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 Co je to EPO? 

Aplikace EPO – „Elektronická podání pro 
finanční správu“ je elektronickou podatelnou 
pro orgány Finanční správy ČR pro podání v 
daňových věcech, popř. ostatních podání 
vůči Finanční správě ČR.  

 Kde najdu aplikaci EPO? 

Aplikace EPO je přístupná na stránkách Daňového 
portálu: www.daneelektronicky.cz. Po vstupu na 
Daňový portál zobrazíte titulní stranu aplikace EPO 
kliknutím na odkaz „Elektronická podání pro finanční 
správu“. 

 

 Verze aplikace EPO 

V současné době je převážná 
část aktuálních formulářů dostupná 
ve verzi aplikace EPO2. Aplikace 

EPO2 umožňuje, oproti aplikaci EPO1, nový 
progresivnější způsob zpracování formulářů bez vazby 
na konkrétní prohlížeč Internetu.  

Pro lepší orientaci je vždy součástí odkazu na 
konkrétní elektronický formulář i informace o použité 
verzi aplikace. 

 Podporované operační systémy 

Vyplnění formuláře podání přímo 
v aplikaci EPO2 je možné pomocí běžných 
prohlížečů Internetu. 

Pro vyplnění formuláře podání přímo 
v aplikaci EPO1 jsou podporována prostředí 
operačního systému Microsoft Windows 8, 7 
a Vista – Service Pack 2. 

 Podporované internetové prohlížeče 

Vyplnění formuláře podání v aplikaci EPO2 
je možné pomocí běžných prohlížečů 
Internetu. 

Pro vyplnění formulářů podání přímo na 
stránkách aplikace EPO1 lze použít pouze 
prohlížeč: Internet Explorer 7, 8 a 9 - 32 bitové 
verze. 

 Kontrola nastavení počítače 

Před vstupem do elektronického 
formuláře EPO doporučujeme provést 
„Kontrolu nastavení počítače“. Vyhnete se 
případným problémům při práci v aplikaci.  

Ověřit konfiguraci PC lze kliknutím na „Kontrola 
nastavení počítače“. Odkaz najdete na titulní stránce 
aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“.  

Kontrolu spustíte kliknutím na tlačítko „Zjistit“. 

 

Výsledky kontroly jsou zobrazeny pomocí barevných 
piktogramů, pod kterými je zobrazen popis případných 
nedostatků v konfiguraci PC, s odkazy na návod pro 
jejich řešení. 

 

 Seznam dostupných formulářů 

Seznam formulářů dostupných v aplikaci 
EPO najdete na stránce „Přehled formulářů 
pro finanční správu“.  

Na Internetových stránkách Daňového portálu - 
www.daneelektronicky.cz klikněte na hypertextový 
odkaz „Elektronická podání pro finanční správu“ 
a dále pak na odkaz „Elektronické formuláře“. 

 Možnosti odeslání podání 

Podání lze při odeslání opatřit uznávaným 
elektronickým podpisem (dále jen ZAREP), případně 
je možné podání odeslat i bez ZAREP.  

Další možností je odeslání podání s ověřenou 
identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do 
datové schránky. V tomto případě postačí k odeslání 
„podepsaného“ podání zadání přihlašovacích údajů 
k Datové schránce. Není nutné vlastnit ZAREP. 

V případě použití ZAREP je nutné v souladu se 
zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve 
znění pozdějších předpisů, použít uznávaný elektronický 
podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu, který 
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bude obsahovat jednoznačnou identifikaci osoby podle 
§11. Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat 
"Identifikátor MPSV" (IK MPSV).  

Nezapomeňte tedy v žádosti tuto možnost 
zaškrtnout, resp. potvrdit. Položka není v certifikátu 
obsažena automaticky! Vložení Identifikátoru MPSV do 
kvalifikovaného certifikátu je zdarma.  

O certifikát lze požádat tyto CA: 
 Česká pošta, s.p.  http://qca.postsignum.cz 
 eIdentity, a.s.  http://www.eidentity.cz 
 První certifikační autorita, a.s.  http://www.ica.cz 

V případě, že podání nebylo opatřeno ZAREP 
nebo ověřenou identitou podatele, je nutné do 5 dnů 
po odeslání, toto podání potvrdit, např. doručit na 
příslušný FÚ tzv. E-tiskopis.  

E-tiskopis je nabídnut k uložení na stránce 
zobrazené bezprostředně po odeslání podání. 

Podrobnější informace o EPO, odesílání podání, 
použití ZAREP, apod. najdete v průvodci „Elektronická 
podání pro finanční správu“, na stránkách ePodpora.  

 Uložení k odeslání do Datové schránky 

Podání daňového přiznání, hlášení a vyúčtování 
podle § 71 Daňového řádu lze učinit i datovou 
schránkou. Pro tato podání byl správcem daně 
zveřejněn formát a struktura souboru „XML“. Popisy 
struktury a tvaru „XML“ souborů a odpovídajících „XSD“ 
schémat jsou zveřejněny na Daňovém portálu v sekci 
„Dokumentace“. 

Pro vytvoření „XML“ souboru 
lze využít elektronické formuláře 
aplikace EPO. Funkčnost 
elektronických formulářů v aplikaci 
EPO byla rozšířena o funkci „Uložení 
k odeslání do Datové schránky“. 
Před uložením bude automaticky 
provedena kontrola na úplnost a formální správnost údajů. 
Pokud nebude nalezena kritická chyba, bude možné 
soubor uložit do zvoleného úložiště, odkud ho lze následně 
odeslat prostřednictvím datové schránky. 

V případě, že v aplikaci EPO nenaleznete pro své 
podání samostatný elektronický formulář, použijte pro 
vytvoření „XML“ souboru formulář „Obecná písemnost 
určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“. Po 
vyplnění požadovaných položek, např. „Podání k dani“, 
„Typ písemnosti (věc)“, apod. vložte předmětné podání 
jako E-přílohu a zvolte možnost „Uložení k odeslání do 
Datové schránky“. 

 

 Rozhraní pro třetí strany 

Aplikace EPO umožňuje přijímat datové soubory 
(podání) také přímo z jiných aplikací (např. účetních). 

 Podrobné informace naleznete na titulní straně 
„Daňového portálu“ (www.daneelektronicky.cz) kliknutím 
na odkaz „Dokumentace“ v menu „Rychlé odkazy“, 
umístěném vpravo na stránce. 

 Načtení podání ze souboru 

Pokud Váš „účetní program“ umožňuje 
uložit podání do souboru ve formátu a 
struktuře, kterou aplikace EPO podporuje, 
je možné tento soubor načíst do aplikace a 
odeslat. Není tedy nutné podání vyplňovat pouze na 
internetových stránkách aplikace. Vstupní soubor musí 
být ve formátu XML.  

 Potvrzení o odeslaném podání 

Jako doklad o odeslaném podání slouží soubor 
„…potvrzeni.p7s“. Soubor s potvrzením (P7S) 
obsahuje odeslané podání, včetně příloh, informaci o 
odeslaném podání a použitých certifikátech, případně 
ověření identity.  

Po úspěšném odeslání podání je zobrazena stránka 
„Potvrzení o podání písemnosti“. Na stránce jsou 
uvedeny důležité informace týkající se odeslaného 
podání včetně zmíněného souboru s potvrzením (P7S). 
NEZAPOMEŇTE ULOŽIT soubor „…potvrzeni.p7s“! 

 Zjištění stavu podání 

Pro zjištění stavu podání klikněte na 
titulní straně Daňového portálu na odkaz 
Elektronická podání pro finanční správu a 
dále pak na odkaz Zjištění stavu podání. 

Stav podání lze zjistit pomocí podacího čísla a 
hesla, popř. pomocí souboru „…potvrzeni.p7s“. 
Podrobné informace o zjištění stavu podání najdete na 
stránkách ePodpory v Průvodci „Elektronická podání pro 
finanční správu“. 

 Technická podpora 

Technickou podporu aplikací 
Daňového portálu - „ePodporu“ 
najdete na internetové adrese: 
http://epodpora.mfcr.cz 

Pokud se Vám na stránkách nepodaří najít 
uspokojivé řešení technického problému, můžete 
pomocí „Kontaktního formuláře“, popř. pomocí e-mailu, 
zaslat dotaz na adresu technické podpory 
epodpora@fs.mfcr.cz.  


