
Daňová informační schránka PLUS vznikla v roce 
2021. DIS+ poskytuje informace z osobních daňových 
účtů a veřejné části elektronických spisů vedených 
Finanční správou ČR, pro autentizovaného uživatele. 
Díky propojení s aplikací EPO, umožňuje DIS+ před-
vyplnění vybraných údajů do EPO formuláře, odeslá-
ní EPO formuláře přímo z DIS+, nastavení notifikací, 
nastavení oprávnění a mnoho dalšího.

Zřízení DIS+
Daňovou informační schránku PLUS lze zřídit pou-
hým přihlášením na stránce pro Přihlášení do DIS+.

Přihlášení do DIS+
Pro přihlášení do DIS+ je možné využít služby Identita 
občana, která umožňuje přihlášení pomocí mobilní-
ho klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA, I. CA, moje 
ID, bankovní identity, apod. Do DIS+ je dále možné 
se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do Datové 
schránky, popř. pomocí autentizačních údajů vyda-
ných FS.

Přidělení přístupu do DIS+ další osobě
Výhodou DIS+ je možnost přidělení přístupu do DIS+ 
bez nutnosti zásahu správce daně. V DIS+ je mož-
né v několika málo krocích přidělit přístup konkrétní 
osobě, včetně nastavení příslušného oprávnění.

Funkce DIS+
Stejně jako DIS umožňuje Daňová informační schrán-
ka PLUS zobrazení stavu osobního daňového účtu, pí-
semností, apod. DIS+ však navíc umožňuje: nastave-
ní oprávnění přístupem do DIS+; nastavení notifikací; 
zobrazení platebních informací; díky propojení s EPO 
umožňuje DIS+ vyplnění a odeslání EPO formuláře, 
bez nutnosti další aprobace; uložení rozpracovaných 
podání; vyžádání XML souboru s podáním zaslaným 
do Datové schránky FÚ a další funkce. V neposled-
ní řadě umožňuje DIS+ rychlé a jednoduché zřízení, 
resp. přístup, např. pomocí některé z autentizačních 
možností služby eIdentita.cz. 

Daňová infomační schránka (DIS) vznikla v roce 2008  
a její provoz bude ukončen k 28. 2. 2022. DIS posky-
tuje informace z osobních daňových účtů a veřejné  
části elektronických spisů vedených Finanční sprá-
vou ČR, pro autentizovaného uživatele. 

Zřízení DIS
Pro zřízení DIS je třeba vyplnit a odeslat formuláře 
aplikace EPO: Žádosti o zřízení Daňové informační 
schránky a Přihláška k nahlížení do daňové infor-
mační schránky. Na základě odeslání uvedených for-
mulářů zřídí správce daně přístup do DIS.

Přihlášení do DIS
Daňová informační schránka umožňuje přihláše-
ní pouze pomocí kvalifikovaného certifikátu, který  
obsahuje Identifikátor MPSV, popř. pomocí přihlašo-
vacích údajů do Datové schránky.

Přidělení přístupu do DIS další osobě
Pro přidělení přístupu do DIS je třeba nejprve doru-
čit příslušnému správci daně příslušnou plnou moc. 
Následně je třeba, aby zmocněnec vyplnil a odeslal 
formulář Přihláška k nahlížení do daňové informační 
schránky.

Funkce DIS
Daňová informační schránka umožňuje pouze nahlí-
žení do veřejné části elektronických spisů vedených 
Finanční správou ČR pro přihlášeného uživatele.  
Po přihlášení lze zobrazit stavy osobních daňových účtů, 
osobní kalendář, písemnosti a informace o subjektu.
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