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1/ O SPOLEČNOSTI

Firma DATEV.cz s.r.o. je softwarová firma a poskytovatel služeb IT, specializující se na oblast daní, au-
ditu a podnikové ekonomiky. Její programy jsou určeny obzvláště uživatelům, kteří přicházejí do styku  
s daňovým poradenstvím a audity.

Majoritní společník DATEV.cz s.r.o., německé družstvo DATEV eG, vzniklo v roce 1966 v Norimberku 
a nyní na německém trhu nabízí okolo 120 svých aplikací, které využívá více jak 38 000 členů z oblasti 
daňového poradenství a auditů a celá řada jiných klientů. V Německu má firma DATEV dlouholetou tradici 
a nejrozšířenější zastoupení na trhu mezi uživateli ekonomického software. Mimo mateřskou společnost 
v Německu patří do skupiny DATEV také dceřiné firmy a informační kanceláře v Belgii, Rakousku, Itálii, 
Španělsku, Polsku a České republice.

V ČR vznikla společnost DATEV.cz s.r.o. v roce 2001, nabízí zde především programy pro kompletní zpra-
cování auditu DATEV - AUDIT a pro zpracování účetní závěrky DATEV - BALANCE. Oba tyto programy 
vycházejí ze stejných mezinárodně úspěšných a užívaných aplikací německé firmy DATEV. Pro zájemce  
z řad zákazníků účetních programů a ERP systémů nabízí DATEV.cz s.r.o. software Money S5 společnosti 
Cígler Software a.s., s níž dlouhodobě spolupracuje jako partner.

V roce 2006 byla založena organizační složka společnosti DATEV.cz s.r.o. na Slovensku, kde jsou také  
v nabídce některé programy DATEV.

V roce 2002 byl u příležitosti veletrhu INVEX poprvé představen na českém trhu modul pro vedení auditor-
ského spisu DATEV - AUDIT.

V roce 2009 byla uvedena na trh mezinárodní verze tohoto modulu, jehož součástí je také speciální sada 
předloh dokumentů s názvem „Speciální auditorská dokumentace pro rizikově orientovaný audit 
(ROA)“ určená pro české uživatele, na Slovensku tato dokumentace má název „Audítorská dokume-
tácia pre malé a stredné spoločnosti“. Důležitým aspektem však zůstává, že obě dokumentace jsou 
vytvořeny v souladu s mezinárodními standardy ISA a v souladu s příslušnými národními legislativami.

V roce 2011 rozšířila naše společnost svoji nabídku o moduly pro vedení kompletního auditu, a to aplikace 
DATEV Journal Analyzer určený k analýze účetního deníku a DATEV Sampling  k statistickým výběrům 
vzorků. 

Od roku 2012 je našim zákazníkům k dispozici rovněž sada předloh dokumentů pro vedení spisové doku-
mentace daňového poradce s názvem „DATEV – Vzorové dokumenty pro daňové poradce“. 

V průběhu roku 2013 a 2014 byla vytvořena samostatná aplikace pro vedení a zpracování dokumentace 
daňového poradce při sestavování DPPO – DATEV – TAX, která je doplněna o modul DATEV Tax Prepare 
- analýza obratové předvahy s přímým označením položek ke korekcím daňového přiznání.  

Od roku 2015 je k dispozici ke kompletnímu řešení pro auditorskou dokumentaci doplňkový modul na po-
drobnou analýzu obratové předvahy DATEV Account Analyzer.

Podrobné informace o společnosti DATEV.cz s.r.o. a jejich produktech a službách se můžete dozvědět na 
našich internetových stránkách www.datev.cz.
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2/ ZÁKLADNÍ FUNKCE 
PROGRAMU DATEV – TAX

Produkt DATEV – TAX umožňuje kompletní vedení spisu daňového poradce při sestavování DPPO a práci 
s daty klienta na úrovni konečných zůstatků na účtech, tj. obratové předvahy.

Mezi základní funkce programu DATEV – TAX můžeme mimo jiné zařadit tyto:
kompletní zpracování dokumentace k daňovému přiznání v jednom software při propojení na účetní závěr-
ková data (naimportovanou obratovou předvahu);
předem nadefinovaná struktura dokumentů vede daňového poradce při zpracování všech podkladů  
k DPPO dle aktuální legislativy tak, aby nedošlo k opomenutí významných skutečností;
v dokumentech se zaznamenává postup sestavení DPPO, evidence všech elektronických podkladů  
a dokumentů jak interně zpracovaných nebo obdržených od klienta, a to z důvodu interní archivace všech 
provedených kroků v souvislosti se sestavením daňového přiznání nebo sestavením zprávy pro klienta;
formuláře jsou strukturovány dle jednotlivých oblastí a dále podle příloh k DPPO – dary, výzkum a vývoj, atd.;
možnost vkládání a archivace elektronicky zpracovaných dokumentů od klienta k jednotlivým zpracova-
ným oblastem (pdf, jpg, xls, doc a jiné);
možnost automatického převzetí zapsaných poznámek u daného klienta do následujících let – úspora 
času při sestavení DPPO v dalších obdobích;
v dokumentu je  on-line přepočítávána hodnota DPPO a výsledkem je zpracovaný formulář k DPPO včetně 
příloh a s vyčíslením celkové daňové povinnosti; 
podrobná rekapitulace postupu sestavení DPPO - za oblasti nebo za jednotlivé řádky DPPO;
automatické napojení výsledného formuláře DPPO včetně všech příloh a event. výkazů do formulářů pro-
gramu TaxEdit, který lze uložit již k zaevidovanému poplatníkovi, pro jednotnou archivaci všech daní;
automatické napojení výsledného formuláře DPPO včetně všech příloh a event. výkazů do formulářů EPO;
možnost definování vlastních postupů a pracovních listů;
lze využít variantu, jak formuláře s předdefinovanými podrobnými dotazy k sestavení DPPO, tak  i verzi, 
kde se zaznamenávají pouze stručné komentáře;
možnost přímé editace hodnot pro výpočet DPPO  v dokumentech v případě, že není k dispozici obratová 
předvaha;
žádné omezení v počtu zpracovávaných klientů a vedených spisů;
sestavování a kontrola výkazů – rozvaha, výsledovka, které mohou tvořit přílohu k DPPO, 
archivace dokumentace k daňovému přiznání, náhledy na historii;
přehledné a unifikované vedení dokumentace k sestavení DPPO pro celou firmu a většinu jejich klientů;
snadné předávání a získávání informací o zakázce mezi jejími zpracovateli, sledování rozpracovanosti 
zakázky;
efektivní zpracování zakázek zejména v následujících obdobích;
data jsou do programu importována prostřednictvím jednoduše definovatelného rozhraní, a to z většiny 
účetních software, které umožňují export závěrkových stavů.

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•



DATEV.cz s.r.o. 5

3/ ZÁKLADNÍ FUNKCE 
PROGRAMU DATEV TAX PREPARE

kontrola a analýza obratové předvahy – vytipování významných položek ke kontrole a nasměrování vybra-
ných hodnot z obratové předvahy do daňového přiznání;
zaznamenávání dalších poznámek k položkám obratové předvahy – jejich barevné rozlišení, označení 
zpracovatele, zápis další individuální poznámky za účelem efektivní kontroly závěrkových dat, atd.;
možnost přenosu provedené analýzy dat do následujícího období;
snadné filtrování dat podle všech příznaků, hromadné označování vybraných položek;
evidence korekcí snižujících/zvyšujících základ daně přímo z obratové předvahy nebo individuální definice 
dalších korekcí a náhledy na provedené korekce v předchozím období;
přenos zpracovaných číselných hodnot (korekcí) do dokumentace pro automatický výpočet základu daně;
připojení externích souborů k vypočtené hodnotě korekcí;
porovnání různých verzí obratové předvahy při opakovaných importech dat;
kontrolní mechanismy nad daty, před importem do dokumentu pro sestavení DPPO;
možnost exportu vyfiltrovaných dat do formátu csv.

4/ VÝHODY SPOLEČNÉHO 
POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO 
BALÍKU PROGRAMŮ DATEV – 
TAX A DATEV TAX PREPARE:

import obratové předvahy, její kontrola a analýzy – výběr položek k ověření;
evidence korekcí snižujících/zvyšujících základ daně;
přímé nasměrování zkontrolovaných dat do daňového přiznání;
kompletní zpracování DPPO, včetně příloh i výkazů;
elektronická archivace dokumentace a přehledná evidence všech součástí spisu;
propojení na SW pro správu daňových formulářů TaxEdit a EPO;
formalizace postupů v kanceláři daňového poradce a zvýšení efektivity zpracování zejména dlouhodo- 
bých zakázek na sestavení DPPO;
rychlé získání podkladů pro zprávu klientovi;
organizace práce na daňovém přiznání v týmu.
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PŘEHLED DOKUMENTŮ - DATEV - DOKUMENTACE DAŇOVÉ-
HO PORADCE  a  PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE - 2015/2016

V následující tabulce je uveden aktuální přehled dokumentů pro zpracování spisu daňového poradce: 

5/ PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH 
ZAJÍMAVÝCH FUNKCÍ 
V SOFTWARE DATEV – TAX 
A DATEV TAX PREPARE
5.1 PRÁCE S DOKUMENTY V PROGRAMU DATEV – TAX
a) Importy dat:
Do programu je umožněno načítat data na úrovni závěrkových stavů – tj. obratové předvahy. Předpokladem je, že 
obratovou předvahu máme k dispozici v elektronické podobě. 
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Do modulu DATEV – TAX načítáme data přímo z MS EXCEL nebo textového formátu resp. csv formátu, který je 
nejčastěji se vyskytujícím formátem exportů. Vyexportovaný soubor z účetního software lze ještě před importem 
upravovat a editovat. Nelze importovat např. různé součtové řádky za skupiny, třídy, grafické oddělovače atd. 
Formát obratové předvahy by měl být souborem obsahujícím pouze jednotlivé řádky obratové předvahy, kde  
v řádcích jsou jednotlivé položky dat oddělené buď oddělovacím znakem nebo pevnou šířkou. 

Obratová předvaha musí obsahovat min. tyto povinné položky:
Popis účtu;
Počáteční stavy MD, D;
Obraty MD, D za hospodářské období.

Pro uživatele je k dispozici aplikace – tzv. Konvertor pro úpravu dat, který jednoduchými kroky upraví data pro 
importy do programu DATEV –  TAX, pokud je to nutné.

Definice formátu v jakém budou data do modulu DATEV – TAX naimportována.

•
•
•
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b) Přeúčtování a opravy závěrkových dat:
V modulu DATEV – TAX lze provádět individuální přeúčtování nad závěrkovými daty.

Definice oprav a přeúčtování v modulu DATEV – TAX.

c)  Výstupní přehledy nad závěrkovými daty:
V modulu DATEV – TAX lze kontrolovat závěrková data prostřednictvím různých výstupních sestav a pře-
hledů. Dále v programu existují sestavy s automatickými kontrolními vazbami na předchozí účetní období,  
tj. Bilanční kontinuita a kontrola změn v účtové osnově.

Sestava – náhled na naimportovanou obratovou předvahu, včetně zanesené opravy z přeúčtování 
a zobrazení kontrolní sestavy „Srovnání s předchozím rokem“ – návaznost PS na KZ.
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d) Struktura dokumentace - DPPO
V programu DATEV – TAX je k dispozici samostatná sada předloh dokumentů. Jedná se předefinované doku-
menty – umožňující podrobnou dokumentaci pracovních postupů daňového poradce při výpočtu DPPO, včetně 
hodnotového výpočtu základu daně a následné možnosti exportu do formulářů TaxEdit.

Přehled standardních předloh dokumentů v programu DATEV – TAX

Dokumentace k sestavení DPPO jednoho klienta je pak tvořena konkrétními individuálními dokumenty –  
tj. pracovními listy. Tyto dokumenty vychází ze vzorových předloh a jsou v průběhu zpracování podkladů  
k sestavení daňového přiznání postupně vyplňovány.
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Aktuální zpracovávaná dokumentace jednoho klienta za dva roky, včetně stavu rozpracovanosti 
– umožněno rychlé listování mezi dokumenty.

Nedílnou součástí kompletního spisu klienta při sestavení DPPO jsou další dokumenty v elektronické podobě, 
které tvoří přílohu k pracovním listům. Tyto dokumenty jsou v programu odděleně archivovány v tzv. Spise klienta. 
Tento spis je rozdělen na Aktuální spis, který může obsahovat přílohy z jednotlivých let, a Trvalý spis.

Spis klienta – dokumenty v elektronické podobě – uložené do předem nadefinované  adresářové struktury, 
která je u všech klientů shodná.
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e) Postup při zpracování dokumentace - DPPO
V dokumentech je předem nadefinovaný postup zpracování jednotlivých oblastí s tím, že je možné zvolit, zda 
jednotlivé části budou zpracovávány podrobně nebo budou vynechány. Podrobné zpracování spočívá v tom, 
že se lze podrobně vyjádřit a popsat skutečnosti, na které by se při zpracování daňového přiznání nemělo 
zapomenout, protože mohou ovlivnit základ daně. Tyto podrobné otázky však lze i vynechat, stejně tak i ce-
lou oblast, která se nezpracovává. Do dokumentu lze zapsat v jednoduché podobě pouze stručné poznám-
ky a výši korekcí, které budou zařazeny do výpočtu základu daně. Identicky se postupuje i při zadání příloh  
k DPPO.

Struktura dokumentu 410 (včetně příloh), ukázka oblasti Majetek – možnost podrobného postupu zápisu 
komentářů a poznámek nebo vynechání podrobných poznámek k oblasti. Zápis hodnot do DPPO 

v části Majetek.

Zápis a dokumentování poznámek spočívá v podrobných komentářích - zjištěních k dané zpracovávané oblasti 
a hodnotám do DPPO, s tím, že z hlediska efektivity dalších prací lze tato zjištění označit například jako: 

- zjištění, která je nutno ještě dále doplnit a řešit – projednat s klientem nebo s vedoucím zakázky, pokud na   
  přiznání pracuje tým a tato dále filtrovat a zpracovávat; 
- zjištění „trvalé“ – tato jsou automaticky převedena do dokumentace následujícího zpracovávaného období.

K poznámkám lze připojit přílohy – dokumenty uložené v elektronické podobě ve Spisu klienta – prostřednictvím 
hyperlinkového odkazu – slouží ke snadnější orientaci v dokumentu.
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Struktura dokumentu 310 – zápis komentářů - zjištění ke zpracovávané oblasti Pohledávky.

Všechny zaznamenané hodnoty v dokumentaci jsou automaticky shrnuty ve výsledném kontrolním výpočtu 
DPPO. V dokumentaci se mimo jednotlivé zpracovávané oblasti zapisují také hodnoty do příloh k DPPO, kont-
rolní výpočet je tak kompletní. 

Závěrečná rekapitulující tabulka výpočtu DPPO – ze všech zpracovaných oblastí i příloh.
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Pro všechny uživatele programu TaxEdit lze data (včetně příloh) automaticky přenést do formuláře a uložit 
k poplatníkovi. 

Automatický převod hodnot zpracovaných v dokumentaci DATEV – TAX do formuláře v programu TaxEdit.

Všem uživatelům programů je k dipozici možnost přenosů formuláře DPPO včetně všech příloh do formu-
lářů EPO.

Automatický převod hodnot zpracovaných v dokumentaci DATEV - TAX do formuláře v EPO.
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5.2  ANALÝZA DAT A PŘÍPRAVA KOREKCÍ V PROGRAMU DATEV TAX PREPARE

Hlavním přínosem zpracování DPPO je možnost přímého označení hodnot z obratové předvahy jako korek-
ce řádků DPPO. V aplikaci DATEV Tax Prepare se provádí podrobná analýza a kompletní kontrola obratové 
předvahy. Dále se provádí příprava a vytipování položek, které budou ovlivňovat daňový základ v podobě korekcí 
jednotlivých řádků daňového přiznání. V této aplikaci lze data podle všech dostupných parametrů filtrovat, hro-
madně označovat, porovnávat historii jednotlivých verzí obratové předvahy, exportovat vybrané položky pro další 
zpracování a kontroly do csv formátů.

Analýza obratové předvahy – možnost přiřazení položek Stav ověření, Komentář, Oblast, Zpracovatel, atd. 
Položky označené Korekce v daňovém přiznání se zpracovávají v další části aplikace.
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V průběhu práce na DPPO dochází k různým změnám a opravám, proto se obvykle pracuje s více verzemi ob-
ratové předvahy. Při opakovaném importu dat lze v DATEV Tax Prepare efektivně kontrolovat změny v hodnotách 
závěrkových dat.

Náhled na historii v aplikaci DATEV Tax Prepare - porovnání mezi jednotlivými verzemi obratových předvah.

Dále se již vybrané položky ovlivňující základ daně doplňují o konkrétní hodnoty korekcí a přímo přiřazují přísluš-
nému řádku přiznání i zpracovávané oblasti. Existuje i možnost nadefinování korekce do DP, bez návaznosti na 
konkrétní vybraný účet.

Práce s položkami ovlivňujících základ daně – doplnění hodnoty korekce, řádku přiznání, komentáře. 
Možnost zápisu další korekce – nejsou navázány na obratovou předvahu.
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Takto kompletně zpracovaná data se automaticky naimportují do dokumentace k daňovému přiznání  
a zde se již pouze doplní slovní komentáře a další přílohy ke každé jednotlivé oblasti. 

Výhodou je opět jednotný postup při analýze a zpracování korekcí u všech zpracovávaných daňových 
přiznání. 

Přenesené korekce z aplikace DATEV Tax Prepare do dokumentu do spisu k daňovému přiznání 
a do výpočtu základu daně.

V dokumentaci se dále např. speciálně řeší řádek 40 daňového přiznání, ze kterého je vhodné vytvořit přílohu  
k daňovému přiznání. Ze všech oblastí se provádí automatická sumarizace řádku 40 a jeho rozřazení do skupin 
a vytvoří se příloha k DP.
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Soupis korekcí řádku 40, přiřazení skupiny, vytvoření přílohy č. 1 pro daňové přiznání.

6/ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY PŘI DISTRIBUCI 
SOFTWARE 
Daňový poradce si může zakoupit software uvedený v tomto materiálu ve specializovaném balíku pro-
gramů DATEV - TAX řešení pro daňové kanceláře start, který obsahuje aplikaci DATEV – TAX, DATEV 
Vzorové dokumenty pro DP, DATEV Tax Prepare a Příloha k účetní závěrce.:

Tyto programy je možné zakoupit za ceny dle aktuálního ceníku společnosti DATEV.cz, kalkulované za 
užívaný počet licencí. Dále je hrazena cena za roční upgrade.

Další možností je pořízení software formou paušálních plateb. Se zákazníky je uzavírána smlouva o po-
skytnutí práva k užívání software na základní dobu 2 let s možností dalšího prodloužení, event. výpovědi. 
Cena za užívání software je stanovena paušálními měsíčními poplatky.


