero RAD 
Studio XE3, Absolute Database v.7, QuickReport Pro v5, DevExpress VCL v12, Gnostice eDocEngine VCL, ZipForge v.6). 
Změny přispěly k rychlejšímu běhu funkcí i vyšší stabilitě aplikace.  
Změny neovlivnily uživatelské rozhraní, platí nadále využitelnost pro všechny OS Windows od XP-SP3 a vyšší.  
V souvislosti upozorňujeme, že operační systém XP přestane být od roku 2014 společností Microsoft udržován. 
 

NOVÝ POŠTOVNÍ KLIENT 

komponenty: PROGRAMY\.... 

DOPLŇKY: ZÁVAZKY K TERMÍNU -> VYTVOŘIT EMAIL  
NÁPOVĚDA: TECHNICKÁ PODPORA -> VYTVOŘIT EMAIL  

10.6.2013 

 Doplněn interní modul pro odesílání pošty: 

 
lze jej prozatím využít pro vygenerování a zaslání emailů klientům v rámci upozornění na finanční závazky a pro odeslání 
emailu na technickou podporu. 
Nahrazuje předchozí ne zcela stabilní využití externího poštovního klienta. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

 

NASTAVENÍ PRO POŠTOVNÍHO KLIENTA 

komponenty: PROGRAMY\ 

NASTAVENÍ FUNKČNOST I -> NASTAVENÍ PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 

10.6.2013 

 Doplněna sekce pro nastavení poštovního klienta: 



 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 
 

PŘEHLED ODESLANÝCH ZPRÁV 

komponenty: PROGRAMY\ 

DOPLŇKY: PŘEHLEDY  -> POŠTOVNÍ KLIENT - PŘEHLED ODESLANÝCH ZPRÁV  

10.6.2013 

 Doplněn přehled odeslaných emailů: 



 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK PŘEHLED SMLUV ČESKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ  DVOJÍHO ZDANĚNÍ  - DOPLNĚNÍ: 

17.7.2013 

 Aktualizován číselník Přehled smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, dle změn zveřejněných ke dni 27.6.2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

17.7.2013 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
27.6.2013 (drobná změna v telefonu u pracoviště 503-CHOM) 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

18.6.2013 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
18.6.2013 (drobná změna v telefonu u pracoviště 408-ROKY) 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

17.4.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
16.4.2013 (drobné změny v sídle i názvů ulic u pracovišť 705-ZLIN, 740-HOLE, 742-UBRO, 770-KÚ-ZLIN) 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

16.7.2013 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_219.mht 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 219. 

30.4.2013 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_219.mht


(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 30.4.2013) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_218-01.mht 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

 
 
 
 

  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_218-01.mht


AKTUALIZACE 218 
verze:    433.299_2013.02.00 
datum vydání:   15.4.2013 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_19_U2B.1> V PRŮBĚHU ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_19.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_218.zip\U2BAL218.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

5.4.2013 

 Do přiznání v průběhu roku 2013 doplněna funkčnost dle novely 500/2012 Sb. Jedná se to tyto novinky: 
1-3) Omezení využití paušálních výdajů pro §7 

40 % z příjmů, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč 
30 % z příjmů, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč. 

V TO2 řešeno rozšířením legislativních parametrů pro rok 2013 a zapracováním do výpočtů. 
4,10) Solidární zvýšení daně 

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 
§ 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené 
podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Text pozbývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.) § 16a 

V TO2 řešeno rozšířením legislativních parametrů pro rok 2013 a zapracováním do výpočtů. 
5) uplatnění základní slevy 

Daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění 
nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“ 

V TO2 řešeno doplněním nového parametru do Nastavení DAP: 

 
Je-li zapnutý, nelze uplatnit  základní slevu na poplatníka. 
7) uplatnění slevy na manželku a slev děti. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb12500&cd=3&typ=r


Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 
výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % 
celkového základu daně, nemůže snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b), uplatnit daňové zvýhodnění. 

V TO2 řešeno doplněním nového parametru do Nastavení DAP: 

 
Je-li zapnutý, nelze uplatnit základní slevu na manželku/a ani na děti.. Současně zapracována nová kontrola: 

 
Ostatní body novely (6,8,11) nesouvisí s programovým řešením T2O.. 
Upozornění 
Je pravděpodobné, že MF ČR vydá pro rok 2013 nový formulář s novými pokyny. Zatím tak ale neučinilo, přiznání v 
průběhu roku 2013 je tedy nutné podávat na upraveném vz.19 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI - PLÁTCOVY POKLADNY <5105_10_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5105_10.dll, TaxSign.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_218.zip\U2BAL218.dll 

SESTAVENÍ - ZMĚNY, DOPLNĚNÍ  



15.4.2013 

 v návaznosti na zprovoznění podání této přihlášky pomocí aplikace EPO MF ČR byly v programu TO2 provedeny 
následující úpravy: 
Zařazen nový balíček šablon Přihláška k registraci - plátcovy pokladny <5105_10_U2B.1> 
Při instalaci 218 dojde k tomu, že záznamy pro registraci plátcových pokladen sestavené již v rámci základní registrace se 
objeví v seznamu sestavených formulářů pod novou přihláška k registraci - plátcovy pokladny. 
Je možno založit pro subjekt záznamy dle jeho plátcových pokladen, územní pracoviště se definuje při založení záznamu a 
následně je možno toto měnit standardně přes tlačítko pro změnu FU které je součástí seznamu sestavených formulářů.  
Pokud ale má být dále pro plátcovy pokladny zpracováno v programu TO2 i VDFP nebo DSRA, je nutné plátcovu pokladnu 
zapsat jako samostatný subjekt a pro tento pak sestavit jak registraci, tak VDFP či DSRA. V takovém případě je pak 
potřeba existující záznamy registrace pro PP odmazat. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 
 

REGISTRACE DPH PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY <5104_5_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
27.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Nový balíček šablon, dostupný v roce 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
registrace k DPH v průběhu roku 2013. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění v aplikaci EPO MF ČR.  

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

komponenty: PROGRAMY\M_5104_5.dll, TaxSign.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_218.zip\U2BAL218.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

4.4.2013 

 v návaznosti na uvolnění konečné verze ze strany MF ČR zprovozněno elektronické podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

SESTAVENÍ, KONTROLY - OPRAVY: 

4.4.2013 

 Upravena nabídka pro položku 06 Důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH, nabízely se staré 
varianty. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

 V případě dobrovolné registrace program nesprávně vyžaduje uvedení data v položce 05. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_23_U2B.1> PRO ROK 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
20.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 21.2.2013) 

 Nový balíček šablon, dostupný nyní i v roce 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro sestavení 
vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
Včetně elektronického podání, toto ale není prozatím v EPO MNFČR možno zpracovat. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ - DOPLNĚNÍ  

21.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 21.2.2013) 

 Zpřístupněn balíček šablon pro sestavení statistických výkazů i pro období započatá v roce 2013.  



Struktura výkazů pro rok 2013 se oproti roku 2012 nemění, nemění se ani směrná účtová osnova, ani výpočty do řádků 
výkazů. 
Elektronické podání je jako obvykle zajištěno přes daňové přiznání, ke kterému jsou sestavené výkazy přiřazeny, viz 
balíčky šablon: 

 5404_23_U2B.1 Přiznání k dani z příjmů právnických osob: 

 

 
 5405_19_U2B.1 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 



 

 
 Dopady na uživatele 

Postačovalo instalovat doplněk. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON  - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

ANGLICKÉ VERZE FORMULÁŘŮ 

TISK FORMULÁŘŮ - DOPLNĚNÍ 

15.4.2013 

 Doplněny anglické verze pro tyto balíčky šablon: 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob <5404_23_U2B.1> od roku 2012 



Přiznání k dani z příjmů fyzických osob <5404_23_U2B.1> od roku 2012 
Přehled sociálního pojištění <SP01_10_U2B.1 > pro rok 2012 
Přehled zdravotního pojištění <ZP01_10_U2B.1 > pro rok 2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ / ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE  <5111_1_U2B.1> OD 
ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5111_1.dll, TaxSign.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_218.zip\U2BAL218.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

15.4.2013 

 v návaznosti na uvolnění konečné verze ze strany MF ČR zprovozněno elektronické podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

TISK - OPRAVY 

14.3.2013 

 Na první straně u položky „Po zrušení registrace plátce se chci stát identifikovanou osobou“, je-li zatržena, se objeví 
v tisku (PDF) křížek nikoli text ANO. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.1> PRO ROK 2012 
PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.2> PRO ROK 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_15.dll 

VÝPOČET - OPRAVA 

6.3.2013 

 Pokud je zaškrtnuto Prominutí daně dle pokynu d-342, tak přesně dle Pokynů k sestavení DAP program vynuluje řádek 
29, řádek 24 nechá vypočtený dle metodiky. Tento postup se ale bohužel neslučuje s aplikaci EPO MFČR, kde kontroly u 
řádku 24 s vypočtenou sazbou diagnostikují chybu (závažnou). Proto upraveno v TO2 tak, že v sekci Provozování vozidla 
se namísto konečného součtu vpravo dole této sekce objeví text PROMINUTO (a ve sl. 24 je uvedena NULA), do další 
sekce Daň před osvobozením dle §3 je rovněž přenesena NULA, stejně tak i do poslední sekce Daň před slevami dle §12. 
Dopady na uživatele 
Žádné faktické dopady tato úprava nemá. Stačí nahrát soubor, otevřít příslušné přiznání a provést přepočet.  
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_23_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_23.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVY: 

15.4.2013 

 Výpočet sekce V - Placení daně, řádku 4: v případě, že daň na řádku 340 je menší než 200 Kč, neměla by se tato hodnota 
započítávat do hodnoty na řádku 4 oddílu V. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

27.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Upraven text u řádku 280.  
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_19_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_19.dll, ToElpo.dll 

NASTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

9.4.2013 



 U dodatečného přiznání se nedala změnit forma sestavení (rozpisy nebo zápis hodnot do formuláře) - nastavila se vždy 
dle předchozího záznamu. Nyní umožněna změna i u dodatečného bez závislosti na předchůdci. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVY: 

22.3.2013 

 Pro zahraniční zdanění metodou vynětí, v případě sestavení pomocí rozpisových tabulek, byl-li vedle zahraničního příjmu 
i příjem z tuzemska, nepřenesla se hodnota z řádku 57 na řádek 330 přílohy 3, ani na řádek 58 DAP.  Opraveno. 
Problém bylo nutno řešit vypnutím požadavku "Rozepisovat příjmy a výdaje" v Nastavení DAP, současně zapnutím 
požadavku "Existují příjmy ze zahraničí, které budou vyňaty ze základu daně ?" a současně zapnutím požadavku "Příjmy 
ze zahraničí - metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí" na Příloze 1. 

 Dopady na uživatele 
Nutno nainstalovat aktualizaci 218, aktivovat příslušné daňové přiznání a provést kontrolu a přepočet DAP. 

 Pro zahraniční zdanění metodou zápočtu došlo v aplikaci EPO MF ČR k úpravě metody zaokrouhlení řádku 325.  Problém 
se projevil tak, že po načtení XML do aplikace EPO se mohla objevit kontrolu na výpočet řádku 325 - od TO2 se hodnota 
mohla lišit o jeden haléř. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno nainstalovat aktualizaci 218, na hodnoty celkové daně či vyplývajících záloh tento problém vliv žádný nemá.  

PŘÍLOHY K FORMULÁŘI PŘEDEPSANÉ - DOPLNĚNÍ: 

26.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 U daně z příjmů se nenabízely předepsané přílohy: 

 
Doplněno 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVY: 

21.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 21.2.2013) 

 Pro zahraniční zdanění metodou zápočtu, pokud bylo nastaveno sestavení formou přímého zápisu do řádků formuláře 
(tedy nikoli do rozpisových tabulek), se v případě pouze 1 státu zdroje příjmů nevypočítaly řádky 328, 329, takže v řádku 
330 byla nesprávně hodnota řádku 57 neponížená o zahraniční daň kterou lze započítat. Tato pak vstoupila i do řádku 58, 
takže výsledná daň byla vyšší.  Opraveno.  
Poznámka: 
U více jak 1 státu zdroje příjmů a také při sestavení formou rozpisových tabulek byla daň propočtena správně. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

HLÁŠENÍ K ODVODU Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5539_1_U2B.1> NA ROK 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_1.dll 
22.2.2012 



(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Zpřístupněny řádky 600, 610 a 620 v oddíle IV aby se dala zaspat celková úhrada záloh, lišila-li se od záloh předepsaných. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2012 

komponenty: PROGRAMY\G_SP01_12.dll 

TISK FORMULÁŘE - OPRAVA: 

27.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Upraven letopočet na straně 2 v sekci 7, patřil rok 2012. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_15_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_15.dll 

SESTAVENÍ  FORMULÁŘE - OPRAVY: 

21.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 21.2.2013) 

 Upraveno zaškrtnutí vyúčtování podáváno „za zdaňovací období / za část zdaňovacího období*)“.  
Dále u adresy prohozeno číslo orientační s číslem popisným, nyní je na prvním místě před lomítkem číslo 
popisné. Tato úprava se týká i adres u obou hlášení. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

SUBJEKT->STAV ZPRACOVÁNÍ OBDOBÍ YYYY: DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe,  u2proc.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

15.4.2013 

 Subjekt - Nový nebo Oprava, na kartě Stav zpracování období YYYY doplněna funkčnost, při zrušení požadavku na Odklad 
pro podání DAP se automaticky zruší i požadavek na Zákonná povinnost ověření uzávěrky auditem a také požadavek na 
Plná moc pro podání DAP. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 
 

FORMULÁŘE->LEGISLATIVNÍ PARAMETRY PRO OBDOBÍ 2013: FYZICKÉ OSOBY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, baform.bpl, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_218.zip\ U2BAL218.dll 

DOPLNĚNÍ: 

5.4.2013 

 V souvislosti s doplněním funkčnosti dle novely 500/2012 Sb doplněna i karta s legislativními parametry k výpočtu 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob na rok 2013: 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb12500&cd=3&typ=r


 
Instalace 218 zajistí změny hodnot na kartě (netřeba ručně aktualizovat přes funkci Načíst vzorové hodnoty).  
Dopady na uživatele 
Nutno nainstalovat aktualizaci 218. 
 

DOPLŇKY: VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH - KREDIBILITA, NESPOLEHLIVÍ PLÁTCI DPH 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 

KREDIBILITA, NESPOLEHLIVÍ PLÁTCI DPH  - DOPLNĚNÍ:  

5.4.2013 

 Doplněna funkce pro ověření subjektu dle zadaného DIČ přímo na registr nespolehlivých plátců DPH finanční správy. Viz 
menu Doplňky->Vyhledávání v registrech->Kredibilita, nespolehliví plátci DPH->Finanční správa->Nespolehliví plátci 
DPH. 

 



Současně je tato funkce doplněna i do menu Subjekt->Kredibilita -> Finanční správa->Nespolehlivý plátce DPH, tato 
zjišťuje stav v registru pro právě aktivní subjekt v seznamu. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

KREDIBILITA, NESPOLEHLIVÍ PLÁTCI DPH  - DOPLNĚNÍ: 

27.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Doplněna funkce pro ověření subjektu dle zadaného IČO na registr nespolehlivých plátců DPH. Viz menu Doplňky-
>Vyhledávání v registrech->Kredibilita, nespolehliví plátci DPH->CreditCheck->Nespolehliví plátci DPH. 
Současně je tato funkce doplněna i do menu Subjekt->Kredibilita ->CreditCheck->Nespolehlivý plátce DPH, tato zjišťuje 
stav v registru pro právě aktivní subjekt v seznamu. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PRACOVNÍ PLOCHA - SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - NASTAVENÍ MASKY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

NASTAVENÍ MASKY  - DOPLNĚNÍ:  

20.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 21.2.2013) 

 Doplněna položka Bonus-ř.3, kterou lze přiřadit do pohledu: 

 

 
V této položce se zobrazují hodnoty z řádků 3 sestavených formulářů:  

5241_7_U2B.1 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém 
bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 



5246_7_U2B.1 ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém 
bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 

Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK PŘEHLED SMLUV ČESKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ  DVOJÍHO ZDANĚNÍ  - DOPLNĚNÍ: 

27.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Aktualizován číselník Přehled smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, dle změn zveřejněných ke dni 19.2.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY - DOPLNĚNÍ:  

27.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 27.2.2013) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 27.2.2013 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

15.4.2013 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_218.mht 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 218. 

20.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 21.2.2013) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_218.mht


AKTUALIZACE 217 
verze:    399.275_2013.01.01 
datum vydání:   13.2.2013 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ  <5101_17_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5101_17.dll, T_5101_1.7dll, G_5101_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci pro fyzické osoby k daním z příjmů, dph, silniční daně, plátců daně z příjmů 
ze závislé činnosti, daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  a zajišťující daň z příjmů - zrušena byla 
povinnost registrovat se k dani z nemovitostí.  
Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2013. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění v aplikaci EPO MF ČR. 
Upozornění pro plátce DPH 
Pro nově registrované plátce DPH platí současně i povinnost registrovat se dále ještě na samostatném formuláři 5104_5. 
Pro plátce DPH upozorňujeme na povinnost sdělit na samostatném formuláři 5111_1 správci daně nejpozději do 28. 
února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost včetně určení těch, které budou 
správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ  <5102_17_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5102_17.dll, T_5102_17.dll, G_5102_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci pro právnické osoby k daním z příjmů, dph, silniční daně, plátců daně z 
příjmů ze závislé činnosti, daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  a zajišťující daň z příjmů - zrušena 
byla povinnost registrovat se k dani z nemovitostí.  
Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2013. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění v aplikaci EPO MF ČR. 
Upozornění pro plátce DPH 
Pro nově registrované plátce DPH platí současně i povinnost registrovat se dále ještě na samostatném formuláři 5104_5. 
Pro plátce DPH upozorňujeme na povinnost sdělit na samostatném formuláři 5111_1 správci daně nejpozději do 28. 
února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost včetně určení těch, které budou 
správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRO DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY 
<5104_5_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

: PROGRAMY\M_5104_5.dll, T_5104_5.dll, G_5104_5.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby.  
Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2013. 
Formulář je v testovacím režimu, plná verze bude uvolněna v nejbližších dnech formou doplňku k verzi 217. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění v aplikaci EPO MF ČR.  
Upozornění pro plátce DPH 
Pro plátce DPH upozorňujeme na povinnost sdělit na samostatném formuláři 5111_1 správci daně nejpozději do 28. 
února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost včetně určení těch, které budou 
správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 

http://www.daneelektronicky.cz/
http://www.daneelektronicky.cz/
http://www.daneelektronicky.cz/


 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ / ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE  <5111_1_U2B.1> OD 
ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5111_1.dll, T_5111_1.dll, G_5111_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
5.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 Nový balíček šablon pro oznámení o změně registračních údajů / žádost o zrušení registrace. Formulář je platný od roku 
2013 , částečně nahrazuje formulář Zrušení registrace daně z přidané hodnoty (5112_1_10) který od roku 2013 již neplatí 
a dále slouží nově i pro oznámení jakékoli změny která u registrovaného subjektu nastane. 
Elektronické podání je prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zprovoznění v aplikaci EPO MF ČR.  
Upozornění pro plátce DPH 
U plátců DPH je nově stanovena povinnost na tomto formuláři sdělit správci daně, a to do 28. února 2013, čísla všech 
bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost včetně určení těch, které budou správcem daně 
zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz. 

 Dopady na uživatele 
Stačí instalovat doplněk 02. 

TISK - OPRAVY 

komponenty: M_5111_1.dll, T_5111_1.dll 
13.2.2013 

 Upraven tisk bankovních účtů (str.2, položka 12) - pro menší než desetimístné číslo se doplňovalo chybně další lomítko. 

 Dále upraven problém u fyzické osoby, kde se do položky 4 u sekce pro právnickou osobu na straně 1 doplňovalo jméno 
a příjmení FO. 

 Dále u položky 12 na straně 2 namísto zakřížkování vlastností účtů zavedeno požadované označení Ano/Ne. To samé i u 
položky 18 na straně 4. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_18_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_18.dll, T_5401_18.dll, G_5401_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 
1.1.2013. 
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor 5401_17_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY < 5521_3_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5521_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Obsahuje novelizovaný formulář platný od 1.1.2013. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

HLÁŠENÍ PODLE § 19 ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, O DODÁNÍ NOVÉHO 
DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU <5526_3_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5526_3.dll, T_5526_3.dll, G_5526_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

http://www.daneelektronicky.cz/


 Nový balíček šablon pro hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o dodání nového 
dopravního prostředku. Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2013. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

HLÁŠENÍ PODLE § 19 ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, O POŘÍZENÍ NOVÉHO 
DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU <5527_3_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5527_3.dll, T_5527_3.dll, G_5527_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o pořízení nového 
dopravního prostředku. Obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a letáky platné od 1.1.2013. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_2_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_2.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013 

 Nový balíček šablon pro výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Obsahuje 
novelizovaný formulář platný od 1.1.2013. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 

 

HLÁŠENÍ K ZÁLOZE NA ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5538_2_U2B.1> OD ROKU 2013 

DOPLNĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5538_2.dll, T_5538_2.dll, G_5538_2.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_217.zip\U2BAL217.dll 
13.2.2013  

 Nový balíček šablon pro hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her. Obsahuje novelizovaný formulář, 
pokyny a letáky platné od 1.1.2013. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_12_U2B.1 > PRO ROK 2012 

komponenty: PROGRAMY\toelpo.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA 

5.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 V případě podání elektronicky se do souboru XML chybně generovaly hodnoty pro spolupracující osobu - Do příjmení se 
ukládalo rodné číslo spolupracující osoby a do křestního jména se ukládalo příjmení spolupracující osoby. Opraveno.  
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.1> PRO ROK 2012 
PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.2> PRO ROK 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_15.dll 



TISK PŘÍLOHY - OPRAVA 

30.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 V případě že je do data první registrace uveden den 1.1.1998, neuplatňuje se zvýšení sazby 25% a datum se netiskne ani 
negeneruje do XML pro EPO. U tisku sudých stran přílohy 1 se ale datum tisklo. Opraveno.: 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_13_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_13.dll 

KONTROLY PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

30.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 V případě dílčího DAP se do XML pro elektronické podání zahrnovaly i zrušené listy. Opraveno.  

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_19_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_19.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

23.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 23.1.2013) 

 Upraven tisk DAP, strana 1 přílohy 1 se generovala 2x. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_23_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_23.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - ZÁLOHY: 

23.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 23.1.2013) 

 Upraven tisk sestavy Zálohy, havarovala..  
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 
NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ STANICE: DISTRIBUCE PRO ELEKTRONICKOU 
KOMUNIKACI (SÍŤOVÁ VERZE] 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

KARTA INSTALACE CERT IFIKÁTŮ STÁTNÍ SPRÁVY - DOPLNĚNÍ:  

13.2.2013 

 Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ, jedná se o DIS.CSSZ.2013 (platný od 27. 12. 2012 do 27. 12. 
2013) pro vlastní šifrování dokumentů. Při instalaci šifrovacího certifikátu  nezapomeňte zvolit úložiště Ostatní uživatelé, 
systémy Windows 7, 8 mohou před-nabídnout jiné úložiště.  
Po nainstalování nového šifrovacího certifikátu je nutné na kartě Elektronické podání  (Distribuce pro elektronickou 
komunikaci - síťová verze) přiřadit nový certifikát i v sekci podatelna ČSSZ  

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 
 

SUBJEKT : PŘEHLED ZÁVAZKŮ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 



PANEL ZÁVAZKY, TABULKA ÚHRADY - DOPLNĚNÍ:  

29.1.2013 
zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 Doplněna tabulka úhrad pro sestavený formulář, například pro silniční daň: 

 
nové tlačítko Úhrady které zobrazí všechny úhrady u subjektu uložené v databázi: 

 
Zde je možno záznamy odstranit pomocí ALT+DEL. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

13.2.2013 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
12.2.2013 (zrušeno katastrální pracoviště Jilemnice pod katastrálním úřadem pro Liberecký kraj) 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - DOPLNĚNÍ:  

13.2.2013 

 Doplněn číselník katastrálních území, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
12.2.2013 (v souvislosti se zrušením katastrálního pracoviště Jilemnice spadají příslušná katastrální území nyní pod 
Katastrální pracoviště Semily) 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 217. 

ČÍSELNÍK MÍSTNÍ KOEFICIENTY DLE §12 PRO POZEMKY I  STAVBY - DOPLNĚNÍ:  

5.2.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 Doplněn číselník místní koeficienty dle §12 pro pozemky i stavby dle změn ze dne 25.1.2013, jedná se o tyto nové 
záznamy: 

599051 BOHUMÍN 2 

560901 CHODOVÁ PLANÁ 2 

571792 KOZOMÍN 2 

503444 LITOVEL 2 

690783 MALENOVICE 3 



538647 POSTŘIŽÍN 2 

560715 TACHOV 2 

535257 ÚŽICE 2 

563463 VRSKMAŇ 2 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK MÍSTNÍ ČÁSTI OBCÍ - DOPLNĚNÍ:  

25.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 216 ze dne 6.2.2013) 

 Doplněn číselník místní části obcí pro Opavu.  
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

 

AKTUALIZACE 216 
verze:    382.261_2013.01.00 
datum vydání:   17.1.2013 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.2> PRO ROK 2013 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
17.1.2013 

 Nový balíček šablon, obsahuje novelizované pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání za rok 2012 (5407_15_U2B.1), 
dostupný nyní i pro průběžné aktualizace databáze vozidel a vyplývající zálohové povinnosti v průběhu roku 2013. 
Elektronické podání prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na MF ČR. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_23_U2B.1> PRO ROK 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_23.dll, T_5404_23.dll, G_5404_23.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_216.zip\U2BAL216.dll 
17.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012 i 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor 5404_22_U2B.2 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2011 a 2012 (pro podání 
uskutečněná v průběhu tohoto roku). 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216. 
Oproti předchozím balíčkům šablon doplněna i příloha pro akciovou společnost, jež byla po část zdaňovacího období 
investičním fondem (tiskopis Příloha č. 2 II. oddílu (25 5404/B MFin 5404/B). 
Dále byla ukončena možnost v rámci investiční společnosti sestavit a spravovat fondy. Přiznání pro jednotlivé fondy je 
nutno nadále sestavovat samostatně pro každý z těchto fondů - zápisem fondu jako samostatného subjektu do adresáře. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_19_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_19.dll, T_5405_19.dll, G_5405_19.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_216.zip\U2BAL216.dll 
17.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012 i 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor 5405_18_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2011 a 2012 (pro podání 
uskutečněná v průběhu tohoto roku). 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216. 



 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_12_U2B.1 > OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_12.dll, T_ZP01_12.dll, G_ZP01_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_216.zip\U2BAL216.dll 
17.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
přehledu na rok 2012.  
Elektronické podání prozatím nedostupné, bude zprovozněno v návaznosti na zdravotní pojišťovny. 
Předchozí vzor ZP01_11_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2011.  

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216. 
Přehled je odvozen ze vzoru VZP zdravotní pojišťovny, shodný přehled  (resp. shodnou strukturu položek a obdobné 
rozložení na formuláři) nabízí tyto zdravotní pojišťovny: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201).................... počínaje Přehledem za rok 2011 
Oborová zdravotní pojišťovna (207) ......................... počínaje Přehledem za rok 2011 
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209) 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 
Revírní bratrská pokladna (213) ................................ počínaje Přehledem za rok 2011 

Výpočet pojistného  a nové zálohy, zpracovaný ve formuláři odvozeném od vzoru VZP, přesně odpovídá pravidlům 
stanoveným zákonem č.592/1992 Sb. a je závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. Pro Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnu (205) lze sestavu přehledu podat po dohodě s pojišťovnou. 
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217) byla k 1. 10. 2012 sloučena s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou 
(205). 
Změna v přehledu za rok 2012 oproti přehledu za rok 2011: 
Bylo zrušeno omezení výše nové zálohy maximálním ročním vyměřovacím základem, výše nové zálohy na rok 2013 není 
shora omezena. Poznámka: Legislativní úprava rušící dočasně maximální roční vyměřovací základ je platná pro roky 2013-
2015.  
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_12_U2B.1 > OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_12.dll, T_SP01_12.dll, G_SP01_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_216.zip\U2BAL216.dll 
17.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
přehledu na rok 2012.  
Včetně elektronického podání. 
Předchozí vzor SP01_11_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro opravná tvrzení k roku 2011. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216. 
Změna v přehledu za rok 2012 oproti přehledu za rok 2011: 
Při výpočtu výše nové zálohy na rok 2013 je zohledněno, pokud je OSVČ účastna důchodového spoření. Skutečnost, že 
OSVČ je účastna důch.spoření, se uvede v nově zřízené sekci 11 - „Údaje o důchodovém spoření“, na základě toho 
program vypočte výši nové zálohy sníženou procentní sazbou 26,2% z měsíčného vyměřovacího základu pro novou 
zálohu. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_13_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_13.dll 

KONTROLY PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

14.1.2013 

 Při kontrolách sestaveného DAP se mohla objevit tato chyba: 

http://www.zpskoda.cz/cs/
http://www.zpmvcr.cz/


 
Pokud k tomu dojde, je nutné data ve formuláři uložit (ikona disketa, případně Další nabídka->Uložit do databáze), 
následně přes správce úloh Windows (CTRL+ALT+DEL) ukončit proces to2client.exe. Po následné aktivaci formuláře už 
chyba nevyskakuje a data jsou OK. 
Opraveno. Přesné podmínky pro zobrazení chyby zatím neznáme. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216.  

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

10.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 215 ze dne 11.1.2013) 

 Umožněno zatržení položky 203 na listu parcel, které byla zatím vždy nepřístupná. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

 Doplněna prostupná kontrola pokud není uvedeno číslo obce nebo je nulové. Upraveno vyhledávání v nabídkovém 
číselníku katastrů u položek 206 (pozemky) a 305 (stavby) - nyní se při vyvolání číselníku vyhledá a nastaví záznam dle 
čísla zaspaného v položce 206 (305).  

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.1> PRO ROK 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_15.dll 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

9.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 215 ze dne 11.1.2013) 

 Do seznamu vozidel na straně 2 doplněna možnost zobrazit i pomocný název vozidla. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

NASTAVENÍ - IMPORT ÚHRAD - DOPLNĚNÍ  

10.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 215 ze dne 11.1.2013) 

 V Nastavení k DAP rozšířen parametr Hodnoty do řádku 1-4 sekce 33 doplňovat z tabulky Přehled závazků. Ke stávající 
variantě, kdy se z tabulky Závazky doplňovaly hodnoty výše a data úhrady, doplněna další možnost převzít hodnoty výše 
a data Splatnosti: 

 
 Dopady na uživatele 



Postačovalo instalovat doplněk. 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

ZÁPIS/OPRAVA SUBJEKTU - FINANČNÍ ÚŘAD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

ÚPRAVA KONTROL: 

17.1.2013 

 Zrušena neprostupná kontrola při přiřazení specializovaného finančního úřadu (13). 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216.  
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI:DAŇOVÝ KALENDÁŘ 
NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ ÚŽIVATELE: DAŇOVÝ KALENDÁŘ (SÍŤOVÁ VERZE] 

komponenty: PROGRAMY\baform.bpl 

KARTA DAŇOVÝ KALENDÁŘ - DOPLNĚNÍ:  

10.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 215 ze dne 11.1.2013) 

 V sekci Příkaz k úhradě zrušen parametr: Do data úhrady doplňovat datum splatnosti (jinak aktuální datum). Tato 
úprava je v souvislosti s doplněním zobrazení sloupce Splatnost na panelu Přehled všech závazků subjektu 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

SUBJEKT : PŘEHLED ZÁVAZKŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TODiary.dll 

ZOBRAZENÍ POLOŽEK V SEZNAMU - DOPLNĚNÍ:  

10.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 215 ze dne 11.1.2013) 

 Doplnění sloupce Splatnost: 

 
S touto změnou souvisí i doplnění převzetí úhrad do formuláře silniční daně. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

SESTAVENÉ FORMULÁŘE - PANEL PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll, baform.bpl 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

17.1.2013 



 Na panelu pro elektronickou komunikaci: 

 
byla upravena dotazovací funkce na stav podání - Dotaz na stav písemnosti, která vracela tuto chybu: 
The Gateway could not locate a record for the supplied correlation ID - the submission may have been deleted or the 
correlation ID may be invalid; If you have not received a response you should resubmit the document. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216.  
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK FINANČNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

10.1.2013 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 215 ze dne 11.1.2013) 

 Do číselníku finančních úřadů doplněny ke krajským úřadům správná čísla pro placení daní. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY  - DOPLNĚNÍ:  

17.1.2013 

 Aktualizován číselník zdravotních pojišťoven, dle změn zveřejněných ke dni 15.10.2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 216. 
 
 

AKTUALIZACE 215 
verze:    358.247_2012.04.00 
datum vydání:   8.1.2013 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_15_U2B.1> PRO ROK 2012 



komponenty: PROGRAMY\M_5407_15.dll, G_5407_15.dll, T_5407_15.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
26.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 214 ze dne 31.10.2012) 

 Nový balíček šablon, dostupný zatím pouze v období 2012 (pro 2013 bude dostupný od 15.1.2013), obsahuje 
novelizované pokyny a letáky platné pro sestavení přiznání za rok 2012 (5407_15_U2B.1). 
V roce 2012 nahrazuje předchozí balíček šablon (5407_14_U2B.3), určený pro průběžné aktualizace databáze vozidel a 
vyplývající zálohové povinnosti v průběhu roku 2012.  
Data sestavená v roce 2012 v předchozím balíčku šablon (5407_14_U2B.3) jsou převedena do nového balíčku šablon 
(5407_15_U2B.1) automaticky.  
Elektronické podání bude zprovozněno v návaznosti na uvolnění konečné verze ze strany MF ČR. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

8.1.2013 

 Doplněno elektronické podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_13_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_13.dll, T_5450_13.dll, G_5450_13.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
8.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné pro 
sestavení přiznání na rok 2013. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
U daně z nemovitostí došlo s ohledem na změny struktury FU k významnějším změnám. 
Založení nového záznamu pro daň z nemovitostí na rok 2013: 

 
v předchůdci se nabízí sloučené všechny DAP z roku 2012 k novým krajským finančním úřadům, protokol o tomto 
sloučení 5450-13-U2B-1_slucFU_IDsubjektu_novýFU.txt je uložen ve složce \..\PROFIL + je v programu přehledný výpis 
všech subjektů, u nichž došlo v roce 2013 k založení DAP se zobrazením obsahu protokolů - viz Doplňky: Kontrola 
formulářů pro daň z nemovitostí v roce 2013. 
Dále je potřeba zvolit odpovídající číslo územního pracoviště, metodika k tomu je dostupná pod červeným otazníkem. 



Vytvořené DAP obsahuje všechny záznamy z předchůdce, vyjma zrušených listů. Nastavení pro nové DAP je převzato z 
DAP pro starý finanční úřad s nejnižším pořadovým číslem. Pokud jsou součástí převodu z roku 2012 i DAP sestavené 
rozdílově (viz Nastavení, parametr DAP bude obsahovat pouze změnové listy), pak se do Nastavení k novému záznamu 
sečtou všechny hodnoty ze všech Nastavení záznamů předchůdce. 
Nově vytvořený záznam je nastaven jako "Dílčí přiznání". Součástí převodu dat je přepočet všech převedených listů dle 
platné legislativy pro zdaňovací období (průměrné ceny, sazby, koeficienty jsou definovány ve vzorové databázi TaxOff, 
která je součástí programu). Každý takto přepočtený list je pak indikován v záhlaví jako "Automaticky přepočtený list". 
Po vytvoření DAP doporučujeme aktivovat Aktualizaci koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2013, samostatně pro 
pozemky a pro stavby. Tyto změny nelze řešit automaticky při založení záznamu. 
V roce 2013 nelze u daně z nemovitostí provést opětovné natažení dat z předchůdce pomocí tlačítka Aktualizace - pokud 
to bude potřeba, je nutné záznam ukončit, vymazat a znova založit. 
Dále při sestavení DAP je nově doplňována obec dle katastru vybraného z číselníku, nabízí se přitom pouze katastry pro 
krajské FU v záhlaví formuláře. 
Veškeré číselníky přebíráme od odpovědných garantů státní správy a zaručujeme obsah totožný se zdrojovými daty. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_15_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5410_15.dll, T_5410_15.dll, G_5410_15.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
21.12.2012 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné pro 
sestavení přiznání od roku 2013. 
Elektronické podání není ze strany MF ČR podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
Od 1.1.2013 platí sazba 4%. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ PŘI NABYTÍ, PŘEVODU 
NEBO PŘECHODU MAJETKU OSVOBOZENÉM PODLE § 20 A § 23 ZÁKONA Č. 357/1992 <5461_11_U2B.1> 
OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5461_11.dll, T_5461_11.dll, G_5461_11.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
21.12.2012 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo 
přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, 
letáky i číselníky platné pro sestavení přiznání od roku 2013. 
Elektronické podání není ze strany MF ČR podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_11_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5409_11.dll, T_5409_11.dll, G_5409_11.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
21.12.2012 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani dědické, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, 
letáky i číselníky platné pro sestavení přiznání od roku 2013. 
Elektronické podání není ze strany MF ČR podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5509_4_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5509_4.dll, T_5509_4.dll, G_5509_4.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
21.12.2012 



 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona, 
dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné pro sestavení přiznání od 
roku 2013. 
Elektronické podání není ze strany MF ČR podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ <54091_13_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_54091_13.dll, T_54091_13.dll, G_54091_13.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
21.12.2012 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani darovací, dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, 
letáky i číselníky platné pro sestavení přiznání od roku 2013. 
Elektronické podání není ze strany MF ČR podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5512_5_U2B.1> OD ROKU 2013 

komponenty: PROGRAMY\M_5512_5.dll, T_5512_5.dll, G_5512_5.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
21.12.2012 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona, 
dostupný v období 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné pro sestavení přiznání od 
roku 2013. 
Elektronické podání není ze strany MF ČR podporováno. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 

 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_15_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_15.dll, T_5466_15.dll, G_5466_15.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
8.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012 i 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
V roce 2012 nahrazuje předchozí balíček šablon 5466_14_U2B.1 (určený pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 2012). 
Data sestavená v roce 2012 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5466_14_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2011. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_18_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_18.dll, T_5459_18.dll, G_5459_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
8.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012 i 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
V roce 2012 nahrazuje předchozí balíček šablon 5459_17_U2B.1 (určený pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 2012). 
Data sestavená v roce 2012 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5459_17_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2011. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 



ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_7_U2B.1> OD 
ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5241_7.dll, T_5241_7.dll, G_5241_7.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
8.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012 i 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
V roce 2012 nahrazuje předchozí balíček šablon 5241_6_U2B.1 (určený pro sestavení žádosti v průběhu roku 2012). Data 
sestavená v roce 2012 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5241_6_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2011. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_7_U2B.1> OD 
ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5246_7.dll, T_5246_7.dll, G_5246_7.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 
8.1.2013 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012 i 2013, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2012 a v průběhu roku 2013. 
V roce 2012 nahrazuje předchozí balíček šablon 5246_6_U2B.1 (určený pro sestavení žádosti v průběhu roku 2012). Data 
sestavená v roce 2012 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5246_6_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2011. 
Včetně elektronického podání. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

REGISTRACE DPH PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY <5104_4_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5104_4.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ (XML) - OPRAVA: 

9.11.2012 

 Odstraněn problém u importu XML do aplikace EPO MF ČR, kdy v položce "Požaduji měsíční zdaňovací období " byla 
doplněna bez ohledu na vyplnění položky v TO2 hodnota Ano. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo nahrát upravený soubor. 
Vzhledem k tomu, že MF ČR dočasně vyřadilo všechny registrace z provozu EPO, nelze nyní  z tohoto balíčku šablon 
generovat XML. Ministerstvo financí předpokládá zprovoznění registrací v druhé polovině března 2013. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ (XML) - DOPLNĚNÍ: 

24.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 214 ze dne 31.10.2012) 

 Do menu balíčku šablon doplněna nabídka pro Elektronické podání->Generování písemnosti (soubor XML dle struktury 
EPO vyhlášené MF ČR). 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

BALÍČKY ŠABLON - PŘÍLOHY 

komponenty: PROGRAMY\toelpo.dll 

PŘIPOJENÍ OBECNÝCH A  PŘEDEPSANÝCH PŘÍLOH K DAŇOVÝM TVRZENÍM - DOPLNĚNÍ: 

1.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 



 Do vyhledávání souborů na disku v rámci připojení příloh k daňovému tvrzení rozšířena nabídka typů soborů i o docx a 
xlsx: 

 
 Dopady na uživatele 

Postačovalo instalovat doplněk. 
 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON 

komponenty:  PROGRAMY\u2proc.bpl, toelpo.dll, TO2Client.exe,   
M_5405_18.dll, M_5404_22.dll, M_5101_16.dll, M_5102_16.dll, M_SP01_11.dll, M_ZP01_11.dll, M_stav_12.dll, 
M_5466_14.dll, M_5459_17.dll, M_5241_6.dll, M_5246_6.dll, M_5407_14.dll, M_5450_12.dll, M_54091_12.dll, 
M_5409_10.dll, M_5410_14.dll, M_5461_10.dll, M_5509_3.dll, M_5512_4.dll, M_5401_17.dll, M_5521_2N.dll, 
M_5526_1.dll, M_5527_1.dll, M_5104_4.dll, M_5592_1.dll, M_5537_1.dll, M_5538_1.dll, M_5539_1.dll, 
M_OBEP_1.dll 

REORGANIZACE ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY- DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  

8.1.2013 

 V případě podání při použití dosavadních verzích formulářů (dodatečné tvrzení apod.) se do formuláře doplní nová 
hodnota krajského finančního úřadu, která bude vyžadována při klasickém "papírovém" podání na podatelnu, územní 
pracoviště zde uvedeno nebude, protože na starších verzích formulářů tato položka není. Pro elektronické podání bude 
generováno číslo nového krajského finančního úřadu a i číslo územního pracoviště, jak nově vyžaduje metodika aplikace 
EPO MF ČR. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 

NASTAVENÍ PRO SOUBORY PDF A XML - DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  

1.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

Do nastavení uživatele, na kartu Název souborů PDF a XML doplněna možnost do názvu zahrnout i CFU a přidáno 
kriterium časového rozlišení tvrzení v rámci roku:: 



 
 Dopady na uživatele 

Postačovalo instalovat doplněk. 
Jakýkoli další vygenerovaný PDF nebo XML soubor bude pojmenován dle aktuálního nastavení. 

 

HLÁŠENÍ K ODVODU Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5539_1_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_1.dll 
21.9.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

 Opravena textace u řádků 520, 530, 540, opraven výpočet řádku 610 (kladná hodnota měla být záporná a naopak), 
doplněn výpočet řádku 620, upraveny výpočty oddílů IV a V pro dodatečné hlášení. 
Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE  

LICENCE - KONTROLY NA POČET SUBJEKTŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2client.exe, u2proc.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

21.12.2012 



 Upravena aplikace limitů pro verze MINI a LITE - nyní je kontrola na počty subjektů v adresáři prováděna pouze u 
nejvyšších 2 let v databázi - tedy u roků 2012 a 2013. U verze MINI nesmí být v těchto letech aktivováno více jak 5 
subjektů, u verze LITE jde o 50 subjektů. V roce 2011 a starších letech je tedy nyní již možné mít neomezený počet 
subjektů. Výše uvedené limity jsou kontrolovány při změně licence, při aktivaci subjektů do roků 2012 a 2013, při zápisu 
nového subjektu do adresáře, pokud je nastavený rok 2012 nebo 2013 a také při spuštění programu TO2client.exe. 
Současně je ve verzích MINI a LITE potlačena možnost provést deaktivaci subjektu z nejvyšších 2 období, tedy z 2012 a 
2013. Také je ve verzi MINI a LITE zrušena možnost obnovy subjektů z koše. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

DETAIL SUBJEKTU, KARTA ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

komponenty: PROGRAMY\ TO2client.exe, u2proc.bpl; DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_215.zip\U2BAL215.dll 

REORGANIZACE ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY- DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI A REINSTALACE UŽIVATESLKÝCH DAT  

8.1.2013 

 V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dochází od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci 
České daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří 
Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. 
Na kartu subjektu Základní údaje byly nově doplněny položky pro územní pracoviště (číslo i název) a při instalaci verze 
TaxOff_215 dochází dle starého čísla finančního úřadu k automatickému doplnění správné hodnoty územního pracoviště 
včetně příslušného krajského finančního úřadu. 
Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

NÁZEV SUBJEKTU  

komponenty: PROGRAMY\u2proc.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

5.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

 V případě že v názvu subjektu byl uveden některý z těchto znaků: "?< .>*/:\|, mohl se objevit problém při 

generování XML nebo PDF souborů. Upraveno. 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY: KONTROLA FORMULÁŘŮ PRO DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2013 

komponenty: PROGRAMY\TO2client.exe, u2proc.bpl 

KONTROLA FORMULÁŘŮ PRO DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V  ROCE 2013 - DOPLNĚNÍ: 

21.12.2012 

 Do hlavního menu Doplňky byl zařazen nový odkaz Protokol o převodu DAP z roku 2012 pod krajské FU:



 
viz DoplňkyKontrola formulářů pro daň z nemovitostí v roce 2013
 Výpis subjektů s DAP v předchozím roce, kteří ještě nemají založeny DAP 
 Protokol o převodu DAP z roku 2012 pod krajské FU 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

DOPLŇKY: VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH 

komponenty: PROGRAMY\TO2client.exe, u2proc.bpl 

DPH - CELOSTÁTNÍ REGISTR PLÁTCŮ - DOPLNĚNÍ: 

8.1.2013 

 V souvislosti s novým institutem nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce od 1.1.2013 byl do 
hlavního menu Doplňky-Vyhledávání v registrech  zařazen nový odkaz DPH - celostátní registr plátců. Nespolehlivost 
subjektu je rovněž zajištěna semaforem kredibility CreditCheck jako výsledek credit risk kontroly, který je indikován u 
každého subjektu na panelu nástrojů Oblíbené:





Toto vyhodnocení je FREE, ale jde pouze o indikaci stavu, bez podrobností, takže nelze přesně stanovit, z jakého důvodu 
je subjekt nekredibilní. 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍKY HODNOT KOEFICIENTŮ DANĚ Z  NEMOVITOSTÍ PLATNÝCH  K 1.1.2013 - DOPLNĚNÍ: 

8.1.2013 

 Aktualizovány číselníky pro výpočet daně z nemovitostí: 
o podle § 6 odst. 4 zákona pro stavební pozemky 
o podle §11 odst. 3 písmeno a) zákona pro stavby 
o podle §11 odst. 3 písmeno a)  zákona pro jednotky 
o podle dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona pro stavby a jednotky 
o podle §11 odst. 4 zákona pro stavby 
o podle §12 zákona 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 

ČÍSELNÍK FINANČNÍ  ORGÁNY - DOPLNĚNÍ:  

8.1.2013 

 Do číselníku finančních orgánů doplněny nové kódy datových schránek, dle změn zveřejněných Ministerstvem financí ke 
dni 31.12.2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 

ČÍSELNÍK PŘEHLED SMLUV ČESKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ  DVOJÍHO ZDANĚNÍ  - DOPLNĚNÍ: 

21.12.2012 

 Aktualizován číselník Přehled smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, dle změn zveřejněných ke dni 
20.11.2012 

 Dopady na uživatele 
Nutno instalovat aktualizaci 215. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY - DOPLNĚNÍ:  

31.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 214 ze dne 31.10.2012) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 1.11.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

23.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 214 ze dne 31.10.2012) 



 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
23.10.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK MEZINÁRODNÍ SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ - DOPLNĚNÍ:  

23.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 k verzi 214 ze dne 31.10.2012) 

 Doplněn číselník finančních úřadů, dle změn zveřejněných Ministerstvem financí ke dni 23.10.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍ ÚŘADY - DOPLNĚNÍ:  

3.10.2012 a 9.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, dle změn zveřejněných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ke dni 
2.10.2012 a 9.10.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK FINANČNÍ  ORGÁNY - DOPLNĚNÍ:  

3.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

 Doplněn číselník finančních úřadů, dle změn zveřejněných Ministerstvem financí ke dni 27.9.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 

ČÍSELNÍK BANKOVNÍ ÚSTAVY - DOPLNĚNÍ:  

3.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

 Doplněn číselník bankovní ústavy, dle změn zveřejněných Českou národní bankou ke dni 1.10.2012 

 Dopady na uživatele 
Postačovalo instalovat doplněk. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: HELPY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

10.10.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 k verzi 214 ze dne 10.10.2012) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_215.mht 
 
 

AKTUALIZACE 214 
verze:    315.221_2012.03.00 
datum vydání:   14.9.2012 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

HLÁŠENÍ K ODVODU Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5539_1_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5539_1.dll, T_5539_1.dll, G_5539_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_213.zip\U2BAL213.dll 
14.9.2012 

 Nový balíček šablon, bude dostupný v období 2012, bude obsahovat formulář, přílohu a pokyny platné pro sestavení 
hlášení. Formulář budou moci využít všichni uživatelé, bez ohledu na to jakou mají zakoupenou oblast, pro subjekty, 
které mají v Adresáři na kartě Stav zpracování období 2012 zatržen požadavek na Jiné daně. 
Formulář bude přímo navazovat na formuláře Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, ze kterých bude 
možno převzít hodnoty do výpočtové sekce odvodů. 
 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_215.mht


MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_11_U2B.1 > PRO ROK 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_11.dll, TO2Client.exe 

IMPORT Z ADRESÁŘE - OPRAVA 

27.8.2012 

 Převzetí hodnoty do položky 13 Daňové přiznání zpracovává daňový poradce na straně 1 upraveno, nyní se přebírá 
hodnota parametru Plná moc pro podání DAP z karty Stav zpracování období YYYY z Adresáře subjektů. Tím došlo ke 
sjednocení s funkčností pro přebírání do přehledu ZP. 
V souvislosti byla doplněna i funkčnost na kartě Stav zpracování období YYYY u Adresáře subjektů->Zápis/Oprava: 
parametr Odklad pro podání přiznání se nyní v případě že uživatel zatrhne parametr Zákonná povinnost ověření uzávěrky 
auditem nebo Plná moc pro podání DAP zatrhne automaticky, toto zatržení lze následně zrušit (případně lze parametr 
zatrhnout) nezávisle na stavu obou zmíněných parametrů. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 

 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ ROZVAHA (PLNÝ I ZJEDNODUŠENÝ ROZSAH) VÝPOČTEM ZE ZŮSTATKŮ ÚČTŮ - OPRAVA 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
27.8.2012 

 Při sestavování výkazů výpočtem ze zůstatků účtů byl ve vzorové účtové osnově distribuované v TaxOff u  účtů 
dlouhodobých závazků (účty 47x) nastaven nápočet do řádků krátkodobých závazků, což bylo chybně.  
Opraveno takto: 
V číselníku vzorové účtové osnovy byly nápočty pro běžné období do rozvahy v plném i zjednodušeném rozsahu 
upraveny s platností od roku 2012 takto: 
SUAU v plném r. ve zjedn. r. 
471000  107->096 023->022 
472000  108->097 023->022 
473000  114->100 023->022 
474000  116->103 023->022 
475000  113->099 023->022 
478000  106->095 023->022 
479000  116->103 023->022 
Vyznačen je nejprve původní stav a pak -> nový stav nápočtu. 
Hodnoty pro nápočet minulého období zůstaly beze změn, aby byla zajištěna návaznost rozvahy za rok 2012 na předchozí 
rozvahu v roce 2011, tj. aby hodnoty z účtů  skupiny 47x byly napočteny ve sloupci minulé období rozvahy za r.2012 
stejným způsobem, jako jsou uvedeny v rozvaze za rok 2011 ve sloupci běžné období. 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 
Týká se pouze uživatelů, kteří využívají vzorovou účtovou osnovu distribuovanou v TaxOff.  
Uživatelů, kteří využívají vlastní vzorovou osnovu, se tato oprava netýká, pokud ale svou osnovu převzali ze vzorové, 
doporučujeme nápočty účtů dlouhodobých závazků (účty 47x) zkontrolovat a případně upravit dle výše uvedeného 
popisu. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2012 

KONTROLA PŘED TISKEM  - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
28.8.2012 

 Doplněna prostupná kontrola na neuvedení hodnoty Zálohového koeficientu pro část odpočtu daně v krácené výši (řádek 
52 DAP). 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát verzi. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_14_U2B.1, 5401_15_U2B.1> OD ROKU 2008 DO ROKU 
2009 



KONTROLA PŘED TISKEM - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_14.dll, M_5401_15.dll 
14.9.2012 

 Kontrola vazby výše daně na daňový základ, která se spouští před tiskem přiznání pro ty řádky přiznání, ve kterých se 
uvádí základ i daň, nefungovala správně, pokud v řádku byl uveden záporný základ daně a záporná daň. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát verzi. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.2> ROK 2011 
PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.3> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll 

VÝPOČET - OPRAVA 

14.9.2012 

 Odstraněno zaokrouhlení u sloupce 27 - Osvobození dle §3. Na výpočet celkové daně ani záloh to žádný vliv nemá, ale u 
aplikace EPO MF ČR docházelo po načtení XML z TAXOFF k této kontrole:  
Řádek II. oddílu č. 9 roku 2011: Osvobození dle §3 v Kč nemůže být větší než daňová povinnost bez 
osvobození a slev. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát verzi. K přepočtu dojde u přiznání, která budou aktivována ve stavu koncept. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_14_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\U2VZOR.abs, M_5410_14.dll, T_5410_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_214.zip\U2BAL214.dll 

SESTAVENÍ A TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - DOPLNĚNÍ: 

14.9.2012 

 V návaznosti na doplnění nového číselníků Katastrální úřady umožněno do položky 44 na straně 3 DAP převzít příslušný 
úřad včetně adresy z číselníku. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 

 U položek 44 až 46 zrušeno separování znaků do tisku (PDF) dle originální předlohy, která je pro tyto účely naprosto 
nedostatečná a položky 44 a 46 rozšířeny až na 90 znaků. Separování znaků do tisku (PDF) dle originální předlohy zrušeno 
i u položek kam se vepisuje číslo popisné / číslo orientační. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_10_U2B.1> OD ROKU 2011  

komponenty: PROGRAMY\M_5409_10.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

31.7.2012 
(upravené soubory byly dostupné na vyžádání) 

 Založení nového záznamu pro dědickou daň - nefunkční, chybuje, nutno restartovat program přes správce úloh. 
Opraveno, problém vznikl v dodatku 02 k verzi 2013 v souvislosti s doplněním funkčnosti pro opravné záznamy k 
dodatečným hlášením. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát upravený soubor. 
 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_2_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ  - OPRAVA: 

20.7.2012 
(upravené soubory byly dostupné na vyžádání) 



 Do Výpisu z evidence  pro případy podání výpisu za účelem zrušení předchozího podání upravena kontrola na nulový 
počet plnění - nyní nastavena jako propustná a upraven text takto: 

 
takže lze nyní výpis sestavit a elektronicky podat i pro tento případ. 
Dopady na uživatele 
Stačí nahrát upravený soubor. 
 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON 

komponenty: PROGRAMY\u2proc.bpl, TO2Client.exe,  M_5401_17.dll, M_5407_14.dll, M_5450_11.dll, 
M_5404_22.dll, M_5405_18.dll, M_54091_12.dll, M_5409_10.dll, M_5410_14.dll, M_5450_12.dll, 
M_5466_14.dll, M_5459_17.dll,M_5537_1.dll 

OPRAVNÉ ZÁZNAMY K DODATEČNÝM HLÁŠENÍM - DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  
16.7.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 17.7.2012) 

 V případě nutnosti podání dalšího dodatečného hlášení doplněna funkčnost tak, aby v případě že datum zjištění důvodů 
pro podání dodatečného hlášení  je v tom stejném měsíci jako předchozí dodatečné hlášení, byl tento nový záznam 
označen jako opravný k dodatečnému záznamu - termín pro podání tohoto záznamu je shodný jako předchozí dodatečné 
hlášení. Sekce pro dodatečné přiznání  je u tohoto opravného záznamu převzata z předchůdce dodatečného záznamu - 
není upravena dle metodiky pro dodatečné přiznání. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk - změny se pak projeví pouze u nově založeného záznamu, nikoli v těch co byly již založeny před 
nahráním doplňku, tzn., jako opravné dodatečné se indikují pouze ty, které mají shodné datum zjištění důvodů pro 
podání dodatečného, jako u předchozího dodatečného. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_22_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll, M_5404_22.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ DAP - DOPLNĚNÍ:  

12.7.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 17.7.2012) 

 V souvislosti s informací MF ČR (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_GFR_k_par38m_ZDP.pdf) 
ze dne 29.6.2012 týkající se novely  192/2012 Sb. byl v programu upraven výpočet termínů podání DAP pro předmětná 
DAP - jedná se o typy J, K, L a O a termín podání se u nich prodlužuje z 1 měsíce na 3 měsíce, přesněji k problematice viz 
příslušné znění Informace MF ČR. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk a v případě, že již bylo sestaveno DAP výše uvedené specifikace s datem konce zdaňovacího období 
spadajícím do června nebo července 2012, toto DAP aktivovat a spustit zde výpočet - tím dojde k přepočtu termínu 
podání DAP a aktualizaci závazků pro daňový kalendář subjektu. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

28.6.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 28.6.2012) 

 V souvislosti se změnou metodiky MFČR ze dne 23.5.2012 (pro podílové fondy) se po vydání verze 34.4.1 EPO MF ČR ze 
dne 18.06.2012 (vydání ostré verze proběhlo 28.6.2012)  při elektronickém podání DAP objevily závažné propustné 
chyby, které se nedaly uživatelsky odstranit. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat příslušný formulář a vygenerovat znovu XML. 

VÝPIS ZÁLOHY - DOPLNĚNÍ: 



22.6.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 28.6.2012) 

 V případě že poplatníkovi nevznikla povinnost zálohy na daň z příjmů, sestava Zálohy (ALT+Z) se negenerovala. Upraveno, 
nyní se generuje s textem Poplatníkovi nevznikla povinnost zálohy na daň z příjmů. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát upravený soubor. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_18_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\ T_Sestavy.dll, M_5405_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - DOPLNĚNÍ: 

14.9.2012 

 Doplněny kontroly na limity spolupráce u Přílohy 1 (řádky 107-110 ). 
Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 

11.7.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 17.7.2012) 

 doplněny kontroly na zadání hodnot do Oddílu 3, tak, aby zamezily zápis minusových čísel. 
Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk. 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE PRO ZAHRANIČNÍ PŘÍJMY ZÁPOČTEM - DOPLNĚNÍ: 

28.6.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 28.6.2012) 

 V případě sestavení DAP přes rozpisové tabulky se pro zahraniční příjmy pro metodu zápočtu generovaly všechny jako 
samostatné listy, v příloze 3 byly řádky 321 až 327 nevyplněné. Nyní vyřešeno obdobně jako v aplikaci EPO MF ČR, tedy 
první zahraniční rozpis jde přímo do přílohy 3, ostatní jako samostatné listy k příloze 3. 
Nešlo o chybu, DAP sestavená před úpravou byla úřady bezvýhradně akceptována. Není proto potřeba již sestavená DAP 
nijak řešit. Na formální změnu upozorňujeme pro nově sestavovaná DAP. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk. Změny u již sestavených DAP se projeví po aktivování výpočtu (u nezablokovaného DAP), nutné to 
však není, viz popis výše. 

VÝPIS ZÁLOHY - DOPLNĚNÍ: 

22.6.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 28.6.2012) 

 V případě že poplatníkovi nevznikla povinnost zálohy na daň z příjmů, sestava Zálohy (ALT+Z) se negenerovala. Upraveno, 
nyní se generuje s textem Poplatníkovi nevznikla povinnost zálohy na daň z příjmů. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát upravený soubor. 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE  

SUBJEKT - INDIKÁTOR KREDIBILITY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TaxSign.dll 

DOPLNĚNÍ: 

14.9.2012 

 Do programu zapracována možnost ověření kredibility pomocí analytických nástrojů serveru www.creditcheck.cz formou 
4 indikátorů: 

 V databázi Creditcheck nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely) 
mít vliv na bonitu. 

 Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu. 

 Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu. 

  Žádné nebo chybné IČ. 

Jedná se o základní orientační službu, kterou společnost Credit Check, s.r.o. poskytuje zdarma, v případě potřeby získání 
podrobných výpisů (viz http://www.taxoff.cz/download/CC_PREZENTACE.htm) je potřeba zakoupit příslušné služby ERP 
dle aktuálního ceníku CreditCheck, při objednávce uvést systém TAXOFF. Obchodní zástupce společnosti Credit Check, 
s.r.o. následně Vaši objednávku ověří a po úhradě Vám přidělí přístupový kód. Tento kód je pak nutné vložit do systému 
TAXOFF, viz následující popis. 



-- 
Po instalaci verze 214 v aplikaci TaxOff nově naleznete: 
Základní menu programu - nové odkazy: 
Nastavení -> Licence->  
 Licence pro CreditCheck   zde je přednastaven demokód, zajišťující plný přístup k reportům   
     CreditCheck do 31.10.2012 
Subjekt->Kredibilita->CreditCheck-> 
 Aktualizace stavu   provede aktualizaci u aktivního subjektu 
 Detail na www   aktivuje www.creditcheck.cz z výpisem podrobností pro subjekt 
Doplňky->Vyhledávání v registrech->Kredibilita->CreditCheck->  

 Ověření subjektu dle IČO 
 Aktualizace u všech subjektů provede aktualizaci u všech subjektů v databázi, doporučeno spustit   
     ihned po nainstalování verze 214. Jedná se o zdlouhavý proces,   
     vyhodnocení pro jeden subjekt trvá v závislosti na kvalitě připojení k   
     internetu od 2-5 sekund. 
Panel Oblíbené pro tabulku subjektů - nová ikona 

 
provede aktualizaci u aktivního subjektu a aktivuje www.creditcheck.cz s výpisem podrobností pro subjekt. Ikona 
zobrazuje aktuální stav kredibility u aktivního subjektu. 

Seznam subjektů - nová položka Kredibilita 
V položce je uložena hodnota aktuálního stavu kredibility, v rámci instalace verze 214 je sem všem subjektům 

přednastaven jako výchozí stav  (Žádné nebo chybné IČ). 
Položku je možno přidat ke kterémukoli stávajícímu pohledu, viz definice masky: 



 
 Dopady na uživatele 

Nejsou, stačí nahrát verzi. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ČÍSELNÍK ZEMÍ - AKTUALIZACE: 

19.6.2012 

 Aktualizován číselník zemí (CZEM), viz 164. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) ze 
dne 18.5.2012. 

ČÍSELNÍK PŘEHLED SMLUV ČESKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ  DVOJÍHO ZDANĚNÍ  - DOPLNĚNÍ: 

27.8.2012 

 Doplněn číselník Přehled smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění, aktualizace budou prováděny dle stránky 
Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv_3762.html 

ČÍSELNÍK KATASTRÁLNÍCH ÚŘADŮ - DOPLNĚNÍ:  

27.8.2012 

 Doplněn číselník katastrálních úřadů, aktualizace budou prováděny dle stránky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-CISE_KUAP 
 

ZÁPIS/OPRAVA SUBJEKTU - ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

14.9.2012 

 V případě odmazání subjektu (do koše, z období) se nyní nastavuje kurzor na následující subjekt dle aktuálního třídění 
seznamu, pokud takový subjekt neexistuje (vymazaný byl poslední), tak na předchozí subjekt - před úpravou se 
nastavoval kurzor vždy na první subjekt v evidenci dle interního ID, což bylo matoucí. 
Obdobně je ošetřeno nastavení aktivního subjektu po aktivaci subjektů do období a po obnovení subjektů z koše.  

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 
 

FORMULÁŘE - ELEKTRONICKÝ PODPIS 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv_3762.html
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-CISE_KUAP


DOPLNĚNÍ: 

14.9.2012 

 V případě, že v programu není v Nastavení uživatele vyplněn zaručený elektronický podpis uživatele, program nyní při 
spuštění funkce pro podání na elektronickou podatelnu nabídne výběr pro přiřazení podpisu. Tím je ošetřen stav, kdy 
uživatel používá více ZAREP. 

 Dopady na uživatele 
Nejsou, stačí nahrát verzi. 
 

HLAVNÍ MENU - FORMULÁŘE 

komponenty: PROGRAMY\Toclient.exe 

OPRAVY: 

21.6.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 28.6.2012) 

 V případě, že uživatel má správcem programu omezen přístup pouze na oblast DPH, pak v menu Formuláře - Oblast daně 
z přidané hodnoty nebyla přístupná podnabídka Daň z přidané hodnoty. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát upravený soubor. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

14.9.2012 
(bude zahrnuto do verze 214, soubory nejsou dostupné) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_214.mht 

 
 
 

AKTUALIZACE 213 
verze:    258.197_2012.02.00 
datum vydání:   19.6.2012 

 
Změny realizované v aktualizaci 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

OBECNÁ PÍSEMNOST <OBEP_1_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_OBEP_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_213.zip\U2BAL213.dll 
1.6.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012, obsahuje formulář umožňující sestavení a elektronické podání tzv. obecné 
písemnosti, kterou lze využít pro podání všech formulářů, které nejsou v aplikaci EPO MFČR přímo obsaženy, například 
formuláře darovací daně v oblasti Trojdaní, zrušení registrace k DPH a podobně.... 
Formulář mohou využít všichni uživatelé, bez ohledu na to jakou mají zakoupenou oblast, pro subjekty, které mají v 
Adresáři na kartě Stav zpracování období 2012 zatržen požadavek na Jiné daně. Pak je balíček šablon s příslušným 
formulářem dostupný v menu: 
Formuláře->Oblast ostatní->Jiné daně->Obecná písemnost 
nebo z panelu nástrojů Formuláře přes ikonu JINÉ: 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_214.mht


 
 Instrukce pro uživatele 

Stačí nahrát doplněk a založit záznam pro obecnou písemnost, v záhlaví specifikovat o jakou se jedná daň a dále typ 
písemnosti, obojí je řešeno obvyklou formou nabídkou z číselníku. 
Tuto písemnost je možné podávat pouze elektronicky. 
 

HLÁŠENÍ K ZÁLOZE NA ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER <5538_1_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5538_1.dll, T_5538_1.dll, G_5538_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_213.zip\U2BAL213.dll 
9.5.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 10.5.2012) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012, obsahuje formulář, přílohu a pokyny platné pro sestavení hlášení. 
Formulář mohou využít všichni uživatelé, bez ohledu na to jakou mají zakoupenou oblast, pro subjekty, které mají v 
Adresáři na kartě Stav zpracování období 2012 zatržen požadavek na Jiné daně. Pak je balíček šablon s příslušnými 
formuláři dostupný v menu: 
Formuláře->Oblast ostatní->Jiné daně-> Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her 
nebo z panelu nástrojů Formuláře přes ikonu JINÉ:

je určen pouze pro subjekty Právnické osoby se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k 
provozování loterie nebo jiné podobné hry (§ 1 odst. 7 zákona). 
Elektronické podání na server daňové správy je dostupné od hlášení pro 2. kvartál roku 2012, viz metodika MF ČR: 
Od 1. 1. 2012 je v platnosti novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Tato novela byla 
uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011 a zásadním způsobem mění odvodové povinnosti provozovatelů loterií 
a jiných podobných her. Odvod se skládá z dílčích základů odvodů. Dílčí základ odvodu (§ 41b zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách) tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher.  Sazby 
odvodu jsou v §41c zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, viz informace na internetu České 
daňové správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/cj_11671-12.pdf.  
Z tohoto zákona vyplývá povinnost podávat odvodové hlášení za 1. - 3 . kalendářní čtvrtletí a v termínu do 25. dne 
následujícího měsíce a odvodové přiznání v termínu do 2 měsíců po uplynutí odvodového období, které je kalendářní rok. 
Od 2. kalendářního čtvrtletí lze podat odvodové hlášení, včetně přílohy k řádku 170, elektronicky. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, M_5404_22.dll, M_5527_1.dll, M_5526_1.dll, M_5101_16.dll, M_5102_16.dll, 
M_5104_4.dll, M_5241_6.dll, M_5246_6.dll, M_5401_17.dll, M_5405_18.dll, M_5407_14.dll, M_5409_10.dll, 
M_54091_12.dll, M_5410_14.dll, M_5450_12.dll, M_5459_17.dll, M_5461_10.dll, M_5466_14.dll, M_5509_3.dll, 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/cj_11671-12.pdf


M_5512_4.dll, M_5521_2N.dll, M_5537_1.dll, M_5538_1.dll, M_SP01_11.dll, M_ZP01_11.dll, M_stav_12.dll, M_5401_15.dll, 
M_5401_16.dll 

TECHNICKÁ PODPORA - DOPLNĚNÍ  

10.5.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 10.05.2012) 

 Do aktuálních balíčků šablon doplněn v menu Další nabídka nový odkaz Technická podpora. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2012 
STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_9_U2B.1> PRO ROKY 2009-2011 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_9.dll, T_STAV_6.dll, M_STAV_12.dll 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ - DOPLNĚNÍ  

18.6.2012 

 Pro variantu výpočtu výkazů ze zůstatků účtů je v osnově nově rozlišen výpočet do výkazu rozvaha samostatně pro 
aktuální období a samostatně pro minulé období: 

 
Potřeba takto rozlišit výpočet vzniká u tzv. hybridních účtů, které vstupují v rozvaze buď do aktiv nebo do pasiv podle 
stavu zůstatku účtu (např. účty 336, 341, 342, ...), u nichž může nastat případ, že stav zůstatku za minulé období má 
vstupovat do aktiv a za aktuální období do pasiv, nebo naopak. 
Dopady na uživatele 
Funkce automatické změny nápočtu dle stavu zůstatku účtu nyní funguje u hybridních účtů samostatně pro aktuální 
období - dle stavu zůstatku aktuálního období, samostatně pro minulé období - dle stavu zůstatku minulého období. 
K naplnění nových údajů (v sekci NÁPOČET VÝKAZŮ řádek Minulé období) u rozvahy v plném i zjednodušeném rozsahu 
dojde automaticky při instalaci balíčku 213, není třeba na straně uživatele nic řešit. 
 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_1_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_1.dll 

ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - DOPLNĚNÍ: 

31.5.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 Doplněna možnost zpětně sestavit formulář (například za únor, který nebyl založena již je napsaný březnový). 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk a založit záznam pro předmětné období. 



 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll 

KONTROLY NA SESTAVENÍ FORMULÁŘE  - OPRAVA: 

31.5.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 Kontrola na povinnost sestavit souhrnné hlášení se nezobrazovala při ukončení formuláře, pokud předtím nedošlo k tisku 
případně elektronickému podání nebo uložení do databáze (viz odkaz Další nabídka->Uložit do databáze). Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk.  
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_15_U2B.1, 5401_16_U2B.1, 5401_17_U2B.1> OD ROKU 
2009 

GENEROVÁNÍ SOUBORU XML PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
2.5.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 10.5.2012) 

 V případě podání dodatečného DAP elektronicky aplikace EPO (MF ČR) hlásí závažnou propustnou chybu – není vyplněna 
příloha. Problém vznikl zařazením nové kontroly do verze EPO ....: 
U dodatečných přiznání k DPH je nyní aplikací EPO vyžadována i příloha s uvedením důvodů pro podání dodatečného 
přiznání (v případě, že se daňová povinnost nemění nebo snižuje):

 
Jedná se o propustnou chybu závažnou. 
Příloha byla do programu doplněna pod Zvláštní přílohy:

 



 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat nezablokovaný formulář, zde aktivovat Přílohy (viz Hlavní nabídka), doplnit text důvodu, 
vygenerovat XML (případně odeslat na elektronickou podatelnu). 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ <54091_12_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_54091_12.dll, T_54091_12.dll 

TISK SESTAVENÉHO PŘIZNÁNÍ (EXPORT DO PDF) - OPRAVY: 

9.5.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 10.5.2012) 

 Upraven problém s tiskem posledního čísla rodného čísla v záhlaví na straně 1 a posun hodnot u druhé (případně další) 
přílohy 1 na stranách 1-2 a 4. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat daňové přiznání a spustit tisk (PDF). 

 

BALÍČKY ŠABLON S MOŽNOSTÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ NA DAŇOVÝ PORTÁL 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

2.4.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 18.4.2012) 

 Při využití funkce Elektronické podání->Elektronický podpis a odeslání písemnosti na podatelnu nyní archivován do 
složky pro ukládání XML souborů i soubor s potvrzením s příponou "p7s", přijatý od "Podatelny EPO". O co se jedná 
konkrétně: 
Soubor s potvrzením s příponou "p7s" 
V případě, že proběhne kontrola a uložení souboru XML zaslaného aplikací TaxOff na "Podatelnu EPO" bez problémů, je 
aplikaci TaxOff vráceno tzv. potvrzení podání (soubor s potvrzením), což je soubor ve formátu PKCS#7 (soubor s 
potvrzením s příponou "p7s"), elektronicky podepsaný certifikátem podatelny. Tento soubor obsahuje vložený kompletní 
soubor tak, jak byl obdržen a dále doplňující údaje podatelny, mimo jiné podací číslo, heslo, datum a čas podání.  
Soubor s potvrzením slouží jako doklad o úspěšně odeslaném podání, je analogií poštovního podacího lístku. Tento 
soubor je jediným dokladem, který lze uplatnit při případné "reklamaci" podání během následné komunikace s finančním 
úřadem. 
Indikátor "Stav zpracování podání" 
Zásadní informací je také rozdíl mezi datem přijetí podání a datem zpracování podání místně příslušným finančním 
úřadem. Podání přijaté rozhraním "Podatelna EPO" je po určitou dobu uchováváno na společném technickém zařízení 
správce daně. Může se jednat o dobu v řádu dní, po kterou je stav podání označen "Podáni bylo přijato na společném 
technickém zařízení správce daně". Následně je podání odesláno na místně příslušný finanční úřad, kde je správcem 
daně zpracováno (stav "Podání bylo přijato cílovým úřadem"). Podstatné ovšem je, že datem přijetí podání je datum, 
které je uvedeno v souboru s potvrzením "p7s", tedy datum a čas, kdy bylo podání přijato rozhraním "Podatelna EPO", 
tedy stav "Podáni bylo přijato na společném technickém zařízení správce daně". 
Pro IT pracovníky 
Detailní informace o struktuře souboru s potvrzením naleznete v dokumentaci, která je k dispozici v dokumentaci 
Daňového portálu, případně přímo pod tímto odkazem: 
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf popř. v Průvodci pro vývojáře na 
stránkách ePodpory: http://epodpora.mfcr.cz/1022.html  

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_22_U2B.2> OD ROKU 2011 

SESTAVENÍ DAP - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll 
18.6.2012 

 V případě sestavení DAP pro období od rozhodného dne fůze nebo převodu jmění (viz položka 04 v záhlaví, rozlišení dle 
typu = c), pokud bylo současně období delší než 12 měsíců, nedal se formulář dokončit, neprostupná kontrola vyžadovala 
období maximálně v rozsahu 12 měsíců. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk a aktivovat formulář. 

SESTAVENÍ DAP PRO ISSF SPRAVUJÍCÍ PODÍLOVÉ FONDY - DOPLNĚNÍ:  

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll 
23.5.2012 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf
http://epodpora.mfcr.cz/1022.html


(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 V souvislosti se změnou metodiky MFČR ze dne 23.5.2012 při sestavování DAP pro fondy upraveny i programy TAXOFF.  
O co jde konkrétně: 
Původně, viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Podilove_fondy_sdeleni.pdf: 
v záhlaví tiskopisu podílové fondy údaj v položce 01 nevyplňují a v položce 02 uvedou identifikátor přidělený správcem 

daně (viz bod I.),  

Nově, viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Podilove_fondy_sdeleni_aktualizovane_zneni.pdf: 
- v položce 01 Daňové identifikační číslo uvedou podílové fondy za předtištěným kódem CZ identifikátor, který jim byl 

přidělen rozhodnutím správce daně (viz bod I); údaj v položce 02 Identifikační číslo podílové fondy nevyplňují 

-- 
V programu TaxOff nadále platí, že podílové fondy v rámci ISSF se zakládají v rámci DAP pro ISSF. U podílových fondů 
prozatím program negeneruje zálohy pro tabulku Závazky.  

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat nezablokovaný formulář, zde postupně aktivovat záznamy pro jednotlivé fondy  znovu 
zadat přidělené identifikační číslo. Tím dojde k potřebným úpravám. 

SESTAVENÍ DAP - DOPLNĚNÍ:  

komponenty: PROGRAMY\ M_5404_22.dll, T_5404_22.dll 
23.5.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 V případě že poplatníkovi vznikne přeplatek na dani - u řádného či opravného jde o kladnou hodnotu řádku 4 oddílu V, u 
dodatečného o zápornou hodnotu řádku 3 oddílu IV, může nyní uživatel sestavit pomocí programu i žádost o vypořádání 
přeplatku: 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat nezablokovaný formulář, žádost o přeplatek je v hlavním menu balíčku šablon Další 
nabídka pod novým odkazem Použití přeplatku, nebo přímo na straně 4 formuláře pod tlačítkem Použití přeplatku. 
Odkaz i tlačítko jsou dostupné jen v případě, pokud je v příslušném řádku vyčíslen přeplatek. 

SESTAVENÍ DAP - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll 
17.5.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 V případě sestavení DAP pro typ M (daňové přiznání za období počínající dnem vzniku poplatníka, bez ohledu na to, zda 
je toto období kratší nebo delší než dvanáct měsíců) byl chybně určen termín pro podání DAP - do konce následujícího 
měsíce od konce zdaňovacího období. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat nezablokovaný formulář a daňový kalendář, tím dojde k opravě termínu podání i záloh. 

SESTAVENÍ DAP PRO ISSF SPRAVUJÍCÍ PODÍLOVÉ FONDY - DOPLNĚNÍ:  

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll 
16.4.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 18.4.2012) 

 V souvislosti se zněním zákona č. 188/2011 Sb. byly nutné úpravy u sestavení DAP pro investiční společnosti spravující 
podílové fondy ISSF. Generální finanční ředitelství k tomu vydalo následující pokyny: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15578.html, vyplývá z toho následující: 
- registrační povinnost pro podílový fond,  
- změny v sestavení DAP pro ISSF a jednotlivých fondů 
- zálohová povinnost pro podílový fond samostatně, počínaje rokem 2012 
Program je dle pokynů upraven a funguje takto: 
Nadále platí, že podílové fondy v rámci ISSF se zakládají v rámci DAP pro ISSF. U podílových fondů prozatím program 
negeneruje zálohy pro tabulku Závazky.  

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, aktivovat nezablokovaný formulář, zde postupně aktivovat záznamy pro jednotlivé fondy. Tím 
dojde k potřebným úpravám (přepočtům). 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.2> ROK 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll 

ODSTRANĚNÍ VOZIDEL - DOPLNĚNÍ  

5.4.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 18.4.2012) 



- Do menu Další nabídka doplněn nový odkaz Výmaz vozidel s datem vyřazení z provozu. Nabídne vozidla u nichž je 
uvedeno datum vyřazení: 

 
umožní vybrat požadované a tyto odstranit z databáze. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_11_U2B.1 > OD ROKU 2011 
PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_11_U2B.1 > OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_11.dll, M_ZP01_11.dll 

NASTAVENÍ - OPRAVA: 

30.3.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 18.4.2012) 

 Upraveno zobrazení textů u pomocného formuláře pro definici vazby na DPFO, na některých počítačích mohly být texty 
nečitelné. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_18_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

KONTROLY NA SESTAVENÍ FORMULÁŘE   - OPRAVA: 

1.6.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 V případě že subjekt není OSVČ a v příloze 1 uvádí pouze příjmy ze spolupráce nebo podíl z VOS, při generování XML 
vyskakovala chybně neprostupná kontrola na vyplnění CZ_NACE a v rámci výpočtu pak rovněž i prostupná kontrola na 
vyplnění druhu činnosti. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk. 

ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - OPRAVA 

22.3.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 18.4.2012) 

 V případě sestavení DAP formou rozpisových tabulek doplněna u tuzemských rozpisů pro §6 možnost zapsat i příjmy ze 
kterých neplyne povinnost srážet zálohy na daň, tyto příjmy výpočet zahrne do základu daně pro výpočet nové zálohy na 
daň. 

 Dopady na uživatele 
Po nahrání doplňku je potřeba otevřít DAP, rozpisovou tabulku a zde zatrhnout nově zařazený dotaz: 



 
Z tohoto příjmu neplyne povinnost srážet zálohy na daň 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: HELPY\5450_12_U2B_1.chm 

POKYNY K SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

2.4.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 18.4.2012) 

 Na základě úpravy MFČR ze dne 13.3.2012 aktualizovány v nápovědě k sestavení FDAP informační letáky: 
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012 
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2011 

 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

OPIS SEZNAMU SUBJEKTŮ 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll 

OPRAVA: 

31.5.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 4.6.2012) 

 V případě opisu seznamu subjektů pomocí ikony s tiskárnou nad seznamem subjektů  „Vytvořit sestavu PDF - opis 
seznamu subjektů dle aktuálního zobrazení“ se v případě že byl na seznam nastaven nějaký filtr, generovala sestava 
chybně (data neodpovídala nastavenému filtru a byla uvedena násobně. Opraveno,  navíc do sestavy doplněno i třídění 
subjektů shodné s aktuálním nastavením v seznamu. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk a vygenerovat opis seznamu subjektů. 
 

ZÁPIS/OPRAVA SUBJEKTU - ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

OPRAVA: 

24.4.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 10.5.2012) 

 V případě subjektu zahraniční fyzické osoby, pokud nebyla zapsána hodnota do položky rodné číslo (v praxi se uvádí 
datum narození u osob, kterým nebylo v ČR rodné číslo přiděleno), subjekt se v seznamu dále nezobrazoval. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, po spuštění programu budou již subjekty bez zapsaného RČ v seznamu zobrazeny. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

mk:@MSITStore:C:/U2BRNO/APLIKACE/TAXOFF2/TESTY/TO2_12-D01_proTEST/helpy/5450_12_U2B_1.chm::/mf_inf10_3_htm.htm


komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

3.5.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 10.5.2012) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_213.mht 

 
 

AKTUALIZACE 212 
verze:    TO2_239.183_2012.01.03 
datum vydání:   20.3.2012 

 
Změny realizované v aktualizaci 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 

DATUMOVÉ POLOŽKY - DOPLNĚNÍ FUNKČNOSTI  

komponenty: PROGRAMY\u2proc.bpl, TO2Client.exe, M_5101_16.dll, M_5405_18.dll, M_SP01_11.dll,  M_ZP01_11.dll, 
M_5102_16.dll, M_5404_22.dll, M_stav_12.dll, M_5466_14.dll, M_5459_17.dll, M_5241_6.dll, M_5246_6.dll, 
M_5407_14.dll, M_5450_12.dll, M_5461_10.dll, M_5409_10.dll, M_5509_3.dll, M_54091_12.dll, M_5512_4.dll, 
M_5410_1.dll, M_5401_17.dll, M_5104_4.dll, M_5521_2N.dll, M_5526_1.dll, M_5527_1.dll, M_5592_1.dll, M_5537_1.dll 

FORMULÁŘE: ZÁPIS HODNOTY DO POLOŽEK S DATUMOVÝM FORMÁTEM - DOPLNĚNÍ 
20.3.2012 

 Do položek s datumovým formátem je nyní možné zapsat datum pomocí numerické klávesnice – tzn., jako oddělovač lze 
použít i čárku na numerické klávesnici: 

 
Funkce, která převod oddělovače zajistí, obsahuje navíc i vyhodnocení a případně doplňování data, které není potřeba 
psát kompletní. Funguje takto: 
- je-li zapsáno neúplné datum ve formátu „DD“ (tedy pouze číslo dne, například „2“, nebo „29“), doplní funkce 

automaticky datum dle právě aktuálního měsíce a roku na DD.MM.YYYY, 
- je-li zapsáno neúplné datum ve formátu „DD,MM“ (tedy číslo dne čárka číslo měsíce, například „2,4“, nebo „29,11“), 

doplní funkce automaticky datum jak je popsáno výše, čárky přitom převede na tečky, 
- je-li zapsáno neúplné datum ve formátu „DD,MM,Y“ nebo „DD,MM,YY“ nebo „DD,MM,YYY“ (tedy číslo dne čárka 

číslo měsíce čárka část roku, například „2,4,2“, nebo „29,11,20“ , nebo „29,11,201“), doplní funkce automaticky do 
zbytku roku písmeno „X (například „2,4,2XXX“, nebo „29,11,20XX“ , nebo „29,11,201X“), oznámí „Zadaná hodnota 
není platná a bude vymazána“ a hodnotu odstraní. 

- je-li zapsáno nesmyslné datum (například „32“ nebo „30,2“ nebo „29,2,“, nebo „3,4,20123“), funkce hodnotu 
zpracuje jak je popsáno výše, dále oznámí „Zadaná hodnota není platná a bude vymazána“ a hodnotu odstraní. 

Funkce se aktivuje při odskoku z položky (TAB, ENTER, klik myší, apod…), samozřejmě pouze v případě, že je do 
datumové položky zapsána nějaká hodnota 

POMOCNÉ TABULKY: ZÁPIS HODNOTY DO POLOŽEK S DATUMOVÝM FORMÁTEM - DOPLNĚNÍ 

20.3.2012 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_213.mht


 Do položek s datumovým formátem je nyní možné zapsat datum pomocí numerické klávesnice – tzn., jako oddělovač lze 
použít i čárku na numerické klávesnici: 

Funkčnost je shodná s popisem v předchozím odstavci, plus obsahuje navíc: 
- funkce neumožňuje zapsat nesmyslné datum (například „32“ nebo „30,2“ nebo „3,4,20123“). 
 

BALÍČKY ŠABLON - GENEROVÁNÍ PDF 

komponenty: PROGRAMY\u2proc.bpl, TO2Client.exe, M_5101_16.dll, M_5405_18.dll, M_SP01_11.dll,  M_ZP01_11.dll, 
M_5102_16.dll, M_5404_22.dll, M_stav_12.dll, M_5466_14.dll, M_5459_17.dll, M_5241_6.dll, M_5246_6.dll, 
M_5407_14.dll, M_5450_12.dll, M_5461_10.dll, M_5409_10.dll, M_5509_3.dll, M_54091_12.dll, M_5512_4.dll, 
M_5410_1.dll, M_5401_17.dll, M_5104_4.dll, M_5521_2N.dll, M_5526_1.dll, M_5527_1.dll, M_5592_1.dll, M_5537_1.dll 

VYTVOŘENÍ PDF SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - DOPLNĚNÍ: 

20.3.2012 

 Na panel pro tisk sestavených formulářů doplněny nové odkazy*** na funkce umožňující vytvořit kompletní PDF soubor: 

 
Do PDF se připojí i všechny nalezené přílohy (obecné i předepsané) ve formátu PDF. 
*** funkčnost není dostupná u některých starších balíčků šablon. 
-- 
Další možnost je s využitím externího programu PDFCreator: 



 
Do PDF se připojí i všechny nalezené přílohy (obecné i předepsané) v jakémkoli formátu. 
Externí program je potřeba mít nainstalovaný, ke stažení je zde: http://www.pdfforge.org/. 
Související problematika 
Přílohy k sestavenému formuláři se připojují zde: 

 
Pro práci s panelem Přílohy je potřeba mít formulář nezablokovaný, otevřít jej a v menu  Hlavní nabídka aktivovat odkaz 
Přílohy k písemnosti F7. 
Případně lze s přílohami pracovat i přes tabulku sestavení formuláře: 

http://www.pdfforge.org/


 
Viz ikona „Sponka“ v záhlaví tabulky. 
 

BALÍČKY ŠABLON S MOŽNOSTÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ NA DAŇOVÝ PORTÁL 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA 

24.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Při elektronickém podání na daňový portál přes odkaz Elektronický podpis a odeslání písemnosti na podatelnu (ve 
formuláři viz menu Elektronické podání) mohlo dojít k tomu, že program chybně oznámil: 

 
Oznámení bylo matoucí, týkalo se přijetí a vyhodnocení protokolu do aplikace TaxOff z daňového portálu, nikoli 
samotného podání písemnosti, to bylo úspěšně provedeno. 
Dopady na uživatele 
Tento problém mohl nastat pouze na operačním systému XP, navíc pouze v případech, kdy byly v rámci sestavení 
formuláře k písemnosti připojeny přílohy (obecné, nebo předepsané). 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_18_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_18.dll 

ZALOŽENÍ S VAZBOU NA  PŘEDCHŮDCE - DOPLNĚNÍ  

20.3.2012 

 Při založení přiznání s převodem dat z předchůdce se nyní pro Přílohu 1 převádí i metoda uplatnění výdajů, případně 
procento paušálních výdajů, je-li v předchůdci zadáno. 
Současně doplněna nová prostupná kontrola na hodnotu procenta paušálních výdajů, objeví se v případě, že zadaná 
hodnota neodpovídá vymezení dle §7 odst.7 zákona 586/1992 Sb. pro nastavené zdaňovací období. 

ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - OPRAVA 

7.3.2012 
(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 7.3.2012) 

 Nebylo možné založit opravné přiznání - při založení opravného přiznání se objevilo hlášení o chybě v datech, přiznání se 
sice vytvořilo, ale nebylo použitelné. 

 Dopady na uživatele 
Po nahrání doplňku je potřeba chybný záznam s opravným přiznáním odstranit,  následně už bude možné jej znova 
vytvořit korektně. 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

7.3.2012 



(zahrnuto do doplňku 03 ze dne 7.3.2012) 

 V nabídce výdajů paušálem chyběla varianta 30%, viz novela č. 346/2010 Sb., doplněno. Korektnímu sestavení DAP to 
nebránilo, hodnota paušálu 30% šla zapsat ručně. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

1.3.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Na základě úpravy MFČR ze dne 29.2.2012 upraveny i tyto číselníky: 
Místní koeficient daně z nemovitostí podle §12 zákona: 
Přibyly 3 záznamy pro obec ŘITKA (539651), ŠŤÁHLAVY (558427), DÝŠINA (558851). 
Koeficient daně z nemovitostí 1,5 podle dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona pro stavby a jednotky: 
Zrušeno bylo 6 záznamů, týkajících se obce Kutná hora, typů M-N-O-S-T-U. 
Přibylo 10 záznamů týkajících se obce Borová u Svitav, typů J-K-L-M-N-O-S-T-U-V. 
Dopady na uživatele 
Po nahrání doplňku je potřeba u nemovitostí spadajících pod obce ve kterých došlo ke změnám uvedeným výše 
zkontrolovat, zda je v nich uveden koeficient správně, případně DAP odblokovat, koeficienty upravit a daň přepočítat. 
Problém vznikl na straně MF ČR:  2.1.2012 prezentovalo MF ČR koeficienty v číselnících, následně do nich nepromítlo 
změny, bylo tak učiněno dne 29.2.2012 na základě našeho upozornění ze dne 14.2.2012. 

 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_14_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_14.dll 

HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ (5478 VZ. 12)  - OPRAVY: 

2.3.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Při založení záznamu pro formulář HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ 5478 vzor č. 12 se do položky 03 DIČ načetla chybně hodnota 
ulice z adresy. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Nahrát doplněk, otevřít formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou, zde formulář HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ  (tlačítko 
Hlášení o DSRA) a u záznamů, kde je chybné DIČ případně adresa stisknout tlačítko Upravit. Dojde k načtení správných 
hodnot, následně tlačítko Uložit. 

2.3.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Upraveno doplnění adresy pro formulář HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ 5478 vzor č. 12. 

 Dopady na uživatele 
Nahrát doplněk, otevřít formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou, zde formulář HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ  (tlačítko 
Hlášení o DSRA) a u záznamů, kde je chybné DIČ případně adresa stisknout tlačítko Upravit. Dojde k načtení správných 
hodnot, následně tlačítko Uložit. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_22_U2B.1> OD ROKU 2011 

SESTAVENÍ DAP - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll 
24.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Do položky 06 Sídlo právnické osoby, údaje d) stát/kód státu se přenášela z adresáře hodnota Česká republika/CZ, i když 
se nejednalo o subjekt  zahraniční právnickou osobu (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Upraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk a aktivovat nezablokovaný formulář, nic dalšího netřeba. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.2> ROK 2011 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.3> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll 



SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ 

16.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 U vozidla s roční sazbou mohl uživatel (nedopatřením) zapsat do měsíců provozu vozidla i hodnoty 01, 02 atd....které pak 
dělaly problémy ve výpočtu daně. Doplněna funkce, která umožňuje pouze zápis hodnoty 0 nebo 1. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 

KONTROLY SESTAVENÍ - OPRAVA 

10.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 10.2.2012) 

 Po instalaci verze 211 (případně doplňku 06 k verzi 210) se nedalo zapsat vozidlo bez osvobození - zápis blokovala 
neprostupná kontrola. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_11_U2B.1 > PRO ROK 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_11.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ - DOPLNĚNÍ: 

20.3.2012 

 Upraveno generování záznamů pro tabulku Závazky, do Nastavení pro přehled doplněn nový parametr  na kartu Zálohy: 

 
OSVČ má v době podání Přehledu přerušenou činnost a nebude platit zálohy 
V případě, že bude zatržen, pak i když ze zadání Přehledu vyplyne nová záloha, tato se do tabulky závazků nepřevezme.  

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

22.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání na portál ČS SZ. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5102_16_U2B.1> OD ROKU 2011 



PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5101_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5102_16.dll , M_5101_16.dll , DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

22.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na daňový portál. 
 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_2_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_2.dll 
5.3.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 ze dne 7.3.2012) 

 Do Výpisu z evidence se přebírala hodnota z položky DATUM (nepovinná), namísto hodnoty z položky DATPLNENI. 
Dopady na uživatele 
Týkalo se pouze uživatele, který sestavuje DPH z dokladů (ty pak program importuje do Výpisu z evidence), navíc pouze v 
případě, že je požadováno vyplňování i položky Datum zdanitelného plnění (nepovinná položka, požadavek na vyplnění 
se zapíná v Nastavení DPH). Po nahrání je potřeba hodnoty data zkontrolovat. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll 

SESTAVENÍ FORMULÁŘE - OPRAVA 

22.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 V případě, že výše ročního vypořádacího koeficientu byla >=95, program v souladu se zněním zákona pro výpočet 
vypořádání kráceného nároku na odpočet použil hodnotu 100, ale pro tisk (PDF) a elektronické podání (XML) ponechal 
skutečně vypočtenou hodnotu vypořádacího koeficientu bez zaokrouhlení. V souladu se změnami v aplikaci EPO to bylo 
upraveno, nyní se ukládá hodnota vypořádacího koeficientu =100. 
Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

ZALOŽENÍ VÝKAZŮ S PŘEDCHŮDCE - OPRAVY 

5.3.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 ze dne 7.3.2012) 

 Do sady výkazů sestavované za rok 2012, s předchůdcem v roce 2011 nebo 2012, se do výkazů Výsledovka v plném 
rozsahu, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu, nepřenášely do sloupce Minulé 
období hodnoty z předchůdce. Opraveno. 
Dopady na uživatele 
Po nahrání doplňku je potřeba spustit v sadě výkazů funkci pod tlačítkem „Aktualizace“.  
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_9_U2B.1> PRO ROK 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_9.dll, M_STAV_12.dll 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ - OPRAVA 

10.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 10.2.2012) 

 V souvislosti s úpravami výkazů pro rok 2012 se po instalaci verze 211 v roce 2011 přestaly počítat u rozvahy v plném 
rozsahu součtové řádky. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ - DOPLNĚNÍ  

10.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 10.2.2012) 



 Pro případ sestavení výkazů výpočtem ze zůstatků účtů byla zařazena na panelu Účetní osnova doplněna nová funkce 
„Import dat z externího souboru“, která umožňuje načtení dat počátečních stavů a obratů na účtech z externího souboru 
typu CSV, který si uživatel vytvoří např. v software určeném k vedení účetnictví subjektu. 
Pro IT pracovníky 
Datový formát externího zdroje: soubor typu CSV s hodnotami oddělenými středníkem. 
Definice záznamu: 
 SUAU (synteticko-analytický účet) text povinně 6 znaků 
 Počáteční stav MD  číslo povinně 2 des.místa 
 Počáteční stav DAL  číslo povinně 2 des.místa 
 Obraty MD   číslo povinně 2 des.místa 
 Obraty DAL   číslo povinně 2 des.místa 
Stručný popis funkčnosti: 
Panel Osnova, mód prohlížení dat, tlačítko „Import dat z externího souboru (CSV)“, zajistí načtení dat z externího zdroje. 
Po aktivaci tlačítka uživatel nastaví cestu ke zdroji, po potvrzení výběru je provedeno načtení dat z externího souboru do 
stávající účtové osnovy takto: 
Projdou se postupně všechny záznamy externího CSV souboru a pro každý záznam se provede toto: 
Zjistí se, zda v existující osnově v dané sadě výkazů existuje shodný účet (SUAU), pokud ano, převezmou se do 
příslušného záznamu hodnoty počátečních stavů a  obratů tohoto účtu.  
Pokud ne, doplní se do účtové osnovy v dané sadě výkazů nový záznam s převzatým číslem účtu (SUAU), vyhledá se ve 
vzorové účtové osnově první účet se shodným SU (první 3 místa účtu), z tohoto záznamu se převezmou údaje pro 
výpočet výkazů, do názvu účtu je doplněn text „__SUAU nenalezen, údaje o nápočtech převzaty od SU“.  
Pokud není ve vzorové osnově nalezen ani účet se shodným SU (první 3 místa účtu), pak se doplní do účtové osnovy 
v dané sadě výkazů nový záznam s převzatým číslem účtu (SUAU), bez údajů o výpočtech, do názvu účtu je doplněn text 
„__SUAU nenalezen, zařazeno bez údajů o nápočtech“. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_6_U2B.1> OD 
ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5246_6.dll, M_5241_6.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

22.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 u subjektu právnické osoby se nepřeváděly z adresáře hodnoty sídla subjektu - opraveno. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

10.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 01 ze dne 10.2.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání i pro rok 2012 - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

DOPLŇKY-> VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

22.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Do hlavního menu Doplňky-> doplněna nová položka Vyhledávání v registrech. Jedná se o vyhledání subjektu v registru 
VIES dle zadání DIČ a vyhledání subjektu v registru ARES dle zadání IČ. 

 

ZÁPIS/OPRAVA SUBJEKTU - BANKOVNÍ ÚČTY, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, u2proc.bpl 

DOPLNĚNÍ KONTROL: 

20.3.2012 

 Pro zápis rodného čísla u fyzických osob narozených od roku 1954 doplněna kontrola na dělitelnost 11, se zohledněním 
výjimky dělitelnosti pro metodu přidělování rodných čísel do roku 1985, která byla zrušena interním předpisem FSÚ Č. 
Vk. 2898/1985. 



16.3.2012 
(zahrnuto do doplňku 02 ze dne 2.3.2012) 

 Doplněny kontroly na hodnotu zapsanou v kmenovém čísle banky nebo v předčíslí dle vyhlášky 169/2011. 
 

DOPLŇKY: VLASTNÍ ŠABLONY 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 

OPRAVY: 

20.3.2012 

 Pro šablony Text E-ZPRÁVY a Příloha E-ZPRÁVY nešlo přiřadit jiného než prvního zástupce uvedeného u subjektu na kartě 
zástupci, bez ohledu na hodnotu pořadového čísla zástupce. Upraveno obdobně jako ostatní šablony (plná moc, 
smlouva) tak, že se přiřazuje zástupce s nejnižším pořadovým číslem. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

20.3.2012 
(nelze uvolnit dříve jako doplněk k verzi 211) 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_212.mht 

 
 

AKTUALIZACE 211 
verze:    TO2_216.175_2012.01.02 
datum vydání:   9.2.2012 

 
Změny realizované v aktualizaci 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_11_U2B.1 > PRO ROK 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_11.dll, T_ZP01_11.dll, G_ZP01_11.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_211.zip\U2BAL211.dll 
9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k verzi 210 ze dne 17.1.2012) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
přehledu na rok 2011. Předchozí vzor ZP01_10_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2010. 
Přehled je odvozen ze vzoru VZP zdravotní pojišťovny, shodný přehled  (resp. shodnou strukturu položek a obdobné 
rozložení na formuláři) nabízí tyto zdravotní pojišťovny: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201).................... počínaje Přehledem za rok 2011 
Oborová zdravotní pojišťovna (207) ......................... počínaje Přehledem za rok 2011 
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209) 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 
Revírní bratrská pokladna (213) ................................ počínaje Přehledem za rok 2011 
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217) 

Zdravotní pojišťovna MÉDIA byla 28.3.2011 sloučena s VZP. 
Výpočet pojistného  a nové zálohy, zpracovaný ve formuláři odvozeném od vzoru VZP, přesně odpovídá pravidlům 
stanoveným zákonem č.592/1992 Sb. a je závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. Pro Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnu (205) lze sestavu přehledu podat po dohodě s pojišťovnou. 
Elektronické podání není dostupné, zdravotní pojišťovny elektronické podání neumožňují. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_11_U2B.1 > PRO ROK 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_11.dll, T_SP01_11.dll, G_SP01_11.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_211.zip\U2BAL211.dll 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_212.mht
http://www.zpskoda.cz/cs/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpma.cz/


9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k verzi 210  ze dne 17.1.2012) 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
přehledu na rok 2011. Předchozí vzor SP01_10_U2B.1 je v systému nadále dostupný pro dodatečná tvrzení k roku 2010. 

 Zprovoznění elektronické podání na portál ČS SZ bylo přesunuto na 22.2.2012. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 

 Zpřístupněn balíček šablon pro sestavení statistických výkazů, pro období započatá v roce 2012.  
Nejdůležitější úpravy:  

 Do vzorové účtové osnovy byly zařazeny nové účty:  
  416000 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností  
  426000 Jiný výsledek hospodaření minulých let   (tento účet bude možno použít až od roku 2013)  
V souvislosti s tím byly zařazeny do pasiv Rozvahy v plném rozsahu nové řádky: 
  A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 
  A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let   (tento řádek začne být využíván až od roku 2013)  
Změny se týkají pouze pasiv ve výkazu Rozvaha v plném rozsahu, ostatní výkazy pro rok 2012 strukturu nemění. 

 Předchozí balíček šablon pro sestavení statistických výkazů (STAV_9_U2B.1) zůstává v platnosti pro období 2009-2011, v 
roce 2012 je plně nahrazen novým BŠ. 
Dopady na uživatele 
Výkazy sestavené v roce 2012 před instalací aktualizace 211 jsou při instalaci upraveny dle aktuálně platné legislativy. 

 Pro případ sestavení výkazů výpočtem ze zůstatků účtů byla zařazena na panelu Účetní osnova doplněna nová funkce 
„Import dat z externího souboru“, která umožňuje načtení dat počátečních stavů a obratů na účtech z externího souboru 
typu CSV, který si uživatel vytvoří např. v software určeném k vedení účetnictví subjektu. 
Pro IT pracovníky 
Datový formát externího zdroje: soubor typu CSV s hodnotami oddělenými středníkem. 
Definice záznamu: 
 SUAU (synteticko-analytický účet) text povinně 6 znaků 
 Počáteční stav MD  číslo povinně 2 des.místa 
 Počáteční stav DAL  číslo povinně 2 des.místa 
 Obraty MD   číslo povinně 2 des.místa 
 Obraty DAL   číslo povinně 2 des.místa 
Stručný popis funkčnosti: 
Panel Osnova, mód prohlížení dat, tlačítko „Import dat z externího souboru (CSV)“, zajistí načtení dat z externího zdroje. 
Po aktivaci tlačítka uživatel nastaví cestu ke zdroji, po potvrzení výběru je provedeno načtení dat z externího souboru do 
stávající účtové osnovy takto: 
Projdou se postupně všechny záznamy externího CSV souboru a pro každý záznam se provede toto: 
Zjistí se, zda v existující osnově v dané sadě výkazů existuje shodný účet (SUAU), pokud ano, převezmou se do 
příslušného záznamu hodnoty počátečních stavů a  obratů tohoto účtu.  
Pokud ne, doplní se do účtové osnovy v dané sadě výkazů nový záznam s převzatým číslem účtu (SUAU), vyhledá se ve 
vzorové účtové osnově první účet se shodným SU (první 3 místa účtu), z tohoto záznamu se převezmou údaje pro 
výpočet výkazů, do názvu účtu je doplněn text „__SUAU nenalezen, údaje o nápočtech převzaty od SU“.  
Pokud není ve vzorové osnově nalezen ani účet se shodným SU (první 3 místa účtu), pak se doplní do účtové osnovy 
v dané sadě výkazů nový záznam s převzatým číslem účtu (SUAU), bez údajů o výpočtech, do názvu účtu je doplněn text 
„__SUAU nenalezen, zařazeno bez údajů o nápočtech“. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 

BALÍČKY ŠABLON S MOŽNOSTÍ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ NA DAŇOVÝ PORTÁL 

komponenty: PROGRAMY\TaxSign.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 



 U nových uživatelů programu, nebo uživatelů, kteří od roku 2012 nově využívají funkce elektronické podání na Daňový 
portál, při využití funkce Elektronický podpis a odeslání písemnosti na podatelnu se objevilo hlášení: 

 
tato kontrola se týkala předchozí metody šifrování písemností a zůstala zde opomenuta, přitom parametr pro šifrovací 
certifikát v nastavení byl již zrušen. Opraveno. 
Poznámka: 
U uživatelů, kteří již elektronické podání využívali dříve se kontrola neobjevovala, protože šifrovací certifikát v databázi 
zůstal uložen. 

 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_1_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_1.dll, T_Sestavy.dll, ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

9.2.2012 

 Zprovoznění balíčku šablon i v období 2012, obsahuje novelizovaný formulář, pokyny a číselníky platné pro sestavení 
výpisu z evidence pro daňové účely na rok 2012. Tento formulář je možné podávat pouze elektronicky. 

 Doplněna nová funkce „Import dat z externího souboru“, která umožňuje načtení dat jednotlivých plnění s přenesenou 
daňovou povinností z externího souboru typu CSV, který si uživatel vytvoří např. v software určeném k vedení účetnictví 
subjektu. 
Pro IT pracovníky 
Datový formát externího zdroje: soubor typu CSV s hodnotami oddělenými středníkem. 
Definice záznamu: 
 DIČ odběratele nebo dodavatele text max. 10 znaků, pouze čísla, hodnota „CZ“ se neuvádí 
 Datum plnění   datum formát D.M.YYYY 
 Kód předmětu plnění  text možné hodnoty: 1,2,4,5 
 Rozsah plnění   číslo bez desetinných míst  
 Měrná jednotka   text možné hodnoty – viz popis níže*** 
 Základ daně   číslo bez desetinných míst 
Poznámka:  
Za poslední položkou se již středník neuvádí. 
*** Pro položku „Měrná jednotka“ jsou možné hodnoty:  
 gram (pro plnění s kódem 1) 
 kus (pro plnění s kódem 2) 
 kilogram (pro plnění s kódem 5) 
Pro plnění s kódem 4 se měrná jednotka a rozsah plnění neuvádí.  
Stručný popis funkčnosti 
Menu „Další nabídka“ , volba „Import dat z externího souboru (CSV)“, zajistí načtení dat z externího zdroje.  
Po aktivaci tlačítka uživatel nastaví cestu ke zdroji, po potvrzení výběru je provedeno načtení dat z externího souboru 
takto: 

Jsou vymazány záznamy, které byly v C.ODDÍLU zadány. 
Jsou načteny všechny záznamy externího CSV souboru. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

9.2.2012 

 Zprovoznění balíčku šablon i v období 2012.  
Pro rok 2012 upravena snížená sazba DPH z 10% na 14%. 
Do číselníku typů DPH zařazeny nové typy daní se sazbou 14% pro všechny typy plnění.  

ZÁVAZKY - OPRAVA: 

9.2.2012 



(bylo zahrnuto do doplňku 02 k verzi 210 ze dne 18.1.2012) 

 Opraven problém v tabulce závazků - posun termínů splatnosti u DPH v roce 2011 o rok dopředu. Problém, související s 
přestupným rokem, mohl vzniknout, pokud bylo po instalaci verze 210 aktivováno jakékoli DPH v roce 2011. 
Dopady na uživatele 
Po nahrání doplňku postačuje aktivovat jakékoli (může být i zablokované) daňové přiznání k DPH v roce 2011, tím dojde k 
upravení termínu splatnosti v tabulce závazků. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> ROK 2011 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_11.dll, M_5450_12.dll 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 210 ze dne 5.2.2012) 

 Do položky 114b) Mobilní telefon se přenášela z adresáře chybně hodnota Fax, namísto Mobilní telefon. Opraveno.  

 Dopady na uživatele 
Nahrát doplněk, v případě že je DAP již zablokované, je nutno jej odblokovat a aktivovat, tím dojde k přenesení správné 
hodnoty z adresáře. 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 02 k verzi 210 ze dne 18.1.2012) 

 odstraněn problém u řádného DAP s funkcí "Zrušit list" (nevratné odstranění listu pozemků i staveb).  
Popis závady: funkce list včetně rozpisů správně odstranila, správně přečíslovala všechny následné listy (aby nevznikla 
mezera po odstraněném listu), nesprávně ale NEPŘEČÍSLOVALA záznamy v rozpisech k přečíslovaným listům, což 
způsobilo že list následný po odstraněném listu byl bez záznamů v rozpisech, další listy obsahovaly nesprávné rozpisy 
předchozího listu, záznamy z posledního listu zůstaly nepřiřazeny a pokud byl založen nový list, objevily se v něm.  
Problém vznikl ve verzi 208 ze dne 9.9.2011 u daně z nemovitostí na rok 2011, následně byl převzat ve verzi 209 ze dne 
16.12.2011 do programů k dani z nemovitostí na rok 2012, hlášen byl prvním uživatelem 16.1.2012. 
Dopady na uživatele 
Výše uvedený problém se týká pouze řádného DAP, které není označeno jako dílčí přiznání, pokud byla na programu (od 
verze 208 a vyšší) použita funkce "Zrušit list" (nevratný výmaz listu). V takovém případě je nutné všechny nesprávné listy 
(což jsou všechny po zrušeném listu) opravit - prakticky to znamená zrušit v nich rozpisy a znova je vyplnit. Optimální je 
proto po nahrání doplňku 02 převést data z roku 2011 (funkce Aktualizace) a provést znova korekce pro rok 2012. 
Přiznání řádného označeného jako dílčí se problém  netýká, protože funkce "Zrušit list" v tomto případě záznamy neruší a 
nepřečíslovává, pouze označuje jako zrušené. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_12.dll 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ: 

9.2.2012 

 V případě že v DAP, které nebylo označeno jako Dílčí, byly zařazeny nové listy a teprve následně bylo DAP označeno jako 
dílčí, listy označené jako nové se již nedaly zahrnout do tisku. Upraveno, výpočet nyní označuje pro tisk všechny nové 
listy pozemků i staveb, bez ohledu na typ DAP. 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 210 ze dne 5.2.2012) 

 Tisk (PDF) u výběru sudých stran havaroval. Opraveno. Tisky vcelku i lichých, případně výběr stránek byl OK. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 

SESTAVENÍ - OPRAVA 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Při založení DAP z předchůdce z minulého roku, pokud šlo o dodatečné přiznání, se v záhlaví do položky 106b) nesprávně 
přetáhl popis důvodů pro podání dodatečného v minulém roce a hodnota se nedala vymazat. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Po nahrání doplňku postačuje aktivovat příslušné daňové přiznání a zde spustit výpočet (kl. F5), tím dojde i k výmazu 
hodnoty v položce 106b). 

SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ 



9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k verzi 210 ze dne 17.1.2012) 

 Úprava místního koeficientu v řádku 223 se dosud prováděla pouze při výběru obce z číselníku do řádku 204, nebo při 
aktivaci odkazu Aktualizace koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2012 - pozemky, viz menu Další nabídka. 
Nyní úprava místního koeficientu v řádku 223 doplněna i po změně druhu pozemku v řádku 201 pro případy, kdy je 
vytvořen nový list s duplikací obce a katastru a následně doplněn typ pozemku např. E, obdobně zapracováno i pro listy 
staveb. 
Úprava místního koeficientu v řádku 223 je rovněž doplněna i po přímém zápisu hodnoty kódu obce - tedy pokud není 
obec převzata přes číselník, ale doplněna ručně, obdobně zapracováno i pro listy staveb. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.2> ROK 2011 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.3> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll, T_5407_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

KONTROLY SESTAVENÍ - OPRAVA 

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 210 ze dne 5.2.2012) 

 V případě osvobození dle §3 písm. D a E zamezovala neprostupná kontrola uplatnit osvobození po část roku. Opraveno.  

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 

ZALOŽENÍ DAP - OPRAVA 

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 210 ze dne 31.1.2012) 

 Při založení nového záznamu pro silniční daň bez převodu z předchůdce se objevilo hlášení: 

 
a záznam se nevytvořil. Následně nešlo otevřít již žádné přiznání k SILD u žádného subjektu. Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 

PŘÍLOHY - OPRAVA 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Nefungovalo připojení příloh k sestavenému DAP - namísto panelu pro práci s přílohami se objevilo chybové hlášení. 
Opraveno. 

KONTROLY - DOPLNĚNÍ 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 02 k verzi 210 ze dne 18.1.2012) 

 U zápisu / opravy vozidla doplněna neprostupná kontrola, pokud je do tun zapsána hodnota větší jak 999: Největší 
povolená hmotnost vozidla je 999 tun. 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k verzi 210 ze dne 17.1.2012) 

 Pokud je subjekt fyzická osoba a zástupce je osoba právnická, tak se v sekci Prohlášení na straně 2 do položky Datum 
narození / Evidenční číslo osvědčení / IČ právnické osoby nepřeneslo IČO z vybraného zástupce. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_19_U2B.2> ROK 2009 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_19.dll, toelpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 210 ze dne 5.2.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 

 Dopady na uživatele 



Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_18_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_18.dll, T_Sestavy.dll 

SESTAVA ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH  OSOB - OPRAVA 

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 06 k verzi 210 ze dne 5.2.2012) 

 V sestavě se zobrazovala místo "Kč" hodnota "Ke". Opraveno. 

 Dopady na uživatele 
Stačí nahrát doplněk, nic dalšího netřeba. 

PŘÍLOHY - OPRAVA 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Nefungovalo připojení příloh k sestavenému DAP - namísto panelu pro práci s přílohami se objevilo chybové hlášení. 
Opraveno. 

VÝPOČET - DOPLNĚNÍ 

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 ze dne 17.1.2012) 

 Pro daňové nerezidenty, kteří neuplatňují nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona nebo slevu na 
dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění podle § 35c zákona a mají vypnutý příslušný parametr 
Nastavení: 

 
nyní výpočet zajistí vymazání hodnot uvedených řádků. Před úpravou musel dát uživatel pozor na to, aby je neměl 
vyplněny. 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 01 k verzi 210 ze dne 17.1.2012) 

 protože aplikace EPO nepodporuje elektronické podání v průběhu roku (MF ČR nemá ani v letošním plánu), uzavřeno 
generování XML pro DAP těchto typů: A-B-C-D-E a obdobně také i pro typy G-I, pokud nejsou sestaveny za celý 
kalendářní rok. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_6_U2B.1> OD 
ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5241_6.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 03 k verzi 210 ze dne 20.1.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_6_U2B.1> OD 
ROKU 2011 

ms-its:navigator.chm::/586_1992_Sb.htm#§_15(3)
ms-its:navigator.chm::/586_1992_Sb.htm#§_15(4)
ms-its:navigator.chm::/586_1992_Sb.htm#§_35ba(1)b)
ms-its:navigator.chm::/586_1992_Sb.htm#§_35c


komponenty: PROGRAMY\M_5246_6.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 03 k verzi 210 ze dne 20.1.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_14_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

ZÁPIS/OPRAVA SUBJEKTU - PROPOJENÍ NA ARES 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

OPRAVA: 

9.2.2012 

 Při převzetí hodnot ze systému ARES na kartu subjektu Základní údaje se ořízla a nepřevzala desátá pozice DIČ u subjektu 
fyzické osoby. Opraveno. 
 

PRACOVNÍ PLOCHA - SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

VIZUÁLNÍ ROZLIŠENÍ SEZNAMU - DOPLNĚNÍ:  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Zpřehledněno vizuální rozlišení - záznamy v tabulce sestavené formuláře nyní podbarveny dle barev kategorií, ke kterým 
náleží: 



 

PANEL PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI - DOPLNĚNÍ:  

9.2.2012 
(bylo zahrnuto do doplňku 04 k verzi 210 ze dne 30.1.2012) 

 Doplněn opis (PDF) protokolu s informacemi o vytvoření písemnosti a podání na Daňový portál. 
 

DOPLŇKY-> ČÍSELNÍKY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

9.2.2012 

 Aktualizován číselník finančních orgánů, zařazeny nové položky ID datové schránky, telefon a název finančního 
ředitelství. 

 Aktualizován číselník právních forem. 

 Aktualizován číselník bankovních ústavů. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

9.2.2012 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_211.mht 

 

DOPLŇKY-> KARTA SUBJEKTU 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

9.2.2012 
(zahrnuto do doplňku 05 k verzi 210 ze dne 31.1.2012) 

 Do hlavního menu Doplňky-> doplněna nová položka Karta subjektu pro zobrazení přehledu o subjektu a jeho 
formulářích ve všech letech. 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_211.mht


 
 
 

AKTUALIZACE 210 
verze:    TO2_197.164_2012.01.00 
datum vydání:   16.1.2012 

 
Změny realizované v aktualizaci 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_18_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_18.dll, T_5405_18.dll, G_5405_18.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_210.zip\U2BAL210.dll 
16.1.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 a 2012, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné 
pro sestavení tvrzení na rok 2011 a v průběhu roku 2012. Předchozí vzor 5405_17_U2B.1 je v systému nadále dostupný 
pro dodatečná tvrzení k roku 2010 a 2011 (pro podání uskutečněná v průběhu tohoto roku). 
Zprovozněno i elektronické podání na Daňový portál MF ČR, prozatím není umožněno podání v průběhu roku 2012.  
Nové přehledy pro OSVČ ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění budou dostupné 18.1.2012 formou doplňku k verzi 210. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON 

TISK FORMULÁŘŮ - DOPLNĚNÍ 

16.1.2012 

 Doplněny anglické verze 
 

AKTUÁLNÍ BALÍČKY ŠABLON (I NĚKTERÉ STARŠÍ) 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

POHYB PO FORMULÁŘI - DOPLNĚNÍ  



16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 209 ze dne 11.1.2012) 

 Pokud strana není zobrazena na obrazovce celá,  je nyní možno rolovat dopředu i dozadu v rámci strany i pomocí kolečka 
myši. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5401_17.dll  
16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 209 ze dne 11.1.2012) 

 U přiznání k dani z přidané hodnoty za období určené k ročnímu vypořádání DPH (prosinec 2011 nebo 4.Q 2011, 
případně jiné období) mohlo dojít u subjektů, které používají krácení odpočtu, k následujícímu problému: 
Pokud uživatel vytvořil přiznání za období určené k vypořádání, poté ho sestavil a vytisknul nebo vytvořil XML pro 
elektronické podání, aniž by přiznání uložil (k uložení dochází automaticky při uzavření nezablokovaného formuláře nebo 
ručně přes menu nabídku formuláře Další nabídka->Uložit do databáze), mohou být hodnoty vypořádacího koeficientu i 
změny odpočtu v řádku 53 chybné. 
Chybný výpočet je způsoben nezahrnutím hodnot z neuloženého aktivního přiznání za období určené k vypořádání do 
výpočtu vypořádacího koeficientu..  
Dopady na uživatele 
Pokud takový případ u Vás nastal, je třeba přiznání za období určené k vypořádání znovu aktivovat a spustit výpočet (F5), 
tím se provede i přepočet koeficientu. Pokud je přiznání již zablokováno pro opravy, nejprve přiznání odblokovat, 
aktivovat a přepočítat – v případě že již máte u subjektu rok označen jako vypořádaný (přiznání tudíž nelze odblokovat), 
spojte se s námi, opravu bude nutné řešit individuálně. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_12.dll, T_5450_12.dll, G_5450_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

16.1.2012 

 list k dani z pozemků (5532 - vz.4) - do tisku se nedoplňovala hodnota pro identifikaci subjektu: DIČ/IČO/Rč,  

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 209 ze dne 11.1.2012) 

 Místní koeficient podle § 12 zákona se chybně doplňoval i pro pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných 
sadů (druh pozemku A) a trvalých travních porostů (druh pozemku B). 
Dopady mohou být pouze na uživatele, který nainstaloval předchozí doplněk 01 a sestavil přiznání k DNEM2012 pro 
pozemky typu A nebo B. 
Po instalaci doplňku 02 je nutné aktivovat sestavené přiznání a pro kontrolu zavolat odkaz z menu BŠ - Další nabídka-
>Aktualizace koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2012 - pozemky. Dojde k výmazu nesprávně doplněných 
koeficientů. 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 V souvislosti se zveřejněním celostátních přehledů hodnot jednotlivých koeficientů daně z nemovitostí podle zákona č. 
338/1992 Sb. na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14835.html bylo do programu 
TaxOff zapracováno 14 nových číselníků a v modulu pro daň z nemovitostí doplnění příslušných koeficientů při sestavení 
formuláře. Hodnoty koeficientů je možno doplnit i jednorázově z menu BŠ - Další nabídka->, kde jsou zařazeny 2 odkazy: 
 Aktualizace koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2012 - pozemky 
 Aktualizace koeficientů vyhlášených obcemi pro rok 2012 - stavby  
Odkazy jsou aktivní pro nezablokovaný záznam BŠ. 
Aktivují funkce které provedou u všech záznamů daňového přiznání porovnání a výpis všech legislativních změn v 
koeficientech pro zpracovávané období a nové hodnoty koeficientů zapíšou do příslušných řádků. 
Koeficienty se doplňují v tomto pořadí:  
 1. Doplnění koeficientu dle záznamů z rozpisu. 
 2. Pokud nebyl dle rozpisu koef. NALEZEN (bez ohledu na to zda se doplnil či nikoli), tak doplnění koef. dle katastru 
 3. Pokud nebyl dle katastru koef. doplněn, tak doplnění koef. dle obce 
V případě, že je v rozpisech parcel/staveb uvedeno více záznamů s různými koeficienty, objeví se, pro každý list 
samostatně, upozornění s výpisem a koeficient se nezapíše. 



ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.1> ROK 2010 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.2> ROK 2011 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.3> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll, T_5407_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

5.1.2012 

 Odstraněny problémy s tiskem DAP vcelku i u evidenčních sestav - připojovala se samovolně sestava s rozpisem záloh a 
mohly se i vypisovat chybové hlášky. 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 zařazena nová funkce pro zápis nového vozidla (případně skupiny vozidel) zkopírováním existujícího vozidla (skupiny 
vozidel) 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - DOPLNĚNÍ  

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 Zprovozněno elektronické podání - generování XML i podpis a odeslání na Daňový portál. 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 Tisk (PDF) sestaveného formuláře - v části "Na zálohách zaplaceno" se datum zadané například takto: 10.7.2011 vytisklo 
takto: 10.07.1; taktéž v části "Osoba oprávněná k podpisu" se datum zadané například takto: 22.1.2012 vytisklo takto: 
22.01.12.  
Upraveno, data se nyní tisknou ve formátu DD.MM.YYYY. 

 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

FORMULÁŘE->LEGISLATIVNÍ PARAMETRY PRO OBDOBÍ 2011: PŘEHLED ZP, PŘEHLED SP, FYZICKÉ OSOBY 

FORMULÁŘE->LEGISLATIVNÍ PARAMETRY PRO OBDOBÍ 2012: PŘEHLED ZP, PŘEHLED SP, DPH, FYZICKÉ 
OSOBY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, baform.bpl, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_210.zip\ U2BAL210.dll 

DOPLNĚNÍ: 

16.1.2012 

 Doplněna karta s legislativními parametry k výpočtu přehledů OSVČ pro pojištění SP i ZP na rok 2011 a 2012, k výpočtu 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob na rok 2011 a 2012 a k výpočtu přiznání k dani z přidané hodnoty na rok 2012. 
Instalace 210 zajistí změny hodnot na kartách (netřeba ručně aktualizovat přes funkci Načíst vzorové hodnoty).  
Sestavení přehledů OSVČ pro pojištění SP i ZP na rok 2011 bude uvolněno formou doplňku k verzi 210 k 18.1.2012, 
sestavení DPH ve verzi 211 k 9.2.2012. 
 

VYHLEDÁVÁNÍ V SEZNAMECH 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 Nová funkce pro hledání v tabulkách – příklad pro seznam subjektů: 
Pokud chci vyhledat subjekt s názvem „Novák Pepa“, nejprve: 



kliknu myší na sloupec Subjekt v záhlaví tabulky Daňové subjekty v adresáři – za popiskou Subjekt se objeví šipka pro 
indikaci způsobu třídění seznamu (buďto vzestupně – šipka směřuje dolů, nebo na další klik myši se změní na sestupně - 
šipka směřuje nahoru), popiska Subjekt se zbarví červeně; 
následně kliknu na kterýkoli záznam v tabulce na pole pro Subjekt a napíšu první znak z hledaného řetězce – dejme tomu 
že chci najít subjekt s názvem  „Novák Pepa“, napíšu tedy písmeno „N“ – funkce bleskově tabulku prohledá a nastaví se 
na první záznam, kde je v názvu subjektu nalezeno písmeno „N“, následně mohu pokračovat napsáním písmene „O“ a tak 
dále, dokud není hledaný záznam nastaven jako aktivní. 
Funkce pro vyhledávání nerozlišuje velikost písmen a hledaný řetězec je vždy indikován v nalezeném záznamu inverzně. 
Funkce je aplikována pro všechny tabulky v systému, praktické využití je u rozsáhlých tabulek, například u katastrálních 
území, viz hlavní menu Doplňky->Číselníky F4->DNEM. 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, T_Sestavy.dll 

OPRAVA: 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 Na kartě Příprava pro tisk (PDF) zrušen parametr Po vytisknutí zablokovat další úpravy ve formuláři. 

 
Dopady na uživatele 
V případě, že funkce automatického blokování po tisku (týká se pouze výstupu na tiskárnu, nikoli do PDF) byla aktivní, Je 
nutné zkontrolovat formuláře sestavené na verzi 208(vydání 9.9.2011) a 209(vydání 16.12.2011) u těchto balíčků šablon: 
 
Kód BŠ Zkrácený popis balíčku šablon (BŠ) Rok, ve kterém je BŠ aktivní 
5407_14_U2B.1 Přiznání k SILD 2010 
5407_14_U2B.2 Přiznání k SILD 2011 
5407_14_U2B.3 Přiznání k SILD 2012 
5450_12_U2B.1 Přiznání k DNEM 2012 
5450_11_U2B.1 Přiznání k DNEM 2011 
5101_16_U2B.1 Přihláška k registraci FO 2011, 2012 
5102_16_U2B.1 Přihláška k registraci PO 2011, 2012 
ZP01_10_U2B.1 Přehled ZP 2010 
SP01_10_U2B.1 Přehled SZ 2010 
5466_13_U2B.1 Vyúčtování DSRA 2010 
5466_14_U2B.1 Vyúčtování DSRA 2011, 2012 
5459_16_U2B.1 Vyúčtování ZČFP 2010 
5459_17_U2B.1 Vyúčtování ZČFP 2011, 2012 
5241_5_U2B.1 Žádost o doplatek na daňovém bonusu - měsíční 2010 
5241_6_U2B.1 Žádost o doplatek na daňovém bonusu - měsíční 2011, 2012 
5246_5_U2B.1 Žádost o doplatek na daňovém bonusu - roční 2010 
5246_6_U2B.1 Žádost o doplatek na daňovém bonusu - roční 2011, 2012 
5104_4_U2B.1 Přihláška k registraci DPH 2011, 2012 
5112_1_10_U2B.1 Zrušení registrace DPH 2011, 2012 
5537_1_U2B.1 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření 2011 
Bohužel v případě, že formulář byl založen, následně sestaven a bez uložení do databáze (k uložení dochází automaticky 
při uzavření formuláře nebo ručně přes menu nabídku formuláře Další nabídka->Uložit do databáze) vytisknut na papír, 
došlo ke ztrátě formuláře z databáze - sice v seznamu sestavených formulářů prezentován je, ale po následné aktivaci 



zmizí. Výpis těchto záznamů zajišťuje program viz hlavní menu: „Doplňky->Přehledy->Problémy” zde odkaz “Výpis 
sestavených formulářů, neuložených v databázi” dostupný pro roky 2010-2011-2012.Rovněž je možné, že formuláře 
sestavené na verzi 208 a 209 pro výše uvedený výčet nemusí odpovídat vytištěné sestavě - to v případě, že po sestavení a 
uložení do databáze došlo ještě k další úpravě formuláře a pak bez uložení dat teprve k tisku na papír. Výpis takových 
záznamů možný není. 
 

SUBJEKT: PŘEHLED ZÁVAZKŮ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 

OPRAVA: 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 209 ze dne 10.1.2012) 

 Při zapnutí požadavku na rozšíření  tabulky (Rozšířit tabulku o položky Úhrada, Dne, Poznámka) se mohla objevit za jisté 
konstelace chyba a následně se nedal aktivovat Platební příkaz. Opraveno. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

16.1.2012 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 10.1.2012) 

 Aktualizován číselník finančních úřadů vyhlášený MF ČR dne 3.1.2012. 

 Aktualizován číselník bank v ČR dle změn ČNB ze dne 6.12.2011. 

 Aktualizován číselník zemí (kódy států) dle změn ČSÚ ze dne 6.12.2011. 

 Zařazeny nové číselníky (celkem 14 tabulek) koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí vyhlášených obcemi 
prostřednictvím externích xls souborů zveřejněných MF ČR dne 3.1.2012. 

 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 

DOPLNĚNÍ: 

16.1.2012 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_210.mht 

SERVISNÍ PROGRAM  

ÚDRŽBA DATABÁZE 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs  

OPRAVA: 

16.1.2012 

 na kartě Údržba databáze upravena funkčnost úlohy pod odkazem „Diagnostika a oprava dat“ pro rok 2010 pro silniční 
daň. O co konkrétně šlo: 
Program chybně diagnostikoval problém u silniční daně, pokud zde nebyly rozepsány úhrady nad rámec sestaveného 
přiznání (0 záznamů v tabulce U2SDM003, což je většina případů při sestavení silniční daně), takto: 
Přiznání SILD je poškozené, doporučená oprava je výmaz dat. 
To nebyla pravda, přiznání jsou OK. Opraveno. 
 
 

AKTUALIZACE 209 
verze:    TO2_182.138_2011.04.00 
datum vydání:   16.12.2011 

 
Změny realizované v aktualizaci 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_208.mht


PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_12_U2B.1> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5450_12.dll, T_5450_12.dll, G_5450_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2012, obsahuje novelizované formuláře, pokyny, letáky i číselníky platné pro 
sestavení přiznání na rok 2012. 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.2> ROK 2011 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.3> OD ROKU 2012 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nové balíčky šablon, dostupné v období 2011 a 2012, obsahují novelizované pokyny a letáky platné pro sestavení 
přiznání za rok 2011 (5407_14_U2B.2) a pro průběžné aktualizace databáze vozidel a vyplývající zálohové povinnosti v 
průběhu roku 2012 (5407_14_U2B.3). 
V roce 2011 nahrazuje předchozí balíček šablon 5407_14_U2B.1 (určený pro průběžné aktualizace databáze vozidel a 
vyplývající zálohové povinnosti v průběhu roku 2011). Data sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou 
převedena do nového balíčku šablon (5407_14_U2B.2) automaticky v rámci instalace verze. Předchozí balíček šablon 
5407_14_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2010. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_22_U2B.2> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll, T_5404_22.dll, G_5404_22.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 i 2012, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení přiznání za rok 2011 a v průběhu roku 2012. 
Nahrazuje předchozí balíček šablon 5404_22_U2B.1 (určený pro sestavení přiznání započatých v roce 2011 v průběhu 
tohoto roku). Data sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon 
automaticky v rámci instalace verze. Předchozí balíček šablon 5404_22_U2B.1 již není v systému dostupný. 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_14_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_14.dll, T_5466_14.dll, G_5466_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 i 2012, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2011 a v průběhu roku 2012. 
V roce 2011 nahrazuje předchozí balíček šablon 5466_13_U2B.1 (určený pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 2011). 
Data sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5466_13_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2010. 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_17.dll, T_5459_17.dll, G_5459_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 i 2012, obsahuje novelizované formuláře, pokyny a letáky platné pro 
sestavení vyúčtování za rok 2011 a v průběhu roku 2012. 
V roce 2011 nahrazuje předchozí balíček šablon 5459_16_U2B.1 (určený pro sestavení vyúčtování v průběhu roku 2011). 
Data sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5459_16_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2010. 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_6_U2B.1> OD 
ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5241_6.dll, T_5241_6.dll, G_5241_6.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 i 2012, obsahuje novelizovaný formulář s pokyny platný pro sestavení 
žádosti za rok 2011 a v průběhu roku 2012. 



V roce 2011 nahrazuje předchozí balíček šablon 5241_5_U2B.1 (určený pro sestavení žádosti v průběhu roku 2011). Data 
sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5241_5_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2010. 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_6_U2B.1> OD 
ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5246_6.dll, T_5246_6.dll, G_5246_6.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 i 2012, obsahuje novelizovaný formulář s pokyny platný pro sestavení 
žádosti za rok 2011 a v průběhu roku 2012. 
V roce 2011 nahrazuje předchozí balíček šablon 5246_5_U2B.1 (určený pro sestavení žádosti v průběhu roku 2011). Data 
sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci 
instalace verze. Předchozí balíček šablon 5246_5_U2B.1 je v systému nadále dostupný v roce 2010. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_14_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5410_14.dll, T_5410_14.dll, G_5410_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs, 
TO_AKT_209.zip\U2BAL209.dll 
15.12.2011 

 Nový balíček šablon, dostupný v období 2011 i 2012, obsahuje novelizovaný formulář platný pro sestavení přiznání od 
roku 2011. 
Nahrazuje předchozí balíček šablon 5410_13_U2B.1. Data sestavená v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou 
převedena do nového balíčku šablon automaticky v rámci instalace verze. Předchozí balíček šablon 5410_13_U2B.1 již 
není v systému dostupný. 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5102_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\ T_5102_16.dll , M_5102_16.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 k verzi 208 ze dne 02.12.2011) 

 Pokud nebylo uvedeno předčíslí bankovního účtu na straně 2 u položek 14 a nebo 14b, účet se do tisku (i PDF) přenesl 
mimo vymezené kolonky. Opraveno.  

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5101_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5101_16.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 k verzi 208 ze dne 02.12.2011) 

 Pokud nebylo uvedeno předčíslí bankovního účtu na straně 2 u položek 14 a nebo 14b, účet se do tisku (ani PDF) 
nepřenesl. Opraveno.  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\ M_5401_17.dll , T_Sestavy.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 208 ze dne 25.10.2011) 

 V případě tisku kompletní záznamní povinnosti, obdobně i sumáře, se objevovalo hlášení "Nenalezeny žádné doklady". 
Opraveno. 
Problém se mohl projevit jen v případě, že první přiznání sestavené z dokladů bylo za 3.kvartál. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\T_5407_14.dll 



TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 208 ze dne 25.10.2011) 

 V případě tisku přiznání s více jak 3 vozidly sestava havarovala - problém vznikl ve verzi 207. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_13_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\U2VZOR.abs, M_5410_13.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 k verzi 208 ze dne 02.12.2011) 

 U přílohy 1 se tiskly chybně hodnoty do řádků 81-82-83.  Opraveno. 
 (bylo též zahrnuto do doplňku 02 ze dne 25.10.2011) 

 Nefungoval správně tisk (PDF) formuláře, u stran 1,2,3 přílohy 1 (K) bylo vše proškrtnuto. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_21_U2B.1/5404_22_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_21.dll, M_5404_22.dll 

SESTAVENÍ DAP - OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Ve sl. 5, v případě sestavení DAP za období pro hospodářský rok, se nesprávně vyhodnocovala uplatnitelnost ztráty ve sl. 
4 a 5. Upraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> ROK 2011 
komponenty: PROGRAMY\M_5450_11.dll, T_5450_11.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

15.12.2011 

 nefungoval tisk prázdného formuláře ("Acces violation at adress 067B7990 in module "T_5450_11.dll"). Opraveno.  

SESTAVENÍ DAP - OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 k verzi 208 ze dne 02.12.2011) 

 u dodatečného přiznání zrušeny kontroly pro listy označené jako dříve zrušené, v některých případech způsobovaly 
nemožnost sestavené přiznání vytisknout. 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Instalací verze 208 vznikl problém u daně z nemovitosti, pokud byl u DAP (a to i zablokovaného) editován po instalaci 
verze 208 rozpis k listu (týká se pozemků i staveb), objevily se zde chybně i záznamy z prvního listu. 
Po zavření rozpisu se nesprávně upravila hodnota řádku 210 (u staveb ř. 309) daného listu, celkový výpočet daně na listu 
zůstal beze změn. 
Pro opravu je nutné nahrát doplněk a DAP aktivovat. U zablokovaného postačuje aktivace listu, kde vnikl problém, u 
nezablokovaného je potřeba editovat a zkontrolovat, případně správně doplnit příslušný rozpis daného listu. 
 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5521_2_U2B.2> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\T_5521_2.dll, T_5521a_2.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Kompletní tisk (i pdf) formuláře byl chybně orientován na šířku. Opraveno. 
 

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_1_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

PANEL PRO GENEROVÁNÍ  SOUBORU XML PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Na panelu pro generování XML byl chybně link na aplikaci EPO. Opraveno. 



 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

NASTAVENÍ: MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ->AKTUÁLNÍ ZOBRAZENÍ->ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ->2012 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe,  DATABLAN\U2VZOR.abs, R2012.abs 

DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 

 Do systému bylo doplněno období 2012, nastavení viz spodní (stavový) programový řádek: 

 
nebo přes menu Nastavení: Možnosti zobrazení->Aktuální zobrazení->Zdaňovací období->2012 

 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe  

DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 

 Na kartě Nastavení pro elektronickou komunikaci doplněny parametry v souvislosti se změnami státní správy pro 
elektronické podávání písemností (namísto Portálu veřejné správy nově zabezpečuje komunikaci Daňový portál české 
daňové správy): 



 
 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe  

DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 208 ze dne 25.10.2011) 

 Na kartě Obecně doplněn parametr s názvem: Nastavení prodlevy pro zobrazení kontextové nápovědy. 
Výchozí hodnota je 30 sekund, určuje dobu, po kterou bude žlutý proužek s kontextovým helpem zobrazen, v případě, že 
nebude pohnuto s myší. 
 

SUBJEKT: HISTORIE SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, u2proc.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 208 ze dne 25.10.2011) 

 do menu Subjekt doplněn odkaz na tabulku s přehledem akcí k sestaveným formulářům: 
 Založení záznamu 
 Aktualizace z předchůdce 
 Vytvoření PDF opisu písemnosti 
 Vytvoření XML písemnosti 



 Podpis a odeslání písemnosti XML na portál veřejné správy 
 Blokování záznamu 
 Odblokování záznamu 

Tabulka s přehledem akcí je aktualizována od verze 209, s ohledem na předchozí odlišný systém aktualizace historie 
nemusí být u záznamů sestavených před instalací verze 209 tabulka historie úplná. 
Tabulku historie lze zavolat i pravým klikem myši na vybraném subjektu, nebo pro konkrétní záznam formulářů pravým 
klikem myši na tento záznam. 
Upozornění: 
Odstraněním záznamu se odstraní i přehled akcí předtím se záznamem provedených. 
 

DOPLŇKY: ČÍSELNÍKY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 208 ze dne 25.10.2011) 

 Aktualizován číselník finančních úřadů dle změn MF ČR ze dne 11.10.2011. 
 

ZÁPIS SUBJEKTU - PROPOJENÍ NA ARES  

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, u2proc.bpl, batarif.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Na kartě subjektu Základní údaje a u karty Zástupci doplněna možnost po zapsání hodnoty IČO prohledat ARES 
(Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí) a nalezené hodnoty převzít do programu: 

 
U karty uživatele programu (Nastavení/Licence/Vlastník licence) je převzetí hodnot z ARES možné pouze pro horní sekci 
"Společnost". 
Prohledání ARES dle rodného čísla není možné. 
 

SJEDNOCENÍ TERMINOLOGIE 

komponenty: PROGRAMY\Toclient.exe, M_informace.dll, M_kalendar.dll, M_Rozbor.dll,    M_Sablony.dll, TODiary.dll, 
baform.bpl, u2proc.bpl, batarif.bpl, DATABLAN\U2VZOR.abs 

ÚPRAVY: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Výraz Poplatník byl v rámci verze TAXOFF2 nahrazen výrazem Subjekt, ne všude se podařilo změny zrealizovat. Upraveno. 



 

SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - DEFINICE MASKY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Pokud je v masce seznamu formulářů i položka Kategorie nebo Modul (případně obě současně), automaticky při uložení 
nastavení této masky (v rámci úpravy masky) program provede seskupení pohledu na seznam formulářů podle těchto 
položek. 
 

SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - DATUM VYTVOŘENÍ 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll 

OPRAVA: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 U  DPH za II. čtvrtletí roku 2011 se do položky seznamu formulářů Datum vytvoření hodnota nedoplňovala. 
Opraveno, postačuje aktivovat a ukončit příslušný záznam přiznání k DPH, tím dojde k doplnění data. 
 

HLAVNÍ MENU - FORMULÁŘE 

komponenty: PROGRAMY\Toclient.exe 

OPRAVY: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 5.10.2011) 

 Výpis pro daňové účely (5592_1_U2B.1) nebylo možno aktivovat z menu přes nabídku Formuláře - ..., objevilo se 
oznámení: 

 
Přes ikonu „DPH“ šlo založit/spustit bez problému. Aktivace z menu opravena. 
 

DOPLŇKY: VLASTNÍ ŠABLONY 

komponenty: PROGRAMY\M_Sablony.dll, Toclient.exe, TODiary.dll 

OPRAVY: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 Pro šablony Text E-ZPRÁVY a Příloha E-ZPRÁVY doplněna položka Hlavní, je potřeba zatrhnout tu šablonu, kterou 
program pro generování emailu použije.  

 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 
15.12.2011 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_209.mht 

 

SERVISNÍ PROGRAM  

SPECIÁLNÍ ÚLOHY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Servis.exe  

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_209.mht


DOPLNĚNÍ: 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 208 ze dne 25.10.2011) 

 na kartu Speciální úlohy doplněna další nová funkce: 

 
o Oprava tabulek s parametry uživatelů a s parametry stanic: 

tato úloha ošetřuje stav, kdy v databázi v tabulce parametrů uživatelů existují duplicitní i nesmyslné záznamy. 
Nemá vliv na funkčnost programu, jde pouze o údržbu databáze. 

15.12.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 208 ze dne 5.10.2011) 

 na kartu Speciální úlohy doplněny 2 nové funkce: 
o Smazání uživatelských masek a filtrů u vybraného uživatele: 

tato úloha ošetřuje stav, kdy v masce seznamu subjektů před instalací verze 208 existovala položka, která v 
databázi TAXOF2 není definovaná, což verze 208 již neumožňuje a při spuštění program havaroval na chybnou 
masku seznamu poplatníků - neexistující položka. 

o Vyčištění tabulky aktuálně spuštěných uživatelů: 
tato úloha poslouží v případě víceuživatelských verzí po haváriích stanic. 
 
 
 

AKTUALIZACE 208 
verze:    TO2_166.111_2011.03.00 
datum vydání:   9.9.2011 

 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY PODLE § 92A ZÁKONA O DPH <5592_1_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5592_1.dll, T_Sestavy.dll, ToElpo.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
03.08.2011 

 Nový balíček šablon pro Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH, zveřejněný státní správou v 
aplikaci EPO pro elektronické podání dne 17.5.2011. Tyto formuláře je možné podávat pouze elektronicky. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 



PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_17.dll 
28.6.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 05 k verzi 207 ze dne 28.6.2011) 
 Opraven problém při importu XML pro EPO2 (kritická chyba znemožňující podání souboru) s doplněním hodnoty názvu a 

příjmení zástupce subjektu, pokud zástupcem byla fyzická osoba. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_9_U2B.1> OD ROKU 2009 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_9.dll, u2proc.bpl, DATABLAN\U2VZOR.abs 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ: CASHFLOW - OPRAVA 

14.7.2011 

 Pokud je do některého z popisných řádků 2, 24, 29 výkazu CashFlow omylem zadána hodnota, je tato nyní výpočtem 
smazána, netiskne se. 

KOREKCE VÝKAZŮ: ROZVAHA A VÝSLEDOVKA - OPRAVA 

13.7.2011 

 Pokud jsou výkazy sestavovány v Kč, pak v případě, že je třeba řešit korekce po zaokrouhlení, nešlo změnit číslo 
přednastaveného řádku - při pokusu zapsat jiné číslo řádku (nebo znovu to stejné) se zobrazila chyba Řádek pro korekci 
nesmí být součtový a to i v případě řádku, který součtový není. Opraveno. 

EXPORT VÝKAZŮ - OPRAVA 

24.6.2011 

 Export výkazů do RTF (SHIFT-R z tiskového rozhraní) chyboval. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <<5404_19_U2B.1/<5404_21_U2B.1/5404_22_U2B.1> 
OD ROKU 2009 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - ÚPRAVA:  

komponenty: PROGRAMY\M_5404_19.dll, M_5404_21.dll, M_5404_22.dll 
29.05.2011 

 Po zveřejnění nové verze aplikace EPO 33.11.1 ze dne 13.5.2011 mohlo dojít při přijetí XML-souboru do aplikace EPO k 
chybovému hlášení „Samostatná příloha k ř. č.5H k př. č.1 II. Oddílu ( popl. 0,9 )“. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_21_U2B.1/5404_22_U2B.1> OD ROKU 2010 

SESTAVENÍ DAP - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_21.dll, M_5404_22.dll 
27.7.2011 

 Pokud vyjde daň na řádku 340 méně jak 201 Kč, řádek 340 i 360 jsou nyní vynulovány, v souladu s ustanovením § 38b 
zákona 586/1992Sb. Dosavadní nulování řádku 330, pokud zde vyšla hodnota menší jak 101 bylo zrušeno. 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_21.dll, M_5404_22.dll 
24.6.2011 
(pro rok 2010 bylo též zahrnuto do doplňku 04 k verzi 207 ze dne 24.6.2011) 

 U poplatníka, který uplatňuje slevu na dani podle § 35a ZDP (nositelé příslibu investiční pobídky) se nesprávně počítal 
v části H, příloha C, řádek 3 v části I, případně řádek 3 v části II.b). Docházelo zde totiž k zaokrouhlení na tisíce Kč dolů, 
což vedlo vyčíslení nižší slevy a o to vyšší daňové povinnosti. Jednalo se řádově maximálně o stokoruny. 
Pro opravu je nutno aktivovat nezablokované přiznání a provést výpočet. 

TISK (PDF) - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\T_5404_21.dll, G_5404_21_EN.dll 
20.6.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 03 k verzi 207 ze dne 20.6.2011) 
 Doplněn tisk anglické verze tiskopisu včetně příloh. 

TISK (PDF) - ÚPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\T_5404_21.dll, T_5404_22.dll 
29.05.2011 

 Rozšířena maska pro výstup přeplatku na straně 8, pro doporučený font CN velikosti 10 se zde nyní vejde řádově 999 mil. 

POŘÍZENÍ DAT - DOPLNĚNÍ: 



komponenty: PROGRAMY\M_5404_21.dll, M_5404_22.dll 
17.6.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 207 ze dne 6.5.2011) 
 Při nastavení vazby na sadu výkazů v Nastavení docházelo k nežádoucímu přepočtu přiznání s nulovým HV, kterým mohlo dojít ke 

změnám částky uplatněných darů a částky uplatněné ztráty z minulých let, a tím ke změně výsledné daňové povinnosti. Upraveno, 
nyní již k tomuto přepočtu nedochází. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 A V PRŮBĚHU ROKU 2011 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 A V PRŮBĚHU ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_10.dll, M_ZP01_10.dll 

ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - DOPLNĚNÍ: 

29.05.2011 

 Umožněno založení nového záznamu i v roce 2011 pro případy úmrtí OSVČ, viz i doplnění legisl. parametrů pro výpočet 
pojištění v průběhu roku 2011. 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ - OPRAVA: 

29.05.2011 

 Upraveno generování záznamů pro tabulku Závazky, do Nastavení pro přehled doplněna karta Nastavení pro závazky s 
těmito novými parametry: 
OSVČ nepodává daňové přiznání: 
Pro určení termínu podání Přehledu a splatnosti doplatku v případě, že OSVČ nemá povinnost podat daňové přiznání. 
Přehled za rok YYYY podán ke dni: 
Datum zařazeno pro určení termínu doplatku (pouze pro sociální pojištění, kde je doplatek odvozen od data podání 
Přehledu), dále pro určení termínu, od kterého je povinna OSVČ platit zálohy v nové výši dle podávaného Přehledu; v 
případě, že nebude vyplněno datum, automaticky se vygeneruje datum zákonného termínu pro podání Přehledu (podle 
stavu podání DAP s odkladem nebo bez odkladu) 
Zálohu splatnou v měsíci podání Přehledu uhradit ve staré výši 
Podle nastavení parametru se v závazcích zobrazí buď loňská, nebo nová záloha. Posun termínu této zálohy na termín 
pro den podání Přehledu nastává v případě, že loňská záloha připadá na den po dni podání Přehledu, nebo naopak, při 
požadavku na novou zálohu, tato připadá na den před podáním Přehledu. 
V tabulce Závazky zobrazit nové zálohy v tomto časovém rozmezí: 
program generuje vždy 20 záznamů s novou zálohou, rozmezí Od-Do slouží k případném zakrytí záznamů v tabulce 
Závazky dle potřeby. 

 Zpřehledněna karta Základní nastavení, funkčně zůstalo beze změn. 

 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_16.dll 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

6.5.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 02 k verzi 207 ze dne 6.5.2011) 

 Při sestavení přílohy 3 nelze vytvořit nový záznam - problém vznikl v aktualizaci 207. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\T_5407_14.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVA 

6.4.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 207 ze dne 19.4.2011) 

 V případě tisku přiznání s více jak 3 vozidly sestava havarovala - problém vznikl ve verzi 207. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD 2. KVARTÁLU ROKU 2011 

GENEROVÁNÍ SOUBORU XML PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.ABS, TO_AKT_208.zip\U2BAL208.dll 
13.5.2011 

 Pro období 2. až 4. čtvrtletí 2011 a pro měsíce duben až prosinec 2011 se musí koeficient do XML generovat jako 
procento, dosud byl generován jako koeficient s dvěma desetinnými místy. Upraveno. 



KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

PRÁCE S PROGRAMEM, V PŘÍPADĚ ŽE JSOU PŘIHLÁŠENÍ 2 A VÍCE UŽIVATELŮ (SÍŤOVÁ VERZE]: 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

29.05.2011 

 Výrazně zrychlena (řádově set-násobně) práce s programem - jak funkce pro administraci daňových subjektů, tak i funkce 
pro sestavování formulářů. 

 

NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: PŘÍPRAVA PRO TISK (PDF) 
NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ ÚŽIVATELE: PŘÍPRAVA PRO TISK (PDF) - (SÍŤOVÁ 
VERZE] 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

29.05.2011 

 Doplněno grafické znázornění nastavení formátu (kalibrace) pro tisk pro všechny balíčky šablon zařazené do systému 
TaxOff2: 

 
Výchozí hodnoty viz obrázek.  
Přednastavený formát písma je v rámci každého balíčku šablon optimalizován dle těchto kritérií: 1. čitelnost, 2. 
přehlednost, 3. originální podklad. Může se tedy v některých případech stát, že hodnoty v sestavě budou i mírně mimo 
rozsah vymezený originálním podkladem, nikoli ale na úkor přehlednosti či zmatení významu prezentovaných hodnot. 
Upozornění: 
Nastavení je z praktických důvodů dostupné i přímo z nastavení pro sestavení formulářů, je platné pro všechny sestavené 
záznamy v rámci balíčku šablon (pro všechny daňové subjekty). Tzn., že pokud změníte nastavení formátu datového 
výstupu u záznamu k DPH pro subjekt A, změní se i u již zablokovaných sestavených záznamů k DPH pro subjekty B,C, D a 
tak dále. 
Doporučení: 
Pokud přesto požadujete změnu formátu, nastavujte vždy proporcionální typ písma, tzn. písmo, které má pro každý znak 
definovánu stejnou šířku. 

 

FORMULÁŘE->LEGISLATIVNÍ PARAMETRY PRO OBDOBÍ 2011: PŘEHLEDZP, PŘEHLED SP 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, baform.bpl, DATABLAN\U2VZOR.abs 



DOPLNĚNÍ: 

29.05.2011 

 V souvislosti se sděleními ministerstva práce a sociálních věcí z dubna a května 2011 byla doplněna karta s legisl. 
parametry pro výpočet pojištění na rok 2011. V této souvislosti byly parametry na kartě zpřehledněny, hodnoty pro 
zálohy budou doplněny koncem roku 2011 současně s vydáním nových šablon pro zpracování přehledů za rok 2011. 
 

PRACOVNÍ PLOCHA 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

03.08.2011 

 Optimalizována pracovní plocha: 

 
 
1. Tabulka Sestavené formuláře je nyní standardní součástí pracovní plochy, zobrazení se dá nastavit libovolně dle 

potřeby (případně minimalizovat) svislým posuvníkem mezi tabulkami Daňové subjekty a Sestavené formuláře 
 

2. Pevný filtr (daňové kategorie) přesunut z panelu Zobrazení na panel Formuláře - viz tlačítka Filtr pod ikonami pro 
vstup do rozhraní pro práci s balíčky šablon dle daňových kategorií: 

 
tlačítko funguje stejně jako před změnou umístění, tedy jako přepínač, v případě, že je filtr zapnutý, je nyní 
jednoznačně vizuálně identifikován. Funkčnost filtru na příkladu: 
Ve stavu zapnuto: DPFO, PZP, PSZ, SILD, DPH znamená, že: 
V tabulce Daňové subjekty 

jsou zobrazeny pouze subjekty, které mají požadavek na zpřístupnění dané kategorie v Adresáři na kartě 
Stav zpracování období. 

V tabulce Sestavené formuláře  
jsou zobrazeny všechny záznamy, spadající pod balíčky šablon v rámci aktivních kategorií. 
 

3. Doplněno záhlaví a panel Oblíbené u tabulek Daňové subjekty i Sestavené formuláře 



 
V tabulce Daňové subjekty 

v záhlaví jsou tlačítka, umožňující zapnout/vypnout panely Detail (Adresy-Banky-Zástupci) a Poznámek, 
na panelu Oblíbené jsou tlačítka pro všechny podstatné funkce pro práci se subjektem: 
nový-upravit-smazat-heslování-priorita-závazky-tisk-účtování 

V tabulce Sestavené formuláře  
v záhlaví je tlačítko, umožňující zapnout/vypnout panel Poznámek, 
na panelu Oblíbené jsou tlačítka pro všechny podstatné funkce pro práci s formuláři: 
nový-upravit-smazat-blokovat-přílohy-fu-pvs-závazky-tisk 
některá tlačítka nemusí být v závislosti na stavu záznamu vždy dostupná: 
smazat, odblokovat: nelze pokud má záznam následníka, funkčnost byla dříve zasunuta přímo v záznamu 
(servis), 
fu: změna finančního úřadu je možná jen u daně z nemovitostí a trojdaní, u ostatních je tlačítko 
nedostupné, provést změnu fu je potřeba v Adresáři na kartě Základní údaje, funkčnost byla dříve zasunuta 
přímo v záznamu (servis), 
pvs: tlačítko je dostupné pouze pro formuláře, jejichž elektronické podání státní správa podporuje, tlačítko 
zavolá tento panel: 

 
závazky: tlačítko je dostupné pouze pro formuláře, které mají v rámci sestavení vyplývající 
doplatky/přeplatky, 
tisk: tlačítko je dostupné pouze pro formuláře, sestavené na aktuálních balíčcích šablon (pro starší je tisk 
možný jako dosud pouze po otevření záznamu). 
 

4. Pro tabulku Daňové subjekty změny na panelu Zobrazení s předdefinovanými maskami i filtry: 

 
definice vlastních pohledů i filtry je přístupná přes nová tlačítka za výběrem (kombo-boxem) - dříve bylo dostupné z 
panelu Funkční klávesy (F11, F12). K uložení nastavení zobrazení tabulky nyní slouží první tlačítko panelu, hned vedle 
je tlačítko kterým je možno zrušit nastavené filtry.  



Ze seznamu předdefinovaných masek odstraněny tyto 2 masky:  
Poplatník s adresou  
Údaje z formulářů 

Současně zrušeny i položky, které bylo možné dříve využít pro definici masky. 
Pro zobrazení těchto polí jsou nyní k dispozici  
 nový panel (Detail), 
 nová tabulka (Sestavené formuláře). 
Nastavení období (rok) bylo přesunuto do stavového řádku na první pozici vlevo. 
 

5. Pro tabulku Sestavené formuláře doplněn panel Zobrazení s předdefinovanými maskami i filtry: 

 
Obdobně jako u tabulky Daňové subjekty je možno definovat vlastní pohledy i filtry, viz nová tlačítka za výběrem 
(kombo-boxem). K uložení nastavení zobrazení tabulky slouží první tlačítko panelu, hned vedle je tlačítko kterým je 
možno zrušit nastavené filtry. 
 

6. S ohledem na změny na panelu Zobrazení upraven i panel Funkční klávesy, pod F11 nastavena namísto aktivace 
panelu pro změny filtru seznamu subjektů aktivace panelu o uživateli. Obdobně, pod F12 nastavena namísto 
aktivace panelu pro změny masky seznamu subjektů aktivace tabulky s originál formuláři státní správy, které jsou 
zařazeny do programu TaxOff2. 

 

PRACOVNÍ PLOCHA - SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - PRÁCE SE ZÁZNAMY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

OPRAVA: 

15.4.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 207 ze dne 19.4.2011) 

 Při opakované aktivaci záznamu pro balíček šablon: STAV_9_U2B.1 Statistické výkazy se po ukončení práce s formulářem 
do tabulky Sestavené formuláře, položky Specifikace, uloží název sady výkazu ke všem existujícím záznamům:  

 
v ukázce jde o název sady AAA. 
Na správnou funkčnost programu nemá ztráta této informace vliv, pro orientaci uživatele v záznamech u balíčků šablon, 
které umožňují vytvoření  různých typů přiznání je to nepříjemné. 
Do servisního programu doplněna úloha, která správné texty znovu doplní. 



 

DOPLŇKY-> PŘEHLEDY 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll 
03.08.2011 

 Doplněny nové sestavy: 
Tisk seznamu adres poplatníků dle aktivního filtru 
Tisk seznamu bankovních účtů poplatníků dle aktivního filtru 
Tisk seznam zástupců poplatníků dle aktivního filtru 

 

DOPLŇKY-> PŘEHLEDY-> DANĚ Z PŘÍJMŮ 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll 
1.4.2011 
(bylo též zahrnuto do doplňku 01 k verzi 207 ze dne 19.4.2011) 

 Havarovalo generování PDF sestavy Tisk seznamu poplatníků dle aktivní masky a filtru - SHIFT+F7. Opraveno. 
 

DOPLŇKY: DAŇOVÝ KALENDÁŘ->DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll, M_kalendar.dll 
03.08.2011 

 Upraveny termíny pro podání přehledů sociálního i zdravotního pojištění a z toho vyplývající platby. 

 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 
03.08.2011 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_208.mht 

 

NÁPOVĚDA->VYHLEDAT AKTUALIZACE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TO2Servis.exe  

DOPLNĚNÍ: 

03.08.2011 

 Doplněna nabídka pro vyhledání doplňků k užívané verzi. V případě, že doplněk je nalezen, provede i automaticky 
instalaci doplňku: 

 
Vyhledání doplňků proběhne vždy i v rámci běžného spuštění programu. 
Tímto způsobem jsou řešeny aktualizace s drobnými úpravami v programech, nápovědě, vzorových datech, pokud 
současně nedochází ke změně deklarace uživatelské databáze (například zařazení nového balíčku šablon do systému). 
Standardní metoda kvartální aktualizace pomocí servisního modulu zůstává beze změn. 
 

NÁPOVĚDA K PROGRAMU  

NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->BALÍČKY ŠABLON 

komponenty: HELPY\taxoff.chm 

DOPLNĚNÍ: 

03.08.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s výše popsanými změnami. 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_208.mht


 

SERVISNÍ PROGRAM  

SPECIÁLNÍ ÚLOHY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Servis.exe  

DOPLNĚNÍ: 

29.05.2011 

 na kartu Speciální úlohy doplněny funkce pro ošetření různých specifických chybových stavů, ke kterým může výjimečně 
při užívání programů TAXOFF2 dojít: 

 
Aktivace funkcí je kryta vstupním kódem: 

 
Poslední odkaz:  
Doplnění hodnot do položky Specifikace v tabulce Sestavené formuláře 
řeší problém vzniklý opakovanou aktivaci záznamu pro balíček šablon: STAV_9_U2B.1 Statistické výkazy. 
 
 

 

AKTUALIZACE 207 
 verze:    TO2_117.052_2011.01.07 
 datum vydání:   29.03.2011 
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  



PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_22_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5404_22.dll, T_5404_22.dll, G_5404_22.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
29.3.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani z příjmů právnických osob, pro období započatá v roce 2011. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_9_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_9.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
29.3.2011 

 Zpřístupněn balíček šablon pro sestavení statistických výkazů, pro období započatá v roce 2011. 
 

VYÚČTOVÁNÍ ODVODU Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ <5537_1_U2B_1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5537_1.dll, T_5537_1.dll, G_5537_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
29.3.2011 

 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, od roku 2011. Dne 25.4.2011 bude poprvé v účinnosti povinnost 
plátců provést vyúčtování za březen 2011, současně i zpětně za leden a únor. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_10.dll 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - OPRAVA: 

29.3.2011 

 Upraveno automatické doplnění termínu „Daňové přiznání mělo být podáno dne“ v sekci 3 Přehledu, na 1.4. (bez 
odkladu) nebo 1.7. (s odkladem), které nahradily původní termíny 31.3. a 30.6. v souladu s daňovým řádem platným od 
1.1.2011. 

DAŃOVÝ KALENDÁŘ - OPRAVA: 

29.3.2011 

 Upraveno generování záloh, v okrajových případech mohla v přehledu závazků chybět záloha za měsíc, kdy byl nebo měl 
být podán Přehled za rok 2010, případně za měsíc předchozí či následující. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_10.dll 

DAŃOVÝ KALENDÁŘ - OPRAVA: 

29.3.2011 

 Upraveno generování záloh, v okrajových případech mohla v přehledu závazků chybět záloha za měsíc, kdy byl nebo měl 
být podán Přehled za rok 2010, případně za měsíc předchozí či následující. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - OPRAVA: 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
29.3.2011 
 Příloha 1, u tabulky D, řádek 3 (DzPFO - výkaz majetku) - "Peněžní prostředky na bankovních účtech" chyběl příznak *) = 

údaj je nepovinný. Opraveno. 

TISK - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\T_Sestavy.dll 
29.3.2011 
 Zprovozněn tisk tabulky pro rozpis dle §23 nad rámec formuláře (příloha 1, strana 2, tabulka E). 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_16.dll 



ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

29.3.2011 

 Pokud byl v příloze č.1 zadán počet zaměstnanců roven 0, pak to program vyhodnotil jako nedostatečně vyplněný 
záznam, navíc se NULA ani nevygenerovala do souboru XML, takže elektronické podání nebylo možné. Opraveno. 

 

STATISTICKÉ VÝKAZY < STAV_9_U2B.1> PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_STAV_9.dll 

SESTAVENÍ - OPRAVA: 

29.3.2011 

 V obratové předvaze zpracované z osnovy mohly být zůstatky účtů vypočteny s nežádoucím desetinným rozvojem. 
Opraveno. 

KONTROLY SESTAVENÍ - DOPLNĚNÍ  

29.3.2011 

 Do nastavení pro sestavení výkazů doplněn nový parametr: Nekontrolovat HV minulého období (§ 4 odst. 7). Jeho 
zatržení umožňuje sestavit výkazy i pro případy vymezené v par.4, odst.7, vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5521_2_U2B.2> OD ROKU 2011 

GENEROVÁNÍ SOUBORU XML PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5521_2N.dll 
29.3.2011 

 V případě, že již byl založen záznam pro SHDPH a následně došlo ke změně CFU u subjektu v adresáři, tato změna se sice 
promítla do formuláře, nikoli však do souboru XML pro elektronické podání, pokud byl po změně vygenerován. 
Opraveno. 

 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5101_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5102_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_13_U2B.1> OD ROKU 2010 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_5_U2B.1> OD 
ROKU 2010 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_5_U2B.1> OD 
ROKU 2010 

TISK - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\G_5101_16_EN.dll, G_5102_16_EN.dll, G_5405_17_EN.dll, G_5459_16_EN.dll, G_5459_16_EN.dll, 
G_5241_5_EN.dll, G_5246_5_EN.dll 
29.3.2011 
 Zprovozněna anglická verze tiskového výstupu (PDF). 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

FORMULÁŘE: PODÁNÍ NA ELEKTRONICKÉ PODATELNY 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

OPRAVY: 

29.3.2011 

 U písemností DPFDP4 (Přiznání k dani z příjmů fyzických osob) pro rok 2010  chyběly mezi přílohami tzv. předepsané 
přílohy. Doplněno.  



 U písemností DPFDP4 (Přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2010) a DPPDP7 (Přiznání k dani z příjmů 
právnických osob pro rok 2010) se do XML negeneroval datum, ke kterému jsou sestavovány přiložené účetní výkazy). Při 
přijetí takového XML v aktuální verzi aplikace EPO byl tento nedostatek vyhodnocen jako propustná chyba závažná. 
Opraveno. 
 

PRACOVNÍ PLOCHA - SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - PRÁCE SE ZÁZNAMY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, baform.bpl 

DOPLNĚNÍ: 

29.3.2011 

 Doplnění pomocného menu pro práci ze záznamy (vyvolá pravý klik myší) – zařazen odkaz Portál PVS.  Je aktivní pouze 
pro sestavené formuláře, které lze z programu TO2 podávat i elektronicky prostřednictvím portálu PVS. Odkaz vyvolá 
panel pro zobrazení identifikátoru přiděleného portálem veřejné správy a dalších podrobností, včetně možnosti odeslat 
dotaz na stav zpracování: 

 
 

POPLATNÍK: PŘEHLED ZÁVAZKŮ->PLATEBNÍ PŘÍKAZ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 
29.3.2011 

 Pokud byla v daňovém kalendáři uložena úhrada z platebního příkazu, ve kterém nabylo uvedeno datum splatnosti, pak 
při následném pozdějším otevření tohoto příkazu došlo k chybovému hlášení „’’ is not a valid date and time“ a příkaz se 
nenačetl. Opraveno. 
 

DOPLŇKY-> PŘEHLEDY-> DANĚ Z PŘÍJMŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, T_Sestavy.dll 
29.3.2011 

 Doplněny nové sestavy pro zkrácený přehled o poplatnících daně z příjmů s přeplatky-doplatky-zálohami-termínem 
podání. 

 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 
29.3.2011 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_207.mht 

 

ZÁLOHOVÁNÍ: UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST ÚDRŽBY SLOŽKY PRO ZÁLOHOVÁNÍ 

komponenty: PROGRAMY\to2client.exe 
29.3.2011 

 Při výchozím nastavení maximální velikosti pro záložní soubory (1 GB) kontrola oznámila, že celková velikost záloh 
překročila 1 GB už ve chvíli, kdy velikost překročila 100 MB. Opraveno. 
 

NÁPOVĚDA K PROGRAMU  

NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->BALÍČKY ŠABLON 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_207.mht


komponenty: HELPY\taxoff.chm 

DOPLNĚNÍ: 

29.3.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s výše popsanými změnami. 
 

 

AKTUALIZACE 206 
 verze:    TO2_115.048_2011.01.06 
 datum vydání:   09.03.2011 
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: DATABLAN\u2vzor.abs 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

9.3.2011 

 V souboru XML pro el. podání chyběl identifikátor pro měsíc duben. Aplikace EPO (MF ČR) do formuláře pro opravy 
záznam pro měsíc duben přesto bez identifikátoru správně načetla a žádnou chybu neoznámila. Pokud byl pak soubor 
podán přes datovou schránku, doplnila si aplikace EPO před vytvořením souboru pro datovou schránku chybějící 
identifikátor, podání je u tohoto typu korektní. 
Při podání XML na podatelnu přes PVS, nebo i přímo z EPO2, byl XML odeslán v původním stavu bez identifikátoru 
měsíce dubna. Pro přijetí souboru správcem daně není zatím k dispozici software (podle našich informací bude na berní 
úřady distribuován v druhé polovině dubna) - správce daně může prozatím do souboru pouze nahlížet, přičemž měsíc 
duben s ohledem na absenci identifikátoru nevidí, přitom součty a výsledky jsou korektní. Může se tedy stát, že správce 
daně absenci měsíce dubna avizuje uživateli a vyzve jej k opravě. Zda bude software schopen zpracovat soubor včetně 
dubna bez identifikátoru, podobně jako to zvládne aplikace EPO (MF ČR), netušíme. 
Oprava: 
Do procesu generování XML doplněn identifikátor i pro duben.  
Doporučený postup po instalaci aktualizace 206: 
Ačkoli je pravděpodobné, že software správce daně přijme i bez identifikátoru dubna XML korektně, doporučujeme v 
zákonném termínu do 21.3.2011 vytvořit Opravný záznam a odtud opětovné vygenerování XML a jeho podání, správce 
daně zpracuje až tento záznam. 
Případně, pokud software XML bez identifikátoru korektně nenačte, lze počkat na výzvu správce daně a následně přímo 
na berním úřadě duben doplnit. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\T_SP01_10.dll 

TISK PŘEHLEDU - OPRAVY: 

28.2.2011 

 V případě požadavku na tisk POUZE datových položek (do předlohy) se objevila chyba. Opraveno. 
 

STATISTICKÉ VÝKAZY <STAV_9_U2B.1> OD ROKU 2009 
STATISTICKÉ VÝKAZY <STAV_6_U2B.2> PRO ROK 2008 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY ZAOKROUHLENÍ: 

komponenty: PROGRAMY\M_stav_9.dll, M_stav_6.dll 
28.2.2011 

 Při výpočtu výkazů s hodnotami zapisovanými v korunách a haléřích mohlo dojít k tomu, že v součtovém řádku se 
vypočetla hodnota s více jak 2 desetinnými místy, např. 150,4400000001. 
Ke stejnému problému mohlo dojít při sestavení výkazů výpočtem ze zůstatků účtů při nápočtu do vstupního řádku 
výkazu. Opraveno. 
 



PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_21_U2B.1> OD ROKU 2010 

TISK - ÚPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\T_5404_21.dll, T_5404_19.dll 
2.3.2011 
 V tisku (PDF), u přílohy K, hodnota položky čistý obrat, v případě řádu sta milionu a vyšších se při nastavení velikosti písma větší jak 8 s 

použitím oddělovačů čísel zobrazilo pouze 7 znaků. Upraveno - nyní se i při zachování oddělovače s nastavením doporučené 
velikostí písma = 10 vejde do čistého obratu až 11 čísel (řádově desítky miliard - 11.111.111.111,-). 

POŘÍZENÍ DAT - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5404_21.dll 
24.2.2011 
 Do nastavení k sestavení DAP doplněn nový parametr Vypnout automatický výpočet při zadávání hodnot do formuláře, který 

umožňuje rychlejší zadání hodnot, výpočet není automaticky aktivován při změně hodnoty ve formuláři. Aktivace výpočtu zůstává i 
nadále na těchto funkcích: 
aktivace Výpočet (kl. F5), Tisk (kl. F6), při potvrzení změny v Nastavení,  při aktivaci panelu pro generování XML, při zablokování-
odblokování záznamu v servise (kl. F8), dále při aktivaci Daňového kalendáře, sestavy Zálohy a odkazu Info, také po provedení 
Aktualizace (z předchůdce) a samozřejmě i při ukončení práce s formulářem. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

TISK - ÚPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\T_5405_17.dll 
2.3.2011 
 V tisku (PDF) na straně 3, hodnota položky rodné číslo manželky, v případě nastavení velikosti písma větší jak 8 se ořízlo poslední číslo. 

Upraveno. 

ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5405_17.dll 
1.3.2011 
 Po založení záznamu u poplatníka, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, se v Příloze 1 nenaplnila nabídka typů pro Metodu 

uplatnění výdajů, záznam bylo potřeba zavřít a znova otevřít - teprve pak se nabídka již naplnila správně. Upraveno. 

NEPOVINNÉ SESTAVY - OPIS UPLATNĚNÍ DARŮ - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5405_17.dll, T_Sestavy.dll 
23.2.2011 

 Nebyl funkční opis uplatněných darů, opraveno. 

POŘÍZENÍ DAT - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5405_17.dll 
23.2.2011 
 Do nastavení k sestavení DAP doplněn nový parametr Vypnout automatický výpočet při zadávání hodnot do formuláře, který 

umožňuje rychlejší zadání hodnot, výpočet není automaticky aktivován při změně hodnoty ve formuláři. Aktivace výpočtu zůstává i 
nadále na těchto funkcích: 
aktivace Výpočet (kl. F5), Tisk (kl. F6), při potvrzení změny v Nastavení,  při aktivaci panelu pro generování XML, při zablokování-
odblokování záznamu v servise (kl. F8), dále při aktivaci Daňového kalendáře, sestavy Zálohy a odkazu Info, také po provedení 
Aktualizace (z předchůdce) a samozřejmě i při ukončení práce s formulářem. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

GENEROVÁNÍ SOUBORU XML PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5401_17.dll 
3.3.2011 

 V případě, že již byl založen záznam pro DPH a následně došlo ke změně CFU u subjektu v adresáři, tato změna se sice 
promítla do formuláře, nikoli však do souboru XML pro elektronické podání, pokud byl po změně vygenerován. 
Opraveno. 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll 
24.2.2011 

 V případě sestavení Opravného formuláře byl v tiskové sestavě (PDF) chybně indikován jako dodatečný a naopak. 
Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ <54091_11_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\ M_54091_11.dll 



ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - OPRAVY: 

23.2.2011 

 Při založení nového záznamu se objevila chyba v datech modulu daně darovací. Opraveno. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

DOPLŇKY: VLASTNÍ ŠABLONY 

komponenty: PROGRAMY\M_Sablony.dll 

DOPLNĚNÍ: 

4.3.2011 

 Doplněna možnost převzít šablony definované jiným uživatelem. 

 
 

AKTUALIZACE 205 
 verze:    TO2_107.043_2011.01.05 
 datum vydání:   22.02.2011  
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ PŘI NABYTÍ, PŘEVODU 
NEBO PŘECHODU MAJETKU OSVOBOZENÉM PODLE § 20 A § 23 ZÁKONA Č. 357/1992 <5461_10_U2B.1> 
OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5461_10.dll, T_5461_10.dll, G_5461_10.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
21.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo 
přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_13_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5410_13.dll, T_5410_13.dll, G_5410_13.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
21.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani z převodu nemovitostí. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5509_3_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5509_3.dll, T_5509_3.dll, G_5509_3.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
21.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_10_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5409_10.dll, T_5409_10.dll, G_5409_10.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
21.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani dědické. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5512_4_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5512_4.dll, T_5512_4.dll, G_5512_4.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
21.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona. 
 



PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ <54091_12_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_54091_12.dll, T_54091_12.dll, G_54091_12.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
21.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani darovací. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

AKTUALIZACE DAŇOVÉHO  KALENDÁŘE - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll 
17.2.2011 

 V případě, že po založení záznamu došlo k sestavení formuláře a ten byl následně ukončen bez aktivace výpočtů, 
nedoplnil se do daňového kalendáře doplatek/přeplatek. Při následné aktivaci formuláře a výpočtu se kalendář už 
správně naplnil. Upraveno, aby k této disproporci nedocházelo. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_15_U2B.1, 5405_16_U2B.1, 5405_17_U2B.1> OD 
ROKU 2008 

AKTUALIZACE Z ADRESÁŘE - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\ M_5405_15.dll, M_5405_16.dll, M_5405_17.dll 
17.2.2011 

 V případě daňového nerezidenta se nepřenesla do položky 29 hodnota kód státu uvedená v  adresáři. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

TERMÍNY ZÁLOH V DAŇOVÉM KALENDÁŘI - OPRAVA: 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_17.dll 
15.2.2011 

 Termín záloh v daňovém kalendáři byl o měsíc posunutý, opraveno. V sestavě Zálohy byly termíny vypočteny správně. 
Dopady na uživatele: 
Postačuje aktivovat daňový kalendář z příslušného formuláře, tím dojde automaticky k úpravě termínů. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_13_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\T_5466_13.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

17.2.2011 

 Sestava (PDF) - na straně 3 se v součtovém řádku 13 ve sl. 8a tiskla hodnota ze sl. 8. Opraveno. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_16.dll, ToElpo.dll 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ - OPRAVY, DOPLNĚNÍ:  

22.2.2011 

 Aktualizován číselník pro doplnění obcí v příloze 1 - počet zaměstnanců, přijetí souboru na portále bylo odmítnuto pro 
neprostupnou chybu z důvodů chybných kódů územních jednotek.  

 Upraveno doplnění NULY v řádcích v části II (na straně 3), v případě, že v řádku 13 v části I formuláře nebyly uvedeny 
hodnoty, neměly být ani v příslušných řádcích  části II uvedeny nuly, aplikace EPO2 vyhodnotila jako prostupnou chybu. 
 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

POPLATNÍK->OPRAVA: ADRESY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TO_AKT_205.zip\U2BAL205.dll 

OPRAVA: 



21.2.2011 

 V případě, že v  TaxOff2 byl zapsán nový poplatník do adresáře, mohly se u něj, v závislosti na nastavení prostředí 
počítače, chybně zobrazovat hodnoty na kartě adresy - hodnoty uvedené pod adresou trvalého pobytu byly ve 
skutečnosti uloženy v adrese doručovací. Tzn., že do vytvořených formulářů se takto prohozené adresy nepřenášely. 
Opraveno. U adres poplatníků převedených ze systému TaxOffice1 tento problém nastat nemohl. 
Dopady na uživatele: 
Po instalaci aktualizace 205 je nutné u nově zapsaných poplatníků v adresáři zkontrolovat, zda adresy odpovídají 
skutečnosti. Co se týče formulářů, kam se adresa po založení záznamu nepřenesla, pak postačuje aktivovat 
nezablokovaný záznam, tím dojde k přenosu správných hodnot do formuláře. 

 

NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI: PŘÍPRAVA PRO TISK (PDF) 
NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ ÚŽIVATELE: PŘÍPRAVA PRO TISK (PDF) - (SÍŤOVÁ 
VERZE] 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

21.2.2011 

 Doplněno grafické znázornění nastavení formátu (kalibrace) pro tisk: 

 
Výchozí hodnota velikosti písma byla zvýšena z původních 8 na 10.  
Toto nastavení je společně platné pouze pro starší balíčky šablon. Pro balíčky šablon které jsou aktuální pro sestavení 
daňových tvrzení je nastavení formátu tisku předdefinováno ve vzorové databázi pro každý balíček šablon samostatně. 
Toto nastavení je možné měnit přímo v nastavení každého balíčku šablon, například pro DPH: 

 
Výchozí hodnoty viz obrázek. Obdobně ve všech ostatních BŠ. 
Doporučení: 



Nastavujte proporcionální typ písma, tzn. písmo, které má pro každý znak definovánu stejnou šířku. 
Upozornění: 
Nastavení je z praktických důvodů platné pro všechny sestavené záznamy v rámci balíčku šablon (pro všechny daňové 
subjekty). Tzn., že pokud změníte nastavení formátu datového výstupu u záznamu k DPH pro subjekt A, změní se i u již 
zablokovaných sestavených záznamů k DPH pro subjekty B,C, D a tak dále. 

NÁPOVĚDA K PROGRAMU  

NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->BALÍČKY ŠABLON 

komponenty: HELPY\taxoff.chm 

DOPLNĚNÍ: 

21.2.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s výše popsanými změnami. 

 
 

AKTUALIZACE 204 
 verze:    TO2_093.036_2011.01.04 
 datum vydání:   14.02.2011 
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_17_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5401_17.dll, T_5401_17.dll, G_5401_17.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
14.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Pro sestavení za první kvartál roku 2011 platí zvláštní režim, 
stanovený metodikou MF ČR. Podrobnosti najdete v nápovědě k sestavení DPH. 

 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRO DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY 
<5104_4_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5104_4.dll, T_5104_4.dll, G_5104_4.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
14.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Přihlášku k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby. 
 



ZRUŠENÍ REGISTRACE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY 
<5112_1_10_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5112_1_10.dll, T_5112_1_10.dll, G_5112_1_10.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
14.2.2011 

 Nový balíček šablon pro Zrušení registrace daně z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby. 
 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY < 5521_2_U2B.2> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5521_2N.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
14.2.2011 

 Zprovoznění balíčku šablon pro Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty i v roce 2011. 
 

HLÁŠENÍ PODLE § 19 ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, O DODÁNÍ NOVÉHO 
DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU <5526_2_U2B.1> OD ROKU 2008 

komponenty: PROGRAMY\M_5526_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
14.2.2011 

 Zprovoznění balíčku šablon pro HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o dodání nového 
dopravního prostředku i v roce 2011. 
 

HLÁŠENÍ PODLE § 19 ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, O POŘÍZENÍ NOVÉHO 
DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU <5527_2_U2B.1> OD ROKU 2008 

komponenty: PROGRAMY\M_5527_1.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 
14.2.2011 

 Zprovoznění balíčku šablon pro HLÁŠENÍ podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o pořízení nového 
dopravního prostředku i v roce 2011. 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

KONTROLY SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
11.2.2011 

 Doplněna nová neprostupná kontrola na sekci pro vrácení přeplatku. Kontrola se zobrazí v rámci výpočtu vždy, je-li 
zatrženo vrácení přeplatku, současně je v řádku 91 uveden doplatek a současně v Nastavení k DAP není zatržen parametr 
Zapsat přeplatek ručně. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_5_U2B.1> OD 
ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5241_5.dll 

ZALOŽENÍ ZÁZNAMU - DOPLNĚNÍ: 

8.2.2011 

 Při založení nového záznamu pro Žádost.. je možno zvolit předchůdce, nabízí se záznamy sestavené v nastaveném roce 
bez neprostupných chyb. Rozsah převáděných dat: 
 Sídlo-Adresa plátce daně (zaškrtnutí i adresa) 

Vrácení na adresu, případně na účet (zaškrtnutí i účet) 
Přiznání sestavil, Telefon 
Titul (pouze pro EPO2) 
Tabulka pro Zástupce plátce daně 
Datum sestavení 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 



KONTROLY SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

8.2.2011 

 Na kartu Zápis/Oprava vozidla zařazena nová prostupná (informační) kontrola: 
Pozor, pro měsíce, po které bylo vozidlo provozováno před měsícem, ve kterém došlo k přeregistraci vozidla, nebude 
upravena sazba dle znění §6 odst. 6! 
která se objeví v případě, že v položce Datum přeregistrace vozidla je zapsaný datum. 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_10.dll,  

KONTROLY SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ - DOPLNĚNÍ: 

9.2.2011 

 Doplněny kontroly na hodnoty uvedené v Prohlášení ve vazbě na hodnoty v řádku 4. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\G_SP01_10.dll, T_SP01_10.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

5.2.2011 

 Grafický podklad - upraven letopočet v záhlaví druhé strany formuláře. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_13_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_13.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

4.2.2011 

 Sestava (PDF) - v záhlaví upraveno chybné škrtnutí typu osob, za které je sráženo, u kombinací: plátce daně FO který sráží 
pro právnické osoby a plátce daně PO který sráží pro fyzické osoby. 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

FORMULÁŘE: PODÁNÍ NA ELEKTRONICKÉ PODATELNY 

komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll, M_5401_17, M_5521_2N, M_5241_5.dll, M_5246_5.dll 

DOPLNĚNÍ: 

27.1.2011 

 Zprovozněno generování souboru XML pro Přiznání k dani z přidané hodnoty <5401_17_U2B.1> od roku 2011, Souhrnné 
hlášení k dani z přidané hodnoty <5521_2_U2B.2> od roku 2010, ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem 
daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 
<5241_5_U2B.1> od roku 2010, ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku 
na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_5_U2B.1> od roku 2010. 

 Úpravy modulů související s doplněním generování souboru XML. 
 

SEZNAM POPLATNÍKŮ - VÝMAZ DO KOŠE, ODSTRANĚNÍ Z OBDOBÍ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

31.1.2011 

 Při výmazu do koše nebo z období nedošlo k aktualizaci seznamu poplatníků, bylo nutné provést refresh seznamu ručně. 
Opraveno. 
 

SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ - PRÁCE SE ZÁZNAMY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

14.2.2011 

 Do tabulky sestavených formulářů doplněna možnost založit odtud i nový záznam pro zvolený BŠ: 



 
Jedná se o výrazné urychlení přístupu k založení nových záznamů k balíčkům šablon. 

POPLATNÍK->OPRAVA: STAV ZPRACOVÁNÍ OBDOBÍ YYYY 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

9.2.2011 

 Tlačítko Aktualizovat stav zpracování z předchozího období YYYY nebylo funkční. Opraveno. 
 

DOPLŇKY: DAŇOVÝ KALENDÁŘ->DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TODiary.dll, M_kalendar.dll 

DOPLNĚNÍ: 

10.2.2011 

 V návaznosti na daňový řád upraveny termíny pro podání přiznání i splatnost doplatku daně z  příjmů fyzických i 
právnických osob, přehledu sociálního pojištění, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 
fyzických nebo právnických osob a vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

 Zprovozněno filtrování termínů pro jednotlivé daně v obecné části daňového kalendáře. 
 

DOPLŇKY: DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 
10.2.2011 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_204.mht 

NÁPOVĚDA K PROGRAMU 

NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI-
>DAŇOVÝ KALENDÁŘ  
NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->DOPLŇKY->DAŇOVÝ KALENDÁŘ->ZÁVAZKY K 
TERMÍNU 

komponenty: HELPY\taxoff.chm 

DOPLNĚNÍ: 

14.2.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s výše popsanými změnami. 
 
 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_204.mht


AKTUALIZACE 203 
 verze:    TO2_084.029_2011.01.03 
 datum vydání:   03.02.2011 
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_13_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_13.dll, T_5466_13.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

2.2.2011 

 Upraven výběr adresy pro položku 4 na straně 1. 

VÝPOČET - ÚPRAVY: 

2.2.2011 

 S ohledem na elektronické podání upraven výpočet - u všech řádků v editačních sloupcích, také u všech vypočtených 
hodnot, pokud je kdekoli zadána nula, pak se nyní již nesmaže, rovněž se nesmaže ani v řádcích, které jsou výpočtové, 
vyjde-li nula, za předpokladu že v kterémkoli z řádků vstupujících do výpočtu je uvedena hodnota nula. 

TISK PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

28.1.2011 

 Při generování přímo na tiskárnu chybná orientace stránek - namísto na výšku vše na šířku. Opraveno. 
Generování PDF bylo OK, z PDF bylo možno i korektně vytisknout. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_16.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

2.2.2011 

 Upraven výběr adresy pro položku 4 na straně 1. 

VÝPOČET - ÚPRAVY: 

2.2.2011 

 S ohledem na elektronické podání upraven výpočet - u všech řádků v editačních sloupcích, také u všech vypočtených 
hodnot, pokud je kdekoli zadána nula, pak se nyní již nesmaže, rovněž se nesmaže ani v řádcích, které jsou výpočtové, 
vyjde-li nula, za předpokladu že v kterémkoli z řádků vstupujících do výpočtu je uvedena hodnota nula. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_SP01_10.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

31.1.2011 

 Upraveno zaokrouhlování vypočtené hodnoty v řádku 24 na dvě desetinná místa. 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_10.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

31.1.2011 

 Hodnota pro řádek 43 mohla v ojedinělých případech zobrazit velký desetinný rozvoj. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> ROK 2011 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_10_U2B.1> ROK 2009-2010 

komponenty: PROGRAMY\ T_5450_11.dll, T_5450_10.dll 



TISK - OPRAVY: 

31.1.2011 

 Do sestavy (PDF) se negenerovala hodnota místního koeficientu (ř. 223) u listu pozemků, u listů staveb byla hodnota 
místního koeficientu posunutá do sl. pro měrnou jednotku. Opraveno. Jednalo se o chybu sestavy (PDF), vyčíslení daně i 
soubor pro elektronické podání byly OK. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> ROK 2011 
komponenty: PROGRAMY\ M_5450_11.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

 Problémy s osvobozením u staveb dle §9 odst. 2 - v některých případech se osvobození nedalo vyčíslit. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_10_U2B.1> ROK 2009-2010 
komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 
Pořízení dat - opravy: 

 Zrušena možnost realizovat osvobození dle §9 odst. 1 písm. g (viz přechodná ustanovení novely č. 1/2009 Sb.). 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_12_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5410_12.dll 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ  - OPRAVY: 

3.2.2011 

 Při aktivaci daňového kalendáře přímo z formuláře se nezobrazoval závazek vyplývající ze sestaveného DAP. Opraveno. 
Šlo o problém výběru, nikoli výpočtů - pokud byla tabulka Závazky aktivována ze seznamu poplatníků, bylo vše v pořádku. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_9_U2B.2> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\ M_5409_9N.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

28.1.2011 

 Doplněna možnost zapsat hodnotu do položky 18 - Příbuzenský vztah na straně 1. 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

OPTIMALIZACE (ZRYCHLENÍ) FUNKCÍ SOFTWARE PRO SÍŤOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

31.1.2011 

 Zrychleny funkce pro práci s poplatníkem (Nový, Oprava, Výmaz) i pro práci s formuláři poplatníka. 
 

NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI:DAŇOVÝ KALENDÁŘ 
NASTAVENÍ: NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ ÚŽIVATELE: DAŇOVÝ KALENDÁŘ (SÍŤOVÁ VERZE] 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TODiary.dll 

DOPLNĚNÍ: 

27.1.2011 

 Do sekce Závazky k termínu, na druhou pozici, doplněn nový parametr:  
Zobrazovat uhrazené platby 
Výchozí stav je Ne. 

 

POPLATNÍK: SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

31.1.2011 

 Do tabulky sestavených formulářů (viz menu Nastavení->Možnosti zobrazení->Panely nástrojů>Sestavené formuláře) 
doplněn sloupec Podání na PVS, obsahuje datum, kdy byl záznam odeslán pomocí programu TaxOff na portál PVS 
 



DOPLŇKY: DAŇOVÝ KALENDÁŘ->DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll, M_kalendar.dll 
31.1.2011 

 Upraveny termíny pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo 
právnických osob a Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
 

DOPLŇKY: DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 
3.2.2011 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_203.mht 
 

NÁPOVĚDA K PROGRAMU 

NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI-
>DAŇOVÝ KALENDÁŘ  
NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->DOPLŇKY->DAŇOVÝ KALENDÁŘ->ZÁVAZKY K 
TERMÍNU 

komponenty: HELPY\taxoff.chm 

DOPLNĚNÍ: 

3.2.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s výše popsanými změnami. 
 
 

AKTUALIZACE 202 
 verze:    TO2_061.024_2011.01.02 
 datum vydání:   27.01.2011 
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_17_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_17.dll, T_5405_17.dll, G_5405_17.dll 
27.1.2011 

 Nový balíček šablon pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Předchozí vzor 5405_16_U2B.1 je v systému dostupný v 
roce 2010 pro případy speciálního podání uskutečněná v průběhu tohoto roku (tedy typ podání jiný jak běžný). 
 

PŘEHLED ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ <ZP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_ZP01_10.dll, T_ZP01_10.dll, G_ZP01_10.dll 
27.1.2011 

 Nový balíček šablon pro Přehled zdravotního pojištění. Přehled je odvozen ze vzoru VZP zdravotní pojišťovny, shodný 
přehled  (resp. shodnou strukturu položek a obdobné rozložení na formuláři) nabízí i tyto zdravotní pojišťovny: 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217) 
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209) 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 

Pro neuvedené pojišťovny lze sestavu podat po dohodě s příslušnou pojišťovnou. Výpočet pojistného  a nové zálohy, 
zpracovaný ve formuláři odvozeném od vzoru VZP,  přesně odpovídá pravidlům stanoveným zákonem č.592/1992 Sb. a je 
závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. 
Není možno generovat XML, portál PVS tyto služby nezahrnuje. 
 

PŘEHLED SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ <SP01_10_U2B.1 > PRO ROK 2010 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_203.mht
http://www.zpma.cz/
http://www.zpskoda.cz/cs/
http://www.zpmvcr.cz/


komponenty: PROGRAMY\M_SP01_10.dll, T_SP01_10.dll, G_SP01_10.dll 
27.1.2011 

 Nový balíček šablon pro Přehled sociálního pojištění. Prozatím není možno generovat XML pro portál PVS. 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH NEBO 
PRÁVNICKÝCH OSOB < 5466_13_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5466_13.dll, T_5466_13.dll, G_5466_13.dll 
26.1.2011 

 Nový balíček šablon pro Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických 
osob. Data sestavená v roce 2010 v předchozím balíčku šablon ve starším systému TaxOffice1 byla převedena do nového 
balíčku šablon. Předchozí vzor 5466_12_U2B.1 je v systému dostupný v roce 2010 pro případy speciálního podání 
uskutečněná v průběhu tohoto roku (tedy typ podání jiný jak běžný). 
 

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI <5459_16_U2B.1> OD ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5459_16.dll, T_5459_16.dll, G_5459_16.dll 
24.1.2011 

 Nový balíček šablon pro Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Data sestavená v roce 2010 v 
předchozím balíčku šablon ve starším systému TaxOffice1 byla převedena do nového balíčku šablon. Předchozí vzor 
5459_16_U2B.1 je v systému dostupný v roce 2010 pro případy speciálního podání uskutečněná v průběhu tohoto roku 
(tedy typ podání jiný jak běžný). 
Balíček šablon již neobsahuje formuláře ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na 
doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ani ŽÁDOST o poukázání chybějící 
částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového 
zvýhodnění, pro tyto formuláře byly do systému TaxOff2 zařazeny nové samostatné balíčky šablon. 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z MĚSÍČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5241_5_U2B.1> OD 
ROKU 2010 

komponenty: PROGRAMY\M_5241_5.dll, T_5241_5.dll, G_5241_5.dll 
24.1.2011 

 Nový balíček šablon, dříve byl tento formulář zanořen pod Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
Aktivace se provádí z kategorie VDFP, kde je balíček šablon dostupný: 

 
Případně z menu Formuláře->Oblast daně z příjmů->Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti->Žádost o doplatek na 
daňovém bonusu - měsíční 
 

ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ PLÁTCEM DANĚ POPLATNÍKŮM NA DOPLATKU NA 
DAŇOVÉM BONUSU Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ <5246_5_U2B.1> OD 
ROKU 2010 



komponenty: PROGRAMY\M_5246_5.dll, T_5246_5.dll, G_5246_5.dll 
24.1.2011 

Nový balíček šablon, dříve byl tento formulář zanořen pod Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
Aktivace se provádí z kategorie VDFP, kde je balíček šablon dostupný, viz předchozí odstavec, případně z menu 
Formuláře->Oblast daně z příjmů->Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti->Žádost o doplatek na daňovém bonusu - 
měsíční. 
 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> ROK 2011 

komponenty: PROGRAMY\ T_5450_11.dll, M_5450_11.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

26.1.2011 

 Při zakládání nových listů pozemků i staveb mohlo dojít v závislosti na operačním výkonu počítače k tomu, že již nešel 
založit nový list, resp. založil se list s duplicitním číslem (například namísto listu 33 se založil list s číslem 32, který již 
existuje). 
Dopady opravy na uživatele: 
Po instalaci doplňku je nutné u přiznání za rok 2011, kde se tento problém vyskytl, smazat list, který je uveden v seznamu 
listů duplicitně. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

27.1.2011 

 Z  e-mailu uvedeného na první straně se generovalo pouze prvních 6 písmen. 
Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> ROK 2011 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_10_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\ T_5450_11.dll, T_5450_10.dll, M_5450_11.dll, M_5450_10.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

24.1.2011 

 Přílohy k dani z pozemků - na sudých stranách příloh se do řádku 3 negenerovalo číslo parcely.  
Opraveno. 

VYTVOŘENÍ ZÁZNAMU - OPRAVY: 

22.1.2011 

 Při založení záznamu z předchůdce mohlo v ojedinělých případech dojít k problému, namísto aby se založil záznam, 
objevila se chyba:  

 
Problém odstraněn. 

24.1.2011 

 Předchozí chyba se při založení i otevření formuláře objevila i v případě, že na kartě Adresy je u poplatníka uvedena v 
čísle popisném jiná hodnota než číslo. Kontrola byla pro tento případ upravena takto: 

 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.1> OD ROKU 2010 



komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

VÝPOČET PŘIZNÁNÍ - KONTROLY - OPRAVY: 

24.1.2011 

 V případě, že je nárok na osvobození podle §3 odst. C-D-F, nedal se zapsat - neprostupná kontrola nepřipouštěla 
osvobození po část roku. Opraveno. 

 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_16_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5401_16.dll , DATABLAN\U2VZOR.abs 

GENEROVÁNÍ XML PRO EPO2 - OPRAVA: 

26.1.2011 

 v případě zástupce - daňového poradce, který je fyzickou osobou, se generovala namísto položek jména a příjmení 
zástupce do souboru XML položka název zástupce. To po přijetí souboru do formuláře EPO2 aplikace diagnostikuje jako 
neprostupnou chybu. Opraveno. 

 

KLIENTSKÝ MODUL  + DATABÁZE  

FORMULÁŘE: PODÁNÍ NA ELEKTRONICKÉ PODATELNY 

komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll, M_5404_21.dll 

DOPLNĚNÍ: 

27.1.2011 

 Zprovozněno generování souboru XML pro daň z příjmů fyzických osob od roku 2010 (BŠ 5405_17_U2B.1).  

 Zprovozněno generování souboru XML pro daň z příjmů právnických osob od roku 2010 (BŠ 5404_21_U2B.1).  

 Zprovozněno generování souboru XML pro Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (BŠ 
5459_16_U2B.1).  

 Zprovozněno generování souboru XML pro Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 
fyzických nebo právnických osob (BŠ 5466_13_U2B.1).  

 Úpravy modulu související s doplněním generování souboru XML pro podání daně z příjmů právnických osob od roku 
2010, daně z příjmů fyzických osob od roku 2010, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 
2010, ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z 
měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění od roku 2010, ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené 
plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění od roku 
2010, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, 
 

NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI:DAŇOVÝ KALENDÁŘ 
NASTAVENÍ->NASTAVENÍ FUNKČNOSTI->NASTAVENÍ ÚŽIVATELE: DAŇOVÝ KALENDÁŘ (SÍŤOVÁ VERZE] 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

27.1.2011 

 Doplněn nový parametr pro posun termínu splatnosti závazků Úprava data splatnosti pro příkaz k úhradě: - 2 dny. 



 
Výchozí stav parametru, minus dva dny, pošle do příkazu k úhradě datum termínu závazku posunutý do historie o 2 
pracovní dny, například zákonný termín doplatku daně z příjmů 2.7.2011 upraví do příkazu k úhradě takto: 28.6.2011. 
 

POPLATNÍK->OPRAVA: ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

27.1.2011 

 Upraven zápis IČ i DIČ - v případě, že IČO (DIČ) obsahuje zleva na začátku nulu (případně více nul), po zapsání se nuly 
nezobrazí a následná kontrola neumožní uložení správné hodnoty. Opraveno. 
 

DOPLŇKY-> DAŇOVÉ ZÁKONY 

komponenty: PROGRAMY\navigator.chm 
27.1.2011 

 V souvislosti s legislativními změnami v daňových oblastech aktualizována knihovna daňových zákonů. Změny jsou k 
dispozici zde: http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_202.mht 
 

NÁPOVĚDA K PROGRAMU  

NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->KATEGORIZACE FORMULÁŘŮ-
>BALÍČKY ŠABLON  
NÁPOVĚDA->NÁPOVĚDA PRO TAXOFF: PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->VZORY FORMULÁŘŮ A POKYNŮ 

komponenty: HELPY\taxoff.chm, 5404_21_U2B_1.chm, 5246_5_U2B_1.chm, 5241_5_U2B_1.chm, SP01_10_U2B_1.chm, 
ZP01_10_U2B_1.chm, 5459_16_U2B_1.chm, 5466_13_U2B_1.chm 

DOPLNĚNÍ: 

27.1.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s vydáním nových balíčků šablon i zapracováním nové funkčnosti programů. 

 
 

AKTUALIZACE 201 
 verze:    TO2_034.011_2011.01.01 
 datum vydání:   18.01.2011 
 
Změny realizované v aktualizaci: 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - NOVĚ ZAŘAZENÉ  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB <5404_21_U2B.1> OD ROKU 2010 

http://www.u2brno.cz/extranet/download/to_zmeny_ZAK_202.mht


komponenty: PROGRAMY\M_5404_21.dll, T_5404_21.dll, G_5404_21.dll 
16.1.2011 

 Nový balíček šablon nahrazuje předchozí balíček šablon 5404_20_U2B.1. Data sestavená v roce 2010 a 2011 v 
předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon. Předchozí balíček šablon 5404_20_U2B.1 již není v 
systému dostupný. 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5101_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5101_16.dll, T_5101_16.dll, G_5101_16.dll 
16.1.2011 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci včetně příloh pro závody, provozovny a plátcovy pokladny. Data sestavená 
v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon. Předchozí vzor 5101_15_U2B.1 je v 
systému dostupný pouze v roce 2010. 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5102_16_U2B.1> OD ROKU 2011 

komponenty: PROGRAMY\M_5102_16.dll, T_5102_16.dll, G_5102_16.dll 
16.1.2011 

 Nový balíček šablon pro přihlášku k registraci včetně příloh pro závody, provozovny a plátcovy pokladny. Data sestavená 
v roce 2011 v předchozím balíčku šablon jsou převedena do nového balíčku šablon. Předchozí vzor 5102_15_U2B.1 je v 
systému dostupný pouze v roce 2010. 

MODULY BALÍČKŮ ŠABLON - ÚPRAVY V DŘÍVE ZAŘAZENÝCH 

uvedeny jsou všechny balíčky šablon, v nichž byly realizovány úpravy včetně stručného popisu změn. 

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_14_U2B.1> OD ROKU 2010 
PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_13_U2B.2> ROK 2009 
PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ <5407_12_U2B.1> ROK 2008 

komponenty: PROGRAMY\M_5407_14.dll, T_5407_14.dll, M_5407_13.dll, T_5407_13.dll, M_5407_12.dll, T_5407_12.dll, 
T_Sestavy.dll 

VÝPOČET PŘIZNÁNÍ - OPRAVY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 V souladu s novou metodikou pro výpočet slevy v aplikaci EPO2 (elektronické podání MF ČR) doplněno zaokrouhlení na 
celé koruny nahoru pro sl. 28 (sleva za vozidlo), dále upraveno i zaokrouhlení pro sl. 29 (výsledná daň za vozidlo). 
Dopady opravy na uživatele: 
Po instalaci doplňku je pro rozpracovaná přiznání za rok 2010 nutné spustit výpočet (F5) sestaveného přiznání - pokud 
není přiznání již zablokováno, výpočet se spustí před tiskem(PDF) nebo před generování XML pro EPO2 automaticky.  
U sestavených a již podaných přiznání za roky 2008, 2009 netřeba řešit odblokování ani přepočet. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Opraveno generování nově pořízeného záznamu pro skupinu vozidel do sestavy daňového přiznání a třídění vozidel pro 
sestavu přílohy 1 pro další vozidla daňového přiznání. 

 Upraveno generování nově pořízeného záznamu pro skupinu vozidel do evidenčních sestav. Také opraveno i generování 
nepovinné přílohy v případě využití tisku sudé-liché, liché stránky byly bez hodnot. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - DOPLNĚNÍ:  

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 V souvislosti s doplněním varianty sestavení formuláře typu E (opravné dodatečné) v aplikaci EPO2 upraveno zaškrtnutí 
typu formuláře v záhlaví strany 1 - v případě opravného přiznání číslo 2 a vyšších se zaškrtá pouze slovo "dodatečné". 
Pokud jde o dodatečné přiznání, které má stejný datum zjištění důvodů pro podání shodné jako u předchozího 
dodatečného přiznání, zaškrtá se pouze slovo "řádné". 
Upozornění: 
Platí od roku 2009 včetně, netýká se staršího BŠ 5407_12_U2B.1. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_11_U2B.1> OD ROKU 2011  

komponenty: PROGRAMY\M_5450_11.dll, T_5450_11.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - DOPLNĚNÍ:  

16.1.2011 

 V souvislosti s doplněním varianty sestavení formuláře typu E (opravné dodatečné) v aplikaci EPO2 upraveno zaškrtnutí 
typu formuláře v záhlaví strany 1 - v případě opravného přiznání číslo 2 a vyšších se zaškrtá pouze slovo "dodatečné". 



Pokud jde o dodatečné přiznání, které má stejný datum zjištění důvodů pro podání shodné jako u předchozího 
dodatečného přiznání, zaškrtá se pouze slovo "řádné". 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 u lichých listů staveb nad rámec základního formuláře hodnoty ve výpočtové části listu proškrtly.  

 u typu Dílčí se negenerovaly listy pozemků i staveb č. 10 a vyšší i přesto, že byly označeny pro tisk. 

 opraven tisk hodnoty v položce e-mail (strana 4). 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ <5450_10_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5450_10.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Při převzetí hodnot ze zástupce vyskočila chyba. Opraveno. 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 u typu Dílčí se negenerovaly listy pozemků i staveb č. 10 a vyšší i přesto, že byly označeny pro tisk. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI FYZICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5101_15_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5101_15.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upravena navigace po položkách formuláře, upraveno převzetí telefonů z adresáře do sekce 13 na straně 2. 
 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÝCH OSOB - UNIVERZÁLNÍ <5102_15_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5102_15.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Nebylo možno doplnit bankovní účty, doplněny výběry z adresáře. Chybovalo převzetí zástupce z adresáře, opraveno. 
Upravena navigace po položkách formuláře. 
 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5521_2_U2B.2> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5521_2N.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

16.1.2011 

 V případě, že souhrnné hlášení obsahovalo 10 a více záznamů, v sestavě  (PDF) formuláře bylo chybně vyhodnocení 
řádků B.oddílu pro tisk a některé záznamy mohly chybět. Opraveno, stačí aktivovat tisk. 
 

ZRUŠENÍ REGISTRACE DPH PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY <5112_1_9_U2B.1> ROK 2010 

komponenty: PROGRAMY\T_5112_1_9.dll, M_5104_3.dll 

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

16.1.2011 

 Formulář se nedal vytisknout ani vytvořit PDF, namísto toho se objevilo chybové hlášení. Opraveno. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY <5401_16_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5401_16.dll 

POŘÍZENÍ DAT - DOPLNĚNÍ: 

16.1.2011 

 U přiznání DPH za období roku 2010 určené k vypořádání, ve kterém se automaticky počítá vypořádací koeficient a 
změna odpočtu dle vypořádacího koeficientu, vznikla v doplňku 01 v souvislosti s řešením připomínky k 9.1.2011 na 
zrychlení odskoků při zadávání hodnot do formuláře tato chyba: 



Pokud byla částka změny odpočtu v řádku 53 nenulová, pak po ukončení přiznání a jeho opětovném spuštění byla 
celková částka odpočtu v řádku 64 chybná, nebyla v ní zahrnuta hodnota změny odpočtu z řádku 53. Opraveno. 
Dopady opravy na uživatele: 
Týká se pouze uživatelů, kteří nainstalovali doplněk 01 a poté sestavili DPH pro období určené k vypořádání, ve kterém 
byla částka změny odpočtu v řádku 53 nenulová a toto přiznání ukončili bez uzamčení. V tomto případě je nutné přiznání 
otevřít a provést přepočet (F5). 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 pokud je sestavováno DAP v období ve kterém probíhá i roční vypořádání - například prosinec 2010, trvaly přechody mezi 
položkami na straně 2, protože výpočet aktivovaný po odskoku z položky obsahoval i výpočet hodnoty koeficientu pro 
roční vypořádání. Nově přestrukturováno, výpočet koeficientu se nyní aktivuje automaticky před uzamčením záznamu, 
generováním sestav (PDF), generováním XML pro elektronickou podatelnu, při aktivaci daňového kalendáře i při 
ukončení formuláře. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ <5410_12_U2B.1> ROK 2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5410_12.dll, T_5410_12.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upraveno převzetí hodnot ze zástupců poplatníka. 

 Do tisku přiznání upraveno přebírání hodnot z položek ř. 37 (strana 3), ř. 67 (str.1 přílohy č.1), "přiznání sestavil" (str. 6). 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ <54091_11_U2B.1> ROK 2010 
PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_9_U2B.2> ROK 2010 
PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ <5409_9_U2B.1> ROK 2009 

komponenty: PROGRAMY\M_54091_11.dll, M_5409_9N.dll, M_5409_9.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upraveno převzetí hodnot ze zástupců poplatníka. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5512_3_U2B.1> ROK 2010  

PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5512_2_U2B.1> ROK 2009  

komponenty: PROGRAMY\M_5512_3.dll, T_5512_3.dll, M_5512_2.dll, T_5512_2.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upraveno převzetí hodnot ze zástupců poplatníka.  

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Odstraněna chyba tisku, v případě, že byl vytvořen druhý a další záznam pro přílohu 1. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ PŘI NABYTÍ MAJETKU OSVOBOZENÉHO OD DANĚ PODLE § 20 ODST. 4 
ZÁKONA <5509_2_U2B.1> ROK 2009-2010  

komponenty: PROGRAMY\M_5509_2N.dll, M_5509_2.dll, T_5509_1.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upraveno převzetí hodnot ze zástupců poplatníka.  

TISK PŘIZNÁNÍ (PDF) - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Odstraněna chyba tisku, v případě, že byl vytvořen druhý a další záznam pro přílohu 1. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ PŘI NABYTÍ, PŘEVODU 
NEBO PŘECHODU <5461_9_U2B.1> ROK 2010 



PŘIZNÁNÍ K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ PŘI NABYTÍ, PŘEVODU 
NEBO PŘECHODU <5461_8_U2B.1> ROK 2008-2009  

komponenty: PROGRAMY\M_5461_9.dll, M_5461_8.dll 

POŘÍZENÍ DAT - OPRAVY: 

9.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upraveno zakládání nových záznamů a také převzetí hodnot ze zástupců poplatníka. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB <5405_16_U2B.1> ROK 2009 

komponenty: PROGRAMY\M_5405_16.dll 

VYTVOŘENÍ ZÁZNAMU - OPRAVY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Nebylo možno vytvořit nový záznam pro DAP (Exception Data set not in edit or insert). Opraveno. 
 

KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE 

NASTAVENÍ: ADMINISTRACE UŽIVATELŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ - SÍŤOVÁ VERZE: 

16.1.2011 

 Doplněno speciální oprávnění pro definované uživatele - Hlavní uživatel s přístupem ke všem poplatníkům: 

 
Oprávnění může definovat pouze Správce, přidělit jej může libovolně k jakémukoli uživateli. Kombinací oprávnění lze 
například nastavit tento model kanceláře: 
Správce  Speciální uživatel bez možnosti nastavení vlastních oprávnění, funkčnosti, přístupu k daňovým  
   kategoriím, bez možnosti zapsat/opravovat/odstranit klienty (poplatníky). Administrátor systému, 
   který zajišťuje nastavení, oprávnění, aktualizace. 
Majitel kanceláře Administrátor klientů (poplatníků) a majitel zaručeného elektronického podpisu, správce oblasti 
   TROJD, k přiděleným klientům neumožňuje ostatním uživatelům přístup, ale přístup pro čtení i  
   zápis má ke všem klientům ostatních uživatelů, má dostupné všechny funkce a všechny daňové  
   kategorie, sám ale řeší hlavně převody nemovitostí a dědické a darovací daně. 
   Nastavení parametrů: 
   Oprávnění ostatních uživatelů k poplatníkům tohoto uživatele: NEPŘÍSTUPNÉ 
   Hlavní uživatel s přístupem ke všem poplatníkům: ANO 
Pracovník 1  Zaměstnanec kanceláře, na starosti má registraci klientů a správu jejich údajů, k přiděleným  
   klientům umožňuje přístup i ostatním uživatelům, přístup pro čtení i zápis má ke všem klientům 
   ostatních uživatelů, nemůže ze seznamu klienty vymazat, nemá přístup k daňovým kategoriím. 
   Nastavení parametrů: 



   Oprávnění ostatních uživatelů k poplatníkům tohoto uživatele: ČTENÍ I ZÁPIS 
   Hlavní uživatel s přístupem ke všem poplatníkům: ANO 
Pracovník 2  Zaměstnanec kanceláře, na starosti má sestavení formulářů v oblasti DAP, má přístup k přiděleným  
   klientům a klientům které má přiděleny Pracovník 1, neumožňuje ostatním přístup, má dostupné 
   všechny funkce a daňové kategorie pouze v oblasti DAP. 
   Oprávnění ostatních uživatelů k poplatníkům tohoto uživatele: NEPŘÍSTUPNÉ 
   Hlavní uživatel s přístupem ke všem poplatníkům: NE 
Pracovník 3  Zaměstnanec kanceláře, na starosti má sestavení formulářů v oblasti DNEM a SILD, má přístup k 
   přiděleným  klientům a klientům které má přiděleny Pracovník 1, neumožňuje ostatním přístup, má 
   dostupné všechny funkce a daňové kategorie pouze v oblasti DNEM a SILD. 
   Oprávnění ostatních uživatelů k poplatníkům tohoto uživatele: NEPŘÍSTUPNÉ 
   Hlavní uživatel s přístupem ke všem poplatníkům: NE 
Pracovník 4  Zaměstnanec kanceláře, na starosti má sestavení formulářů v oblasti DPH, má přístup k přiděleným  
   klientům a klientům které má přiděleny Pracovník 1, neumožňuje ostatním přístup, má dostupné 
   všechny funkce a daňové kategorie pouze v oblasti DPH. 
   Oprávnění ostatních uživatelů k poplatníkům tohoto uživatele: NEPŘÍSTUPNÉ 
   Hlavní uživatel s přístupem ke všem poplatníkům: NE 

 Aplikace přidělených oprávnění - v seznamech se zobrazují pouze poplatníci, odpovídající přiděleným oprávněním: 
Hlavní seznam poplatníků 
Hlavní menu: Poplatník - Aktivace poplatníků do období 
Hlavní menu: Poplatník->Přehled závazků (Vypnout filtr na aktivního poplatníka) 
Hlavní menu: Doplňky->Daňový kalendář->Závazky k termínu (nebo automaticky při startu programu) 
Hlavní menu: Doplňky->Přehledy->Statistika 
Hlavní menu: Doplňky->Vlastní šablony 
Hlavní menu: Doplňky->Historie sestavení 
Hlavní menu: Doplňky->Práce s košem 

 

FORMULÁŘE: PODÁNÍ NA ELEKTRONICKÉ PODATELNY 

komponenty: PROGRAMY\ToElpo.dll, M_5407_14.dl, M_5401_16.dll, M_5521_2N.dll 

DOPLNĚNÍ: 

16.1.2011 

 Zprovozněno generování souboru XML pro daň z nemovitostí pro rok 2011 (BŠ 5450_11_U2B.1).  

 Úpravy modulu související s doplněním generování souboru XML pro podání daně z nemovitostí za rok 2011. 
12.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Zprovozněno generování souboru XML pro daň z přidané hodnoty pro rok 2010 (BŠ 5401_16_U2B.1).  

 Úpravy modulu související s doplněním generování souboru XML pro podání daně z přidané hodnoty za rok 2010. 
12.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Zprovozněno generování souboru XML pro souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro rok 2010 (BŠ 5521_2_U2B.2).  

 Úpravy modulu související s doplněním generování souboru XML pro podání souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 
za rok 2010. 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Zprovozněno generování souboru XML pro silniční daň od roku 2010 (BŠ 5407_14_U2B.1).  

 Úpravy modulu související s doplněním generování souboru XML pro podání daně silniční za rok 2010. 
 

POPLATNÍK: SEZNAM POPLATNÍKŮ - MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ, FILTROVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

14.1.2011 

 Do seznamu poplatníků doplněna položka Poznámka, kterou lze pomocí definice masky (F12) nastavit jako sloupec pro 
zobrazení v seznamu poplatníků. Nová položka Komentář k poplatníkovi pro nastavené období se vyplňuje na kartě 
poplatníka Stav zpracování pro období (menu Poplatník->Oprava). Položku lze využít i pro vlastní filtry (F11). 
 

POPLATNÍK: SEZNAM SESTAVENÝCH FORMULÁŘŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

14.1.2011 



 Do programu doplněna tabulka sestavených formulářů. Její zobrazení se nastavuje v menu Nastavení->Možnosti 
zobrazení->Panely nástorů>Sestavené formuláře: 

 
Obsahuje veškeré sestavené formuláře pro nastavené období, pro právě aktivního poplatníka. Záznamy lze filtrovat dle 
daňových kategorií, pomocí pevného filtru pro seznam poplatníků. 
Například: 
Při zapnutí pevného filtru DPPO a DPH se v seznamu poplatníků zobrazí pouze poplatníci, kteří mají v nastaveném roce 
na kartě Adresáře Stav zpracování pro období požadavek na sestavení daně z příjmů PO a současně i DPH, v seznamu 
sestavených formulářů jsou zobrazeny všechny sestavené formuláře pro obě zvolené kategorie. 
Kterýkoli sestavený formulář v seznamu je možno aktivovat myší (levý doubleclick). 
 

POPLATNÍK: ZÁPIS ADRES POPLATNÍKŮ A ZÁSTUPCŮ 

komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe 

DOPLNĚNÍ: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Protože oficiální číselník obcí stále neobsahuje některé části obcí (například PSČ = 71200 pro Ostravu), umožněn i zápis  
PSČ a obce mimo výběr z číselníku. 
 

DOPLŇKY: AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ 

komponenty: DATABLAN\U2VZOR.abs 

DOPLNĚNÍ: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Aktualizován číselník finančních úřadů dle číselníku vydaného MF ČR ke dni 4.1.2011. 
 

DOPLŇKY: DAŇOVÝ KALENDÁŘ - FINANČNÍ ZÁVAZKY K TERMÍNU - AVÍZO PŘI SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

komponenty: PROGRAMY\TODiary.dll 

OPRAVY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 V případě, že bylo rodné číslo poplatníka zapsáno ve starém systému TaxOffice1 včetně lomítka (v novém TaxOff2 již 
takto zapsat nelze), mohl formulář Finanční závazky k termínu aktivovaný při spouštění programu havarovat, takže se 
nespustil ani program. Upraveno. 
 

DOPLŇKY: PŘEHLEDY 

komponenty: PROGRAMY\u2proc.bpl, baform.bpl, balogin.bpl, batarif.bpl 

DOPLŇKY: 

7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 



 Export seznamu poplatníků dle aktivní masky a filtru do formátu HTML zařazen i přímo do menu Doplňky-Přehledy, také 
pod kl. ALTF7.  Také doplněn výpis do sestavy PDF pod kl. SHIFTF7. Tento výpis má ale omezení, obsahuje sloupce zleva 
max. na šířku formátu A4, ostatní sloupce ořízne  a je vždy setříděn dle názvu poplatníků abecedně vzestupně (A až Ž). 
Pro úplný výpis tříděný dle aktuálního zobrazení seznamu je doporučeno využít výstup do HTML.  
 

DOPLŇKY: VLASTNÍ ŠABLONY 

komponenty: PROGRAMY\M_Sablony.dll, DATABLAN\U2VZOR.abs 

OPRAVY - SÍŤOVÁ VERZE: 

 Ošetřeno, aby se pro práci s vlastními šablonami nenabízeli poplatníci, ke kterým nemá přihlášený uživatel oprávnění.  

OPRAVY: 

14.1.2011 

 Upraveno nabízení poplatníků pro šablony plných mocí tak, aby po zatržení položky Plná moc pro podání DAP na kartě 
Stav zpracování pro období (viz Oprava poplatníka) se poplatník nabídl pro vygenerování plné moci. 

 Dále ošetřeno, aby se nenabízeli poplatníci kteří nejsou aktivní v nastaveném období. 
7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Upravena možnost mapování položek pro šablonu plné moci pro právnické osoby. Upravena vzorová šablona plné moci 
pro právnické osoby. 
 

NÁPOVĚDA  K PROGRAMU 

PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->KATEGORIZACE FORMULÁŘŮ->BALÍČKY ŠABLON  
PROVOZOVÁNÍ->FORMULÁŘE->VZORY FORMULÁŘŮ A POKYNŮ 
PROVOZOVÁNÍ->DOPLŇKY->ČÍSELNÍKY->ČÍSELNÍK FINANČNÍCH ÚŘADŮ ČR 

komponenty: HELPY\taxoff.chm, 5101_16_U2B_1.chm, 5102_16_U2B_1.chm, 5407_14_U2B_1.chm, 5405_17_U2B_1.chm, 
5404_21_U2B_1.chm, 5450_11_U2B_1.chm 

DOPLNĚNÍ: 

16.1.2011 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s vydáním nových balíčků šablon. 
7.1.2011 (bylo též zahrnuto do doplňku 01 ze dne 12.1.2011) 

 Aktualizována nápověda v souvislosti s vydáním číselníku finančních úřadů dle číselníku vydaného MF ČR ke dni 4.1.2011. 
 
 
 


