NÁVOD NA NAČTENÍ SOUBORU S PŘIZNÁNÍM PRÁVNICKÝCH OSOB VE
FORMÁTU XML VYTVOŘENÉM V PROGRAMU VABANK 201 6
• Načítání souboru PRIZPRAV.xml se provádí na této webové adrese:
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/hlib/epo2/uv/prehled.faces .

Pokud došlo k uložení přes nabídku harddisk, soubor se nachází standartně v podadresáři
zaloha konkrétní účtované firmy. Zkušenější uživatelé si jej přes další nabídky mohou umístit
podle svých představ jinam.

obr. 1
V nabídce Procházet standartním způsobem práce ve Windows procházíme disk k připravenému
souboru xml, vybereme soubor a dále potvrdíme vpravo NAČÍST.

obr. 2
• Dále se setkáme s hlášením chyb a použijeme vpravo nabídku ÚPRAVA VE FORMULÁŘI .
• Tam pokračujeme volbou v nabídce vpravo STRÁNKY viz obr. 3 a začneme záhlavím. Pokud
je nám ukázán řádek s chybou, klikneme na ni a tím je nám umožněno tuto chybu hned
konkrétně opravit.
Číslo v kolonce " Finančnímu úřadu pro" by mělo být správně načteno, ale je v červeném
rámečku a hlásí chybu. Vstoupíme vpravo v nabídce STRÁNKA do nabídky Kontrola stránky
a tím by červený rámeček kolem finančního úřadu měl zmizet.
Chyba se zobrazí ve spodní části záhlaví v nabídce Hlavní (převažující činnost) činnost.
Levým tlačítkem myši je nutno klepnout na Vybrat a do řádku, který se zobrazí, napíšeme
slovo vhodné pro vyhledání potřebného názvu činnosti a zadáme vyhledat, ze seznamu, který
se nám zobrazí, vybereme správný řádek, stoupneme si kurzorem na něj a dáme vpravo
VYBRAT.

obr. 3
obr. 4

• Dále vpravo použijeme nabídku PRO CELÝ FORMULÁŘ / Protokol
chyb. Zobrazí se tabulky s chybami různé závažnosti.
První chybou bude určitě OBEC , jejíž název není možno odpovídajícím
způsobem přímo ve Vabanku vyplnit, protože musí přesně odpovídat
číselníku obcí na mfcr. Kliknutím na tento řádek se dostaneme na
příslušnou část formuláře a tam, pokud je správně vyplněné PSČ , myší
potvrdíme nabídku VYBRAT za číslem PSČ . Je nám nabídnut seznam
obcí, které toto PSČ mají, kurzorem se postavíme na správný řádek a
potvrdíme vpravo nabídku VYBRAT.
• Poté znovu použijeme nabídku PRO CELÝ FORMULÁŘ / Protokol chyb. Ta nám
pravděpodobně ohlásí chyby souvisejícími s vyplněným rámečku Typ podepisující osoby.
• Pokud je vyplněno P - právnická osoba,
musí být vyplněn správně její kod, název a
ICO a dále příjmení jméno a vztah k
právnické osobě.
• Pokud je vyplněno F - fyzická osoba,
nabídka FYZICKÁ OSOBA OPRÁVNÉNÁ K
PODPISU nesmí být vyplněna.

obr. 5
• Znovu použijeme nabídku PRO CELÝ FORMULÁŘ / Protokol chyb. Zobrazí se vám poslední
z chyb, které jsou nevyhnutelné a to hlášení o tom, že NENÍ VLOŽEN Opis přílohy účetní
závěrky. Kliknutím na tento řádek se dostaneme na stránku, kde je až zcela dole okénko Opis
přílohy účetní závěrky viz obr. 6. Klepnutím levým tlačítkem myši na nabídku E-priloha se
dostaneme na další stránku, kde v nabídce PROCHÁZET a pokud máme Přílohu účetní závěrky

připravenou ve Vabanku a vyexportovanou přes kláves F5 do souboru rtf, načteme soubor
Printrtf.rtf v základním adresáři Vabanku tj. implicitně C:\VAB201 6. (takto je možné si
vyexportovat vždy data jediné firmy z účtovaných firem ve Vabanku, pozor, aby se v tomto
souboru nenacházela data firmy jiné).
• Zda jsme načetli správná data se můžeme přesvědčit kliknutím na nabídku dole Zobraziteprilohu a v nabídnutém okénku dát Otevřít viz obr. 7. Po odkontrolování správnosti souboru
případně jeho úpravě dáme křížek vpravo nahoře na zavření souboru, změny uložit a po v
růžovém okénku dát ULOŽIT ZMĚNY.

obr. 6

obr. 7
• Ve chvíli, kdy v Protokolu chyb nebudou žádné chyby, ale zobrazí se tam " V podání nebyly
nalezeny žádné chyby." použijeme tlačítko vpravo Zpět, přejdeme do nabídky
PRO CELÝ FORMULÁŘ / Uložení k odeslání do datové schránky nebo Odeslání
písemnosti . K podání je nutno mít elektronický podpis. Dále postupujte podle nápovědy
rozhraní elektronického podání na stránkách mfcr.
• Nebo je možno takto připravený soubor v nabídce Uložení prac.souboru uložit standartním
způsobem na disk do zvoleného adresáře. V dalším kroku je možno tento soubor přejmenovat a
zkopírovat třeba na flash disk nebo poslat emailem někomu jinému, pokud by jej měl podávat
on. Připadný adresát si dá načíst již bezchybný soubor na stejné stránky a po odsouhlasení je
může podat se svým elektronickým podpisem. Ukládání rozpracovaného souboru je

potřebné provádět i průběžně, pokud se vám vyskytne překážka v práci (vyřízení
telef.hovoru apod.), mohlo by se stát, že byste o upravená data přišli.

obr. 8

