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Popis struktury souborů 
Základní společnou vlastností všech elektronických podání je jejich forma – tedy fakt, že se jedná o 
elektronický soubor s předepsaným obsahem. První pravidla tedy stanovují formu a obsah tohoto 
souboru. 
Prostřednictvím aplikace EPO lze podávat soubory ve formátu XML, které jsou vytvořeny podle 
pravidel popsaných níže. Struktura souboru je organizována do vět, které se skládají z položek. 
Základ tedy tvoří POLOŽKA vyskytující se v písemnosti. Ta je popsána určitými pravidly, které 
charakterizují její typ, rozsah, nebo striktně vymezují hodnoty, jakých může nabývat. 
Položky jsou seřazeny do VĚT. Každá věta je popsána svým názvem, typem a atributy definujícími 
její výskyt v písemnosti. Pořadí vět v souboru musí být v souladu s pořadím uvedeném v popisu 
struktury. 
Věty definují vlastní PÍSEMNOST, charakterizovanou jednoznačným názvem a verzí.  
Do definice písemnosti patří ještě kontrolní parametry nahrazující elektronické podpisy aplikace, 
daňový subjekt, podatelny. 
Kromě vět mohou být v písemnosti obsaženy PŘÍLOHY, které jsou dvojího typu, předepsané a 
obecné. 
Soubor vstupující do aplikace může mít jakýkoliv název a aplikace sama rozezná jeho typ a 
písemnost, ke které se vztahuje. Výstupní soubor je pojmenován podle platných pravidel pro 
označování elektronických písemností tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně při příjmu na podatelně 
finančního úřadu (to je zaručeno vložením základní identifikace a data včetně času do jména). 
V případě, že soubor překročí stanovený limit velikosti v MB (bez příloh), pak po nahrání do aplikace 
EPO nebude možné vstoupit do formuláře pro úpravy. Jedná se vždy o velikost souboru ve formátu 
XML, tedy v případě podání komprimovaného ZIP souboru se bere v úvahu velikost až po 
dekomprimaci. 
 

Formát souborů XML 
Pro vytváření souboru ve formátu XML platí základní pravidla tvorby XML dokumentů podle 
specifikace organizace W3C (http://www.w3.org/XML/) 
 
ExtensibleMarkupLanguage (XML) 1.0 (FourthEdition) http://www.w3.org/TR/REC-xml 
 
včetně kódování národní znakové sady (pro české znaky připadají prakticky v úvahu pouze kódování 
WINDOWS-1250, ISO-8859-2 a univerzální UTF-8, resp. UTF-16). 
Při tvorbě souboru je potřebné zejména respektovat problematické typy položek, jako jsou datum 
resp. datum a čas (standardně ve formátu dle ISO-8601, tedy např. "2001-02-13" resp. "2001-02-
13T18:39:09", ale !POZOR ! - datumové položky vlastního podání jsou zatím z důvodu zpětné 
kompatibility s dříve používanými soubory s oddělovači brány v národním formátu "DD.MM.RRRR", je 
to vždy napsáno u specifikace položky), a také oddělovač desetinných míst, kterým je TEČKA ".". 
 
Základní struktura se skládá z VĚT a POLOŽEK. Protože položky (v rámci věty) se nemohou 
opakovat, jsou v souboru jako ATRIBUTY věty. Věty, které se opakovat mohou, tvoří ELEMENTY 
vlastní písemnosti. 
 
Písemnost ve formátu XML má jako hlavní (root) element <Pisemnost>, který může být pro zpětné 
dohledání problému doplněn o atributy nazevSW a verzeSW obsahující identifikaci a verzi aplikace, 
která soubor vygenerovala. 
<PisemnostnazevSW="EPO MF ČR" verzeSW="31.1.1“> 
...... 
</Pisemnost> 
 
V elementu písemnosti se nachází element odpovídající typu písemnosti (zkratce uvedené v popisu 
souboru), který může být doplněn o verzi struktury souboru, podle které byl vytvořen, např.: 
<DADPIS verzePis="01.01"> 
...... 
</DADPIS> 
 
a v něm se nacházejí věty souboru podle popisu struktury. Jméno každého elementu věty začíná 
slovem "Veta" doplněném o písmeno typu věty, např.: 
<VetaP ......./> 
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Ve větě se již nacházejí atributy nesoucí hodnoty dané písemnosti, jejichž název odpovídá názvům 
položek příslušné věty, např: 
<VetaP jmeno="Pavel" kc_danpo="200" /> 
 
Datový významový popis jednotlivých vět a jejich položek je uveden v detailním popisu struktury 
písemnosti po rozkliknutí v přehledu na webu Generálního finančního ředitelství na adresách 

http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces 
 https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo 
 
Finanční správa garantuje dostupnost URL adresy s /adistc/, která se týká starší verze daňového 
portálu, do konce roku 2021. 
 
Popis struktury písemností definuje i povinnost položek. Je třeba brát na zřetel, že u nepovinné položky 
obsahující peněžitou hodnotu (např. příjem/slevu) neznamená hodnota "0" totéž, co nevyplněná hodnota. 
S hodnotou "0" se dále uvažuje v kontrolách a přepočtech a pokud poplatník příjem/slevu neuplatňuje, 
neměl by položku uvádět a neměla by tudíž být v XML souboru uvedena. 
 
Kromě vět se v souboru mohou vyskytovat i PŘÍLOHY, které slouží k vložení obsahu elektronické 
přílohy do písemnosti. K zápisu slouží element: 
<Prilohy> 
...... 
</Prilohy> 
 
Přílohy jsou dvojího typu, OBECNÉ A PŘEDEPSANÉ. Obecné přílohy jsou dopředu neklasifikované 
elektronické dokumenty, které poplatník může vložit do písemnosti. Naproti tomu předepsaná příloha 
je dopředu určena a pojmenována, např. Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění (u 
DPF), a může s ní být podle toho dále nakládáno. Obecné přílohy jsou vkládány do elementu přílohy 
pomocí: 
<ObecnaPriloha ... kodovani=“base64“> 
...... 
</ObecnaPriloha> 
 
Pojmenované přílohy jsou vkládány do elementu přílohy pomocí: 
<PojmenovanaPriloha> 
...... 
</PojmenovanaPriloha ... kodovani=“base64“> 
 
Každému přiloženému dokumentu odpovídá právě jeden element ObecnaPriloha nebo 
PojmenovanaPriloha. 
Obsah přiloženého souboru je při odesílání zakódován jedním z podporovaných kódování (např. 
base64) a uložen do obsahu elementu ObecnaPriloha nebo PojmenovanaPriloha, použité kódování je 
uloženo do atributu 'kodovani' téhož elementu. 
České znaky uvnitř TXT souboru je třeba uložit v univerzální znakové sadě UTF-8. 
 
V elementu výstupní písemnosti se nachází ještě element obsahující kontrolní informace. Ten slouží 
pouze pro interní potřebu zpracování písemnosti a nemusí být v souboru obsažen. 
<Kontrola> 
...... 
</Kontrola> 
 
Jednoduchý příklad souboru je uveden v příloze 1) na konci dokumentu. 
 

Rozhraní pro příjem souborů 
Aplikačním ROZHRANÍM je zde míněna struktura vstupních parametrů, přístupových bodů a výstupních 
informací, které je možné používat pro zpracování, a ze kterých je možné získávat informace vztahující 
se k písemnosti. Rozhraní je připraveno tak, aby mohlo být používáno výrobci aplikačního vybavení 
(např. účetnictví) k přímému zpracování a odeslání písemnosti z aplikace, stejně jako ke zjištění stavu 
zpracování této písemnosti. 
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Samotné rozhraní přijímající soubory, jak je popsáno dále, na Společném technickém zařízení správců 
daně, umožňuje pouze příjem podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem (ZAREP) dle 
zákona o elektronickém podpisu. 
 
Rozhraní má tyto části, které je možné používat (popis parametrů je uveden dále v dokumentu): 
1. Příjem písemnosti (podání) 

Tato část je určena pro vlastní příjem souboru na server Generálního finančního ředitelství, odkud 
je poté doručen na místně příslušný finanční úřad (realizaci podání). Přístupové URL adresy jsou: 
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_podani 

 
2. Stav podání 

Poslední část je určena pro zjišťování stavu již odeslaných písemností (podání). Přístupové URL 
adresy jsou: 
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_stav 

3. Vyzvednutí potvrzení o přijetí podání off-line 
Tato část je určena pro vyzvednutí potvrzení o přijetí podání off-line v případě, že na podatelnu 
bylo odesláno rozsáhlé podání v režimu off-line a tudíž nebylo vráceno z podatelny rovnou 
potvrzení o přijetí, ale pouze potvrzení o odeslání souboru ke zpracování. Přístupové URL adresy 
jsou:  
https:/adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_prijeti 
https:/adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_prijeti 

Finanční správa garantuje dostupnost URL adresy s /adistc/, která se týká starší verze daňového portálu, 
do konce roku 2021. 
 

Podání písemnosti 
Rozhraní pro podání představuje stěžejní bod, protože je v něm obsažena hlavní funkce příjmu 
písemnosti (podání) do daňové správy. Volací adresy jsou: 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_podani 
 

Finanční správa garantuje dostupnost URL adresy s /adistc/, která se týká starší verze daňového portálu, 
do konce roku 2021. 

Ovládání rozhraní je kombinací parametrické řádky a odesílání neformátovaných dat metodou POST 
(RFC 2616): 
- v parametrické řádce může být jako parametr "&email=......" uvedena adresa elektronické pošty, 

na kterou mají být posílány informace o změně stavu (zpracování) podání 
- v řádce může být uveden ještě parametr test=1 pro testovací režim (viz. dále) 
- uvedením parametru „otevriFormular=1“ vrátí server jako odpověď XML soubor, obsahující element 

URL s odkazem. Po zadání odkazu do internetového prohlížeče a spuštění se otevře EPO formulář, do 
jehož stránek bude načten soubor odeslaného podání. V případě zjištěných kritických chyb bude po 
otevření vráceného URL zobrazen protokol chyb, stejně jako v případě načtení XML souboru s 
kritickými chybami přímo v aplikaci EPO. 

Obsah zasílaných neformátovaných dat musí odpovídat struktuře písemnosti ve formátu XML popsané 
v popisu struktury souboru na začátku dokumentu. 
Protože podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem (ZAREP), musí být struktura dle 
předchozího bodu "zabalena" do příslušného formátu kryptografických struktur tak, jak je popsáno 
v následujícím odstavci. 

Datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, které přijímá "Společné technické zařízení 
správců daně", musí být vytvořeny dle formátu PKCS#7 verze 1.5 (RFC 2315). PKCS#7 objekt musí být 
ve formátu DER (ITU-T Recommendation X.690). 
Obsah PKCS#7 objektu, reprezentujícího datovou zprávu opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem, musí splňovat následující podmínky: 
- musí být typu "signedData" 
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- musí obsahovat podepisovaná data (není přípustná reference) 
- musí obsahovat certifikát podepisujícího (vložený) 
- musí obsahovat právě jeden elektronický podpis 
Kontrola při příjmu datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem se kromě 
kryptografických kontrol platnosti podpisu datové zprávy kontroluje také následující:  
 - certifikát podepisujícího musí být vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářející důvěru 

(přehled poskytovatelů je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/e-
podpis-povinne-zverejnovane-informace.aspx) 

 
Pokud proběhne kontrola souboru a jeho uložení bez problémů, je zpět vráceno buď tzv. 
potvrzení podání(podání nebylo klasifikováno jako rozsáhlé) anebo tzv. potvrzení o odeslání souboru 
ke zpracování (podání bylo klasifikováno jako rozsáhlé a bylo podáno v režimu off-line. Popis režimu off-
line je k dispozici na stránkách Generálního finančního ředitelství na adresách: 
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/podani_off_doc.faces 
http://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/epo2_info/podani_off_doc.faces 
 
Finanční správa garantuje dostupnost URL adresy s /adistc/, která se týká starší verze daňového portálu, 
do konce roku 2021. 
) 

Potvrzení podání je soubor ve formátu PKCS#7, elektronicky podepsaný (kvalifikovaným) certifikátem 
podatelny - Společného technického zařízení správců daně, který obsahuje vložený kompletní soubor 
tak, jak byl obdržen (v elementu Data), (s výjimkou kontrolního hlášení, které je z bezpečnostních důvodů 
pouze zkrácené a obsahuje kromě základních údajů pouze sumarizační oddíl C) a dále doplňující údaje 
podatelny (schéma těchto informací je uvedeno v příloze 2) tohoto dokumentu). 
Obsah důležitých položek XML struktury potvrzení vysvětluje následující tabulka, ty nejpodstatnější jsou 
zvýrazněny tučným písmem: 
Element / Atribut (XPath) Název Popis 

Pisemnost 
Hlavní element 
písemnosti 

Uzavírající element určující, že se jedná o písemnost. 

Pisemnost/Data 
Kopie původního 
podání 

Obsahuje data v hexadecimálním kódování odeslané písemnosti 
(třetí strany mohou pouze podávat se ZAREP, proto data obsahují 
vždy soubor ve formátu PKCS#7). 

Pisemnost/Kontrola 
Kontrolní 
element aplikace 

Element obsahuje kontrolní položky pro podání a pro aplikaci, 
ze které bylo podání odesláno. Jejich přesný význam není zveřejněn 
a tyto položky nejsou pro zpracování potvrzení významné. 

Pisemnost/Podani 
Element 
informací o 
podání 

Element obsahuje atributy s informacemi o učiněném podání. Jejich 
význam je vysvětlen dále. 

Pisemnost/Podani/@Cislo Podací číslo 

Číslo podání přidělené společným technickým zařízením 
správců daně ve smyslu §73 odstavce (3) zákona 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 
referenční údaj, pomocí kterého je možné se na podání 
odkazovat při styku s daňovou správou. 

Pisemnost/Podani/@KC 
Kontrolní číslo 
podání 

Historický údaj, který se již nepoužívá a je uveden jen z důvodu 
zpětné kompatibility funkcí. 

Pisemnost/Podani/@Datum 
Datum a čas 
podání 

Rozhodné datum a čas přijetí podání stanovené společným 
technickým zařízením správců daně ve smyslu §73 odstavce (3) 
zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Datum a čas jsou ve standardním formátu XML dle normy. 

Pisemnost/Podani/@Heslo 

Heslo pro 
přístup k 
informací o 
podání. 

Heslo přidělené systémem. Pomocí podacího čísla a hesla je 
možné se dotázat na informace o stavu podání. 

Pisemnost/Podani/@ZAREP true/false 
Indikátor, zda podání uložené v elementu Data bylo podáno se 
ZAREP. 

Pisemnost/Podani/@email 
Notifikační e-
mail adresa. 

E-mail adresa zadaná jako parametr při podání (volitelně). Na 
adresu je zasíláno (nevěcné a nekonkrétní) upozornění o tom, že 
došlo ke změně stavu zpracování podání. 

 
Potvrzení o odeslání souboru ke zpracování je soubor ve formátu XML. Obsah XML vysvětluje 
následující tabulka: 
Element / Atribut (XPath) Název Popis 
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Odpoved Odpověď Hlavní element 

Odpoved/Potvrzeni Potvzení o odeslání Element s potvrzením o odeslání souboru ke zpracování 

Odpoved/Potvrzeni/@ID_predani 
Identifikátor přijatého 
souboru 

Identifikátor, který je potřeba zadat při vyzvednutí výsledku 
zpracování off-line odeslané datové zprávy 

Odpoved/Potvrzeni/@Heslo Heslo 
Heslo pro vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané 
datové zprávy 

Pokud neproběhne uložení písemnosti bez závad, není platný zaručený elektronický podpis nebo 
písemnost obsahuje tzv. kritické chyby nebo chyby struktury (Týká se pouze takové písemnosti, která 
není klasifikována jako rozsáhlé podání. Kritické chyby pro rozsáhlé podání se zasílají až v části 
„Vyzvednutí potvrzení o přijetí podání off-line“.), písemnost nelze zatím nebo již podat, případně se jedná 
o testovací režim, je zpět vrácen seznam zjištěných chyb ve formátu XML podle schématu uvedeného 
v příloze 3). Seznam zjištěných chyb může obsahovat maximálně tolik chyb, kolik je nastaven limit jejich 
počtu. Při dosažení limitu je další vyhodnocování pozastaveno a v podání tedy může být chyb více, než je 
vráceno v seznamu zjištěných chyb. 

TESTOVACÍ REŽIM 
Připravená data je možné na server poslat pouze k otestování, a to přidáním parametru "&test=1" 
(může být použit v kombinaci s parametrem email). V tomto případě bude podání řádně otestováno 
(ZAREP, formální i věcné kontroly struktury a obsahu), ale nebude podáno. V případě, že server 
vyhodnotí podání jako rozsáhlé, provádí se pouze kontrola struktury souboru. Aplikační kontroly se pro 
rozsáhlá podání neprovádí. Zpět je vždy vrácen pouze XML dokument VŠECH zjištěných chyb podle 
schématu v příloze 3). Pokud dokument neobsahuje žádné chyby, je vrácena zpět pouze informativní 
chyba (lze ji identifikovat podle atributu Zkr="TEST_REZIM") v tomto tvaru: 
<Chyby> 
<Chyba Typ="I" Zkr="TEST_REZIM"> 
<Text>Podání nebylo přijato, protože bylo odesláno v testovacím 
režimu.</Text> 
</Chyba> 
</Chyby> 
V případě, že se jednalo o rozsáhlé podání, je vrácena informativní chyba ve tvaru: 
<Chyby> 
<Chyba Typ="I" Zkr="TEST_REZIM"> 
<Text>Podání nebylo přijato, protože bylo odesláno v testovacím režimu. Bylo 
klasifikováno jako rozsáhlé, tudíž bylo zkontrolováno pouze na strukturu 
souboru, aplikační kontroly nebyly provedeny. </Text> 
</Chyba> 
</Chyby> 

KÓDOVÁNÍ Soubory XML přijímané centrální podatelnou musejí být kódovány některým z níže 
uvedených typů (ucelený seznam kódování je k dispozici na adrese 
http://www.iana.org/assignments/character-sets). Text musí být v uvedeném kódován, a pokud se 
nejedná o UTF-8, tak musí být i v hlavičce příslušný řádek s deklarací (např. <?XML version="1.0" 
encoding="WINDOWS-1250"?>). XML v této podobě musí být (binárně) vložen do objektu PKCS#7. 
XML zpráva elektronické potvrzenky (obsah PKCS#7) je vydávaná vždy v kódování UTF-8. 
Při odesílání metodou POST musí být specifikován content-type tak, aby nedošlo k transformaci dat u 
odesílatele nebo centrální podatelně. Vhodné formáty jsou např. "application/pkcs7-signature" 
nebo "application/x-pkcs7-signature", případně univerzální "application/octet-stream". 
Podporovaná kódování jsou: 
WINDOWS-1250 
UTF-8 
UTF-16 
UNICODE 
US-ASCII 
ISO-8859-1 
ISO-8859-2 
ISO-8859-3 
ISO-8859-4 
ISO-8859-5 
ISO-8859-6 
ISO-8859-7 
ISO-8859-8 
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ISO-8859-9 
EBCDIC-CP-US 
EBCDIC-CP-CA 
EBCDIC-CP-NL 
ISO-Latin-1 
ISO Latin-2 
 

Zjištění stavu podání 
Pomocí rozhraní pro zjištění stavu podání je možné zjišťovat stav odeslané písemnosti (podání) za 
předpokladu, že je známé podací číslo a vygenerované heslo. 
Rozhraní je ovládáno pomocí parametrů odesílaných metodou HTTP POST (RFC 2616). Jsou to 
parametry: 
 
 C=…existující podací číslo 
 H=…heslo vztahující se k zadanému číslu 
 

Volací adresy jsou: 
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_stav 

 
Finanční správa garantuje dostupnost URL adresy s /adistc/, která se týká starší verze daňového portálu, 
do konce roku 2021. 

 
Musí být použit Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Výsledkem je struktura informací ve formátu XML obsahující hlavní element <Stav/> a podelementy 
(textové) nesoucí požadované informace. Seznam těchto elementů, jejich význam a možné stavy jsou 
v následující tabulce: 
Element  Název  Hodnoty  Popis 

por_podani Podací číslo  číslo  
Zadávané podací číslo písemnosti (identifikátor 
informací).  

apl_oblpod Aplikační oblast  
3 znaky 
např. DSL, 
DNE, ...  

Odpovídá první části zkratky označení písemnosti. 
Odpovídá položce k_uladis v definici struktury souboru.  

typ_podani Typ podání  
3 znaky 
např. DAP, 
PIS  

Vyjadřuje typ písemnosti. Odpovídá položce dokument v 
definici struktury souboru.  

c_ufo_prij 
Číslo cílového finančního 
úřadu  

číslo 
1 až 499  

Odpovídá číslu finančního úřadu dle číselníku, na který 
byla písemnost směrována.  

email_ext 
Elektronická adresa 
podavatele (e-mail).  

255 znaků  
Element je obsažen pouze pokud byl při podání 
písemnosti zadán e-mail pro zasílání informací o změně 
stavu.  

d_podani Datum odeslání  datum  Datum uložení písemnosti do centrální databáze MF.  

cas_podani Čas odeslání  čas  Čas uložení písemnosti do centrální databáze MF.  

p_zareppod 
Příznak podání se 
ZAREP 

1 znak 
Hodnoty:  
A – podání se ZAREP  
N – podání bez ZAREP 

p_platnostpod 
Příznak platnosti podpisu 
podání se ZAREP 

1 znak 

Hodnoty:  
A – podpis podání je platný  
N – podpis podání není platný  
C – podání obsahuje chyby podpisu  
K – podání čeká na opožděnou kontrolu platnosti 
podpisu podání 

p_chybapod Příznak chyby dat podání 1 znak 

Hodnoty:  
N – data podání jsou bez chyb  
S – chyba struktury v datech podání  
K – kritická chyba v datech podání  
I – chyba informací v datech podání 

stav_podpre Stav podání MF  číslo 0 - 5 
Vyjadřuje stav podání v centrálním úložišti na serveru 
MF. Význam viz následující položka. 

stav_podpre_text Popis stavu podání MF  255 znaků  
0 – podání uloženo do databáze na MF, ale je nutná 
ještě opožděná kontrola platnosti podpisu 
1– podání uloženo do databáze na MF, ale již není nutná 
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Element  Název  Hodnoty  Popis 

opožděná kontrola platnosti podpisu 
2 – podání odesláno na finanční úřad 
3 – podání doručeno na finanční úřad, přijata doručenka 
z finančního úřadu o uložení do databáze  
4 – potvrzení o doručení na finanční úřad zasláno poštou 
podavateli  
5 - potvrzení o přijetí či odmítnutí na finančním úřadu 
zasláno poštou podavateli 

stav_podapl 
Stav podání finančního 
úřadu  

číslo 1 - 3 
Stav zpracování podání na finanční úřad. Význam viz. 
následující položka.  

stav_podapl_text 
Popis stavu podání 
finančního úřadu  

255 znaků  

Stav přijetí podání aplikací na finančního úřadu. Hodnoty: 
1 - podání nebylo dosud aplikačně zpracováno  
2 – podání bylo odmítnuto  
3 – podání bylo přijato (v případě DAP se jedná o 
spárování se zkráceným podáním) 

d_pripodapl 
Datum zpracování 
finančním úřadem  

datum  
Datum zpracování písemnosti příslušnou úlohou na 
finančního úřadu (přijetí/odmítnutí).  

pozn_pripodapl 
Poznámka zpracování 
aplikací.  

255 znaků  
Pokud bylo podání odmítnuto, obsahuje text poznámky, 
krátké odůvodnění. 

 

Vyzvednutí potvrzení o přijetí podání off-line 
Pomocí rozhraní pro vyzvednutí potvrzení o přijetí podání off-line je možné zjišťovat stav odeslané datové 
zprávy za předpokladu, že je znám identifikátor odeslané datové zprávy (ID předání) a vygenerované 
heslo.  
Rozhraní je ovládáno pomocí parametrů odesílaných metodou HTTP POST (RFC 2616). Jsou to 
parametry:  

 C=...     ID předání  
 H=...     heslo vztahující se k zadanému číslu  

Volací adresy jsou:  
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_prijeti 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_prijeti 
 
Finanční správa garantuje dostupnost URL adresy s /adistc/, která se týká starší verze daňového portálu, 
do konce roku 2021. 

Musí být použit Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Výsledkem je buď tzv. potvrzení podání (podání bylo přijato) anebo struktura informací ve formátu XML 
obsahující hlavní element <StavZpracovani/> a podelementy (textové) nesoucí požadované informace. 
Seznam těchto elementů, jejich význam a možné stavy jsou v následující tabulce:  
Element / Atribut 
(XPath) 

Název Popis 

StavZpracovani 
Hlavní 
element 

 

StavZpracovani/@Stav 
Stav 
zpracování 

Stav zpracování nabývá hodnot: 
1 – předáno ke zpracování 
3 – nepřijato 
V souboru je pouze číslo. 

StavZpracovani/Chyby 
Zjištěné 
chyby 

Element existuje pouze v případě, že stav zpracování je „nepřijato“ a 
obsahuje seznam kritických chyb zjištěných při kontrole. 

Režim pro vrácení URL pro otevření formuláře 
Rozhraníje ovládáno pomocí parametru: 
 
 otevriFormular 
 

Volací adresa je dostupná pouze v modernizovaném daňovém portále na adrese: 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_podani?otevriFormular=1 
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Rozhraní přijímá ve vstupním požadavku soubory v odpovídající struktuře ve formátech: 
 XML, odeslaný soubor, 
 soubor s potvrzením, získaným aplikací EPO, ve formátu P7S, 
 soubor podepsaný mimo aplikaci EPO ve formátu P7S. 

Rozhraní jako odpověď vrátí jednoduchou strukturu informací ve formátu XML, obsahující element<Url> 
(=odkaz). 
Tato služba nepřiděluje podací číslo, je-li soubor bez kritických chyb, je na serveru přijat a uložen pro 
možné následné načtení do EPO formuláře aktivací vráceného URL odkazu v internetovém prohlížeči. 
URL s odkazem je k dispozici pro aktivaci po dobu 30 minut, do konce doby trvání session. 
 
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Url>https://adisspr.mfcr.cz/dpr/……….</Url> 
 
Po aktivaci odkazu, který byl vrácen v odpovědi, se v internetovém prohlížeči buď: 
- otevře na serveru EPO podatelny stránka "Informace o souboru s datovou zprávou" nabízející stejnou 

funkcionalitu jako kdyby soubor odeslaný na rozhraní byl načten v aplikaci EPO bez přihlášení do DIS+. 
Uživatel může z této stránky vstoupit do formuláře (je-li podání bez kritických chyb), do jehož stránek se 
načte soubor odeslaného podání, eventuelně může podat zrychleně, pokud byl odeslán podepsaný 
soubor P7S 

nebo 
- zobrazí stránka „Chyby v souboru“, v případě zjištěných chyb struktury nebo kritických chyb. 
Formulář se otevře vždy jako pro neautentizovaného uživatele, který se nepřihlásil do DIS+. Při 
následném odeslání je možno se do DIS+ přihlásit a podání aprobovat pomocí přihlašovacích údajů do 
DIS+. Podání, která není možno přes DIS+ podávat, jelikož vyžadují jiný způsob přihlášení, podatelna 
nepřijímá. 
 
Popis elementu, jeho význam a vysvětlení jsou vnásledující tabulce: 
Elemen
t  

Název Popis 

Url Url Vrácené URL (=odkaz) pro vzdálené otevření odeslaného podání na serveru EPO podatelny). 
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Příloha 1) Jednoduchý příklad formátu XML souboru s přílohou 
 
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<PisemnostnazevSW="EPO MF ČR" verzeSW="31.1.1"> 
 <DADPIS verzePis="03.02"> 
  <VetaDvec="ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO SPISU, ZÁKON Č. 280/2009 § 66" d_vyhotov="10.09.2008" id_typupis="1211103" c_drp="72" c_ufo_cil="389" 
misto="Ostrava" k_uladis="DAD" dokument="PIS" /> 
  <VetaPc_komds="2222" c_ufo="389" typ_ds="P" sest_telef="666777888" sest_prijmeni="Dutá" pbu="1111" c_pop="12" c_orient="13" 
opr_prijmeni="Oprávněný" k_bank="0800" c_komds_2="6666" c_faxu="111111111" naz_obce="OSTRAVA-JIH                                     " 
c_obce="546135" opr_jmeno="Josef" psc="70030" opr_titul="Mr." sest_titul="Bc." zkrobchjm="Firmička" dodobchjm="s.r.o." sest_jmeno="Jindra" 
c_telef="666777888" dic="25285181" ulice="Havířská" k_bank_2="0100" stat="ČESKO" pbu_2="5555" opr_postaveni="majitel" /> 
  <VetaRporadi="0" t_prilohy="Žádám o možnost nahlédnutí do svého spisu." /> 
  <Prilohy> 
   <ObecnaPrilohacislo="1" nazev="Doplnění žádosti" jm_souboru="DADPIS-0025285181-20081120-114414.pdf" kod_sekce="A" kodovani="base64"> 

<![CDATA[JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNCAwIG9iaiA8PC9MZW5ndGggMzExMT4+c3RyZWFtCnEK 
QlQKMzYgODA2IFRkCkVUClEKL0YxIDEyIFRmCkJUCjEgMCAwIDEgMCAtMTAwIFRt 
CihBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0 
dXZ3eHl6fn18e/j37effX15dXFxb18dAPz49PDs6OTg3NrU1tDQzMrExsDAvri4t 
LCsqqVwpqFwopycmJSSjIyKhIaAXFhUUE5ISERAPDlx0hYApVGoKL0YyIDEyIFRm 
CihBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0 
dXZ3eHl6fn18e/j37effX15dXFxb18dAPz49PDs6OTg3NrU1tDQzMrExsDAvri4t 
LCsqqVwpqFwopycmJSSjIyKhIaAXFhUUE5ISERAPDlx0hYApVGoKL0YzIDEyIFRm 
CihBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0 
dXZ3eHl6fn18e/j37effX15dXFxb18dAPz49PDs6OTg3NrU1tDQzMrExsDAvri4t 
LCsqqVwpqFwopycmJSSjIyKhIaAXFhUUE5ISERAPDlx0hYApVGoKRVQKQlQKMCBn 
Ci9GMyAxMiBUZgoxIHcKMSAxIDEgMSBrCjEgMSAxIDEgSwowIFRyCiAwLjAgVGMK 
MSAwIDAgMSA0NTMuMzMzMzMzMzMzNSA4MTcuOTE2NjY2NjY2Njk1IFRtCiAoVnl0 
aXN0ZW5vKSBUagowIFRyCi9GMyAxMiBUZgoxIDAgMCAxIDQ3Ni41MzMzMzMzMzM0 
OTk5NyA4MTcuOTE2NjY2NjY2Njk1IFRtCiAooSkgVGoKMCBUcgovRjMgMTIgVGYK 
MSAwIDAgMSA0ODcuMzMzMzMzMzMzNSA4MTcuOTE2NjY2NjY2Njk1IFRtCiAooSkg 
VGoKMCBUcgovRjMgMTIgVGYKMSAwIDAgMSA0NjIuMzMzMzMzMzMzNSA4MDUuOTE2 
NjY2NjY2Njk1IFRtCiAoYXBsaWthYykgVGoKMCBUcgovRjMgMTIgVGYKMSAwIDAg 
MSA1MDIuODMzMzMzMzMzNSA4MDUuOTE2NjY2NjY2Njk1IFRtCiAoEykgVGoKMCBU 
cgovRjMgMzAgVGYKMSAwIDAgMSA1MDguMzMzMzMzMzMzNSA4MDUuOTE2NjY2NjY2 
Njk1IFRtCiAoRVBPKSBUagowIFRyCkVUCkJUCi9GMSAxMiBUZgowLjAgVGMKIDAu 
MCAwLjAgMC4wIHJnCjEgMCAwIDEgMjguMCA3OTMuMCBUbQooRElDOqBDWjI1Mjg1 
MTgxKSBUagowIDEuNSBUZAoooKChoKCgoKCgoKCgoKCgKVRqCi9GMiAxMiBUZgow 
LjAgVGMKIDAuMCAwLjAgMC4wIHJnCjEgMCAwIDEgMjguMCA3OTMuMCBUbQoooKCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKBW 
oE9zdHJhdmGgoKCgoKCgoKCgoKCgKSBUagovRjIgMTIgVGYKMC4wIFRjCiAwLjAg 
MC4wIDAuMCByZwoxIDAgMCAxIDI4LjAgNzc5LjAgVG0KKKCgoKCgoKCgoKCgoKCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgRG5loDEwLjkuMjAw 
OKCgoKCgoKCgoCkgVGoKL0YyIDEyIFRmCjAuMCBUYwogMC4wIDAuMCAwLjAgcmcK 
MSAwIDAgMSAyOC4wIDc1MC4wIFRtCihGaXJtaWNrYaBzLnIuby4pIFRqCjAgMCBU 
ZAoooKCgoKChoKCgoKCgoKCgKVRqCi9GMiAxMiBUZgowLjAgVGMKIDAuMCAwLjAg 
MC4wIHJnCjEgMCAwIDEgMjguMCA3MzYuMCBUbQooSGF2E3Jza2GgMTIvMTMpIFRq 
CjAgMCBUZAoooKCgoKGgoLSgoKCgoKApVGoKL0YyIDEyIFRmCjAuMCBUYwogMC4w 
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IDAuMCAwLjAgcmcKMSAwIDAgMSAyOC4wIDcyMi4wIFRtCig3MDCgMzCgT1NUUkFW 
QS1KSUgpIFRqCi9GMiAxMiBUZgowLjAgVGMKIDAuMCAwLjAgMC4wIHJnCjEgMCAw 
IDEgMjguMCA3MDguMCBUbQooQ0VTS08pIFRqCjAgMS41IFRkCiihoKCgoClUagov 
RjIgMTIgVGYKMC4wIFRjCiAwLjAgMC4wIDAuMCByZwoxIDAgMCAxIDI4LjAgNjgw 
LjAgVG0KKEZpbmFuY24TbXWgdXJhZHWgKSBUagowIDAgVGQKKKCgoKCgoaCgoKCg 
tKGgoKCgKVRqCi9GMiAxMiBUZgowLjAgVGMKIDAuMCAwLjAgMC4wIHJnCjEgMCAw 
IDEgMjguMCA2ODAuMCBUbQoooKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgT3N0cmF2YaBJSSkg 
VGoKL0YxIDEyIFRmCjAuMCBUYwogMC4wIDAuMCAwLjAgcmcKMSAwIDAgMSAyOC4w 
IDY1MS4wIFRtCihWZWM6oCkgVGoKMCAwIFRkCiigoaCgoClUagovRjEgMTIgVGYK 
MC4wIFRjCiAwLjAgMC4wIDAuMCByZwoxIDAgMCAxIDI4LjAgNjUxLjAgVG0KKKCg 
oKCgWkFET1NUoE+gTkFITElaRU5JoERPoFNQSVNVLKBaQUtPTqBDLqAzMzcvMTk5 
MqCnoDIzKSBUagowIDEuNSBUZAoooKCgoKChtKCgoKCgoKCgoKCgtKGgoLSgoKCg 
oKCgoKCgoKC0oKCgoKGgoKCgoKCgoKCgoKCgoKApVGoKL0YyIDEyIFRmCjAuMCBU 
YwogMC4wIDAuMCAwLjAgcmcKMSAwIDAgMSAyOC4wIDYyMy4wIFRtCihEYW46oERh 
bqB6oHByE2ptdaBmeXppY2t5Y2igb3NvYqBwb2RhdmFqE2MTY2igcHJpem5hbhMp 
IFRqCjAgMCBUZAoooKChoKCgoKGgoKCgoaCgoBKgoKCgoKCgtKCgoKCgoKCgoKCg 
tKCgoKCgoKCgoKChoKCgtKCgKVRqCi9GMiAxMiBUZgowLjAgVGMKIDAuMCAwLjAg 
MC4wIHJnCjEgMCAwIDEgMjguMCA1OTUuMCBUbQooWmFkYW2gb6Btb3pub3N0oG5h 
aGxlZG51dBOgZG+gc3ZlaG+gc3Bpc3UuKSBUagowIDAgVGQKKKC0oLSgoKCgoKCh 
oKCgoKCgoKCgtKCgoKCgoKCgoKCgtKCgoKCgoKCgoClUagowIDEuNSBUZAoooaCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgKVRqCi9GMiAx 
MiBUZgowLjAgVGMKIDAuMCAwLjAgMC4wIHJnCjEgMCAwIDEgMjguMCA1NjYuMCBU 
bQoooKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg 
oKCgoKCgoKBaYaBGaXJtaWNrYaBzLnIuby6gKSBUagowIDAgVGQKKKCgoKCgoKCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg 
oKCgoKChoKCgoKCgoKCgoClUagovRjIgMTIgVGYKMC4wIFRjCiAwLjAgMC4wIDAu 
MCByZwoxIDAgMCAxIDI4LjAgNTUyLjAgVG0KKKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgTXIuoEpvc2VmoE9wcmF2 
bmVueSkgVGoKMCAwIFRkCiigoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKC0oKChoLQpVGoKL0Yy 
IDEyIFRmCjAuMCBUYwogMC4wIDAuMCAwLjAgcmcKMSAwIDAgMSAyOC4wIDUzOC4w 
IFRtCiigoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg 
oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoG1haml0ZWygoKCgoKApIFRqCkVUCgplbmRzdHJlYW0K 
ZW5kb2JqCjYgMCBvYmo8PC9NZWRpYUJveFswIDAgNTk1IDg0Ml0vUmVzb3VyY2Vz 
PDwvRm9udDw8L0YzIDMgMCBSL0YyIDIgMCBSL0YxIDEgMCBSPj4vUHJvY1NldCBb 
L1BERiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSV0+Pi9Db250ZW50cyA0 
IDAgUi9UeXBlL1BhZ2UvUGFyZW50IDUgMCBSPj4KZW5kb2JqCjIgMCBvYmo8PC9X 
aWR0aHNbNjAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgMCA2MDAgMCAwIDAgMCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDYw 
MCAwIDYwMCAwIDAgMCA2MDAgNjAwIDYwMCAwIDAgMCAwIDYwMCAwIDYwMCA2MDAg 
MCAwIDYwMCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDYw 
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MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDAg 
MCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDYwMCAwIDAgMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCA2MDAgNjAwXS9GaXJzdENoYXIgOS9FbmNvZGluZzw8L0RpZmZlcmVu 
Y2VzWzkvc3BhY2UgMTQvdGhyZWVzdXBlcmlvci90d29zdXBlcmlvci9pZGllcmVz 
aXMvaWNpcmN1bWZsZXgvcmluZy9pYWN1dGUvZ3JhdmUvdGlsZGUvbWFjcm9uL2Np 
cmN1bWZsZXggMzMvZXhjbGFtL3F1b3RlZGJsL251bWJlcnNpZ24vZG9sbGFyL3Bl 
cmNlbnQvYW1wZXJzYW5kL3F1b3Rlc2luZ2xlL3BhcmVubGVmdC9wYXJlbnJpZ2h0 
L2FzdGVyaXNrL3BsdXMvY29tbWEvbWludXMvcGVyaW9kL3NsYXNoL3plcm8vb25l 
L3R3by90aHJlZS9mb3VyL2ZpdmUvc2l4L3NldmVuL2VpZ2h0L25pbmUvY29sb24v 
c2VtaWNvbG9uL2xlc3MvZXF1YWwvZ3JlYXRlci9xdWVzdGlvbi9hdC9BL0IvQy9E 
L0UvRi9HL0gvSS9KL0svTC9NL04vTy9QL1EvUi9TL1QvVS9WL1cvWC9ZL1ovYnJh 
Y2tldGxlZnQvYmFja3NsYXNoL2JyYWNrZXRyaWdodC9hc2NpaWNpcmN1bS91bmRl 
cnNjb3JlIDk3L2EvYi9jL2QvZS9mL2cvaC9pL2ovay9sL20vbi9vL3AvcS9yL3Mv 
dC91L3Yvdy94L3kvei9icmFjZWxlZnQvYmFyL2JyYWNlcmlnaHQvYXNjaWl0aWxk 
ZSAxMjgvRXVybyAxMzMvZWxsaXBzaXMgMTQ2L3F1b3RlcmlnaHQgMTYwL3NwYWNl 
L2Nhcm9uIDE2My9zdGVybGluZyAxNjcvc2VjdGlvbi9kaWVyZXNpcy9jb3B5cmln 
aHQgMTc0L3JlZ2lzdGVyZWQgMTc2L2RlZ3JlZS9wbHVzbWludXMgMTgwL2FjdXRl 
L211IDE5OS9DY2VkaWxsYSAyMTUvbXVsdGlwbHkgMjIzL2dlcm1hbmRibHMgMjMx 
L2NjZWRpbGxhIDIzNy9pYWN1dGUgMjQ3L2RpdmlkZS9vc2xhc2hdL1R5cGUvRW5j 
b2Rpbmc+Pi9TdWJ0eXBlL1R5cGUxL1R5cGUvRm9udC9CYXNlRm9udC9Db3VyaWVy 
L0xhc3RDaGFyIDI0OD4+CmVuZG9iagoxIDAgb2JqPDwvV2lkdGhzWzYwMCAwIDAg 
MCAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYw 
MCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAgNjAwIDYwMCA2MDAg 
NjAwIDAgNjAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDYw 
MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDYwMCA2MDAgMCA2MDAgMCAwIDAg 
NjAwIDYwMCA2MDAgMCAwIDAgMCA2MDAgMCA2MDAgNjAwIDAgMCA2MDAgNjAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDAgMCAwIDAg 
MCAwIDAgNjAwIDAgMCAwIDAgMCA2MDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgNjAwIDYw 
MF0vRmlyc3RDaGFyIDkvRW5jb2Rpbmc8PC9EaWZmZXJlbmNlc1s5L3NwYWNlIDE0 
L3RocmVlc3VwZXJpb3IvdHdvc3VwZXJpb3IvaWRpZXJlc2lzL2ljaXJjdW1mbGV4 
L3JpbmcvaWFjdXRlL2dyYXZlL3RpbGRlL21hY3Jvbi9jaXJjdW1mbGV4IDMzL2V4 
Y2xhbS9xdW90ZWRibC9udW1iZXJzaWduL2RvbGxhci9wZXJjZW50L2FtcGVyc2Fu 
ZC9xdW90ZXNpbmdsZS9wYXJlbmxlZnQvcGFyZW5yaWdodC9hc3Rlcmlzay9wbHVz 
L2NvbW1hL21pbnVzL3BlcmlvZC9zbGFzaC96ZXJvL29uZS90d28vdGhyZWUvZm91 
ci9maXZlL3NpeC9zZXZlbi9laWdodC9uaW5lL2NvbG9uL3NlbWljb2xvbi9sZXNz 
L2VxdWFsL2dyZWF0ZXIvcXVlc3Rpb24vYXQvQS9CL0MvRC9FL0YvRy9IL0kvSi9L 
L0wvTS9OL08vUC9RL1IvUy9UL1UvVi9XL1gvWS9aL2JyYWNrZXRsZWZ0L2JhY2tz 
bGFzaC9icmFja2V0cmlnaHQvYXNjaWljaXJjdW0vdW5kZXJzY29yZSA5Ny9hL2Iv 
Yy9kL2UvZi9nL2gvaS9qL2svbC9tL24vby9wL3Evci9zL3QvdS92L3cveC95L3ov 
YnJhY2VsZWZ0L2Jhci9icmFjZXJpZ2h0L2FzY2lpdGlsZGUgMTI4L0V1cm8gMTMz 
L2VsbGlwc2lzIDE0Ni9xdW90ZXJpZ2h0IDE2MC9zcGFjZS9jYXJvbiAxNjMvc3Rl 
cmxpbmcgMTY3L3NlY3Rpb24vZGllcmVzaXMvY29weXJpZ2h0IDE3NC9yZWdpc3Rl 
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cmVkIDE3Ni9kZWdyZWUvcGx1c21pbnVzIDE4MC9hY3V0ZS9tdSAxOTkvQ2NlZGls 
bGEgMjE1L211bHRpcGx5IDIyMy9nZXJtYW5kYmxzIDIzMS9jY2VkaWxsYSAyMzcv 
aWFjdXRlIDI0Ny9kaXZpZGUvb3NsYXNoXS9UeXBlL0VuY29kaW5nPj4vU3VidHlw 
ZS9UeXBlMS9UeXBlL0ZvbnQvQmFzZUZvbnQvQ291cmllci1Cb2xkL0xhc3RDaGFy 
IDI0OD4+CmVuZG9iagozIDAgb2JqPDwvV2lkdGhzWzI3OCAwIDAgMCAwIDMzMyAz 
MzMgMjc4IDI3OCAzMzMgMjc4IDMzMyAzMzMgMzMzIDMzMyAwIDAgMCAwIDAgMCAw 
IDAgMCAzMzMgNDc0IDU1NiA1NTYgODg5IDcyMiAyMzggMzMzIDMzMyAzODkgNTg0 
IDI3OCA1ODQgMjc4IDI3OCA1NTYgNTU2IDU1NiA1NTYgNTU2IDU1NiA1NTYgNTU2 
IDU1NiA1NTYgMzMzIDMzMyA1ODQgNTg0IDU4NCA2MTEgOTc1IDcyMiA3MjIgNzIy 
IDcyMiA2NjcgNjExIDc3OCA3MjIgMjc4IDU1NiA3MjIgNjExIDgzMyA3MjIgNzc4 
IDY2NyA3NzggNzIyIDY2NyA2MTEgNzIyIDY2NyA5NDQgNjY3IDY2NyA2MTEgMzMz 
IDI3OCAzMzMgNTg0IDU1NiAwIDU1NiA2MTEgNTU2IDYxMSA1NTYgMzMzIDYxMSA2 
MTEgMjc4IDI3OCA1NTYgMjc4IDg4OSA2MTEgNjExIDYxMSA2MTEgMzg5IDU1NiAz 
MzMgNjExIDU1NiA3NzggNTU2IDU1NiA1MDAgMzg5IDI4MCAzODkgNTg0IDAgNTU2 
IDAgMCAwIDAgMTAwMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAyNzggMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAyNzggMzMzIDAgNTU2IDAgMCAwIDU1NiAzMzMg 
NzM3IDAgMCAwIDAgNzM3IDAgNDAwIDU4NCAwIDAgMzMzIDYxMSAwIDAgMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgNzIyIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAg 
MCAwIDAgMCAwIDU4NCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDYxMSAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDU1 
NiAwIDAgMCAwIDAgMjc4IDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDU4NCA2MTFdL0ZpcnN0 
Q2hhciA5L0VuY29kaW5nPDwvRGlmZmVyZW5jZXNbOS9zcGFjZSAxNC90aHJlZXN1 
cGVyaW9yL3R3b3N1cGVyaW9yL2lkaWVyZXNpcy9pY2lyY3VtZmxleC9yaW5nL2lh 
Y3V0ZS9ncmF2ZS90aWxkZS9tYWNyb24vY2lyY3VtZmxleCAzMy9leGNsYW0vcXVv 
dGVkYmwvbnVtYmVyc2lnbi9kb2xsYXIvcGVyY2VudC9hbXBlcnNhbmQvcXVvdGVz 
aW5nbGUvcGFyZW5sZWZ0L3BhcmVucmlnaHQvYXN0ZXJpc2svcGx1cy9jb21tYS9t 
aW51cy9wZXJpb2Qvc2xhc2gvemVyby9vbmUvdHdvL3RocmVlL2ZvdXIvZml2ZS9z 
aXgvc2V2ZW4vZWlnaHQvbmluZS9jb2xvbi9zZW1pY29sb24vbGVzcy9lcXVhbC9n 
cmVhdGVyL3F1ZXN0aW9uL2F0L0EvQi9DL0QvRS9GL0cvSC9JL0ovSy9ML00vTi9P 
L1AvUS9SL1MvVC9VL1YvVy9YL1kvWi9icmFja2V0bGVmdC9iYWNrc2xhc2gvYnJh 
Y2tldHJpZ2h0L2FzY2lpY2lyY3VtL3VuZGVyc2NvcmUgOTcvYS9iL2MvZC9lL2Yv 
Zy9oL2kvai9rL2wvbS9uL28vcC9xL3Ivcy90L3Uvdi93L3gveS96L2JyYWNlbGVm 
dC9iYXIvYnJhY2VyaWdodC9hc2NpaXRpbGRlIDEyOC9FdXJvIDEzMy9lbGxpcHNp 
cyAxNDYvcXVvdGVyaWdodCAxNjAvc3BhY2UvY2Fyb24gMTYzL3N0ZXJsaW5nIDE2 
Ny9zZWN0aW9uL2RpZXJlc2lzL2NvcHlyaWdodCAxNzQvcmVnaXN0ZXJlZCAxNzYv 
ZGVncmVlL3BsdXNtaW51cyAxODAvYWN1dGUvbXUgMTk5L0NjZWRpbGxhIDIxNS9t 
dWx0aXBseSAyMjMvZ2VybWFuZGJscyAyMzEvY2NlZGlsbGEgMjM3L2lhY3V0ZSAy 
NDcvZGl2aWRlL29zbGFzaF0vVHlwZS9FbmNvZGluZz4+L1N1YnR5cGUvVHlwZTEv 
VHlwZS9Gb250L0Jhc2VGb250L0hlbHZldGljYS1Cb2xkL0xhc3RDaGFyIDI0OD4+ 
CmVuZG9iago1IDAgb2JqPDwvS2lkc1s2IDAgUl0vQ291bnQgMS9UeXBlL1BhZ2Vz 
Pj4KZW5kb2JqCjcgMCBvYmo8PC9QYWdlcyA1IDAgUi9UeXBlL0NhdGFsb2c+Pgpl 
bmRvYmoKOCAwIG9iajw8L0NyZWF0aW9uRGF0ZShEOjIwMDgxMTIwMTE0NDI4KzAx 
JzAwJykvTW9kRGF0ZShEOjIwMDgxMTIwMTE0NDI4KzAxJzAwJykvUHJvZHVjZXIo 
aVRleHQgMi4wLjEgXChieSBsb3dhZ2llLmNvbVwpKT4+CmVuZG9iagp4cmVmCjAg 
OQowMDAwMDAwMDAwIDY1NTM1IGYgCjAwMDAwMDQ5NjcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAw 
MzM0OSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA2NTkwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAwMTUgMDAw 
MDAgbiAKMDAwMDAwODIxNiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAzMTc1IDAwMDAwIG4gCjAw 
MDAwMDgyNjYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwODMxMCAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCjw8 
L0luZm8gOCAwIFIvU2l6ZSA5L0lEIFs8MjM5ZWRlNjM3YWRiZjdjZjk5OTM1YzRi 
ZDgwN2FlODk+PDMzZDJjZmIyYTI5MmViYjM3N2I2YzU2NDQ3Y2RkMmM3Pl0vUm9v 
dCA3IDAgUj4+CnN0YXJ0eHJlZgo4NDQxCiUlRU9GCg==]]> 
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</ObecnaPriloha> 
</Prilohy> 

</DADPIS> 
</Pisemnost> 
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Příloha 2) XML schema potvrzení podání 
 
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schemaattributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
 <xs:simpleTypename="t_kc"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Kontrolní hash.(použito na více místech)</xs:documentation> 
 
  </xs:annotation> 
 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:patternvalue="[0-9|a-f]{32}"></xs:pattern> 
 
  </xs:restriction> 
 
 </xs:simpleType> 
 
 
 <xs:complexTypename="ct_podani"> 
  <xs:annotation><xs:documentation>vyčleněno kvůli přehlednosti</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 
  <xs:attributename="Cislo" type="xs:positiveInteger" use="required"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation>Podací číslo.</xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 
 
  </xs:attribute> 
 
  <xs:attributename="KC" type="t_kc" use="required"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
     Kontrolní číslo podání. 
    </xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 
 
  </xs:attribute> 
 
  <xs:attributename="Datum" type="xs:dateTime" use="required"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
     Datum a čas podání souboru. 
    </xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 



 

Strana 16 (celkem 22) 

 
  </xs:attribute> 
 
  <xs:attributename="Heslo" type="xs:string" use="optional"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
     Heslo pro přístup k informacím o stavu zpracování 
     souboru. 
    </xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 
 
  </xs:attribute> 
 
  <xs:attributename="ZAREP" type="xs:boolean" use="optional"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
     Informace zda obsahuje ZAREP. 
    </xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 
 
  </xs:attribute> 
 
  <xs:attributename="Email" type="xs:string" use="optional"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
     Email uživatele pro odeslání souboru. 
    </xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 
 
  </xs:attribute> 
 
   <xs:attributename="sha" type="xs:string" use="optional"> 
   <xs:annotation> 
    <xs:documentation> 
     Kontrolní součet původního kompletního souboru tak, jak byl obdržen spočítaný algoritmem SHA. 
    </xs:documentation> 
 
   </xs:annotation> 
 
  </xs:attribute> 
 
</xs:complexType> 
 
 
 <xs:complexTypename="ct_kontrola"> 
  <xs:annotation><xs:documentation>vyčleněno kvůli přehlednosti</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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  <xs:sequence> 
   <xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="Soubor"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:attributename="KC" type="t_kc" use="required"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Kontrolní číslo souboru. 
       </xs:documentation> 
 
      </xs:annotation> 
 
     </xs:attribute> 
 
     <xs:attributename="Nazev" use="required"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Název souboru. 
       </xs:documentation> 
 
      </xs:annotation> 
 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:patternvalue="[A-Z]{3}[A-Z|0-9]{3}-[0-9]{10}-[0-9]{8}-[0-9]{6}(.xml)?"> 
        </xs:pattern> 
 
       </xs:restriction> 
 
      </xs:simpleType> 
 
     </xs:attribute> 
 
     <xs:attributename="c_ufo" use="required"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Duplikace hodnoty z obsahu souboru 
       </xs:documentation> 
 
      </xs:annotation> 
 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:decimal"> 
        <xs:totalDigitsvalue="3"></xs:totalDigits> 
 
        <xs:fractionDigitsvalue="0"></xs:fractionDigits> 
 
       </xs:restriction> 
 
      </xs:simpleType> 
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     </xs:attribute> 
 
     <xs:attributename="Delka" use="required"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Délka bytového pole písemnosti 
       </xs:documentation> 
 
      </xs:annotation> 
 
      <xs:simpleType> 
       <xs:restrictionbase="xs:long"></xs:restriction> 
 
      </xs:simpleType> 
 
     </xs:attribute> 
 
    </xs:complexType> 
 
   </xs:element> 
 
   <xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="0" name="Aplikace"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:attributename="KC" type="t_kc" use="required"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Kontrolní číslo aplikace (kontroly). 
       </xs:documentation> 
 
      </xs:annotation> 
 
     </xs:attribute> 
 
     <xs:attributename="Verze" type="xs:string" use="optional"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Verze aplikace. 
       </xs:documentation> 
 
      </xs:annotation> 
 
     </xs:attribute> 
 
     <xs:attributename="Datum" type="xs:dateTime" use="optional"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation> 
        Datum kontroly souboru 
       </xs:documentation> 
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      </xs:annotation> 
 
     </xs:attribute> 
 
    </xs:complexType> 
 
   </xs:element> 
 
  </xs:sequence> 
 
 </xs:complexType> 
 
 
 <xs:complexTypename="obecnePisemnost"> 
  <xs:annotation><xs:documentation>zde, v tomto schematu se kontroluje jen root</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 
  <xs:sequence> 
   <xs:anymaxOccurs="unbounded" minOccurs="1" processContents="lax"></xs:any> 
 
  </xs:sequence> 
 
  <xs:anyAttributeprocessContents="lax"></xs:anyAttribute> 
 
 </xs:complexType> 
 
 
 <xs:elementname="Pisemnost"> 
  <xs:annotation><xs:documentation>jen náčrt schématu pisemnosti pro preparsing</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 
  <xs:complexType> 
   <xs:choice> 
    <xs:sequence> 
     <xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="Data" type="xs:hexBinary"></xs:element> 
 
     <xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="Kontrola" type="ct_kontrola"></xs:element> 
 
     <xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="Podani" type="ct_podani"></xs:element> 
 
    </xs:sequence> 
 
    <xs:sequence> 
     <xs:choice id="typyPisemnosti"><xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPRZA1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 

<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPRZA2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPRZA3" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPRPM1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPRPM2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPHDP2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPHDP1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
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<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPHDAP" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPHSHV" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDP3" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDP2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDP1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDAP" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDB1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDPB" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPFDPA" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPPDP5" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPPDP4" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPPDP3" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPPDP2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPPDP1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPPDAP" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPZVD4" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPZVD3" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPZVD2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DPZVDA" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DSLDP1" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DSLDAP" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DNEDP3" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DNEDP2" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DNEDAP" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="RHLOZN" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="MPDHPZ" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DADPIS" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="DADSOB" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="IRSJRF" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
<xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="1" name="IRSJRZ" type="obecnePisemnost"></xs:element> 
</xs:choice> 

 
     <xs:elementmaxOccurs="1" minOccurs="0" name="Kontrola" type="ct_kontrola"></xs:element> 
 
    </xs:sequence> 
 
   </xs:choice> 
 
   <xs:anyAttributeprocessContents="lax"></xs:anyAttribute> 
 
  </xs:complexType> 
 
 </xs:element> 
 
</xs:schema> 
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Příloha 3) XML schema seznamu chyb podání 
 
<?xmlversion="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="24.04.01"> 
 <annotation><documentation>Schéma pro seznam vzniklých chyb</documentation></annotation> 
 <element name="Chyby"> 
  <complexTypemixed="false"> 
   <sequence> 
    <element name="Chyba" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
     <annotation><documentation>Element odpovídá jednomu objektu třídy Chyba.</documentation></annotation> 
     <complexTypemixed="false"> 
      <sequence> 
       <element name="Text" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="string"> 
        <annotation><documentation>Textový popis chyby.</documentation></annotation> 
       </element> 
       <element name="Zasobnik" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="string"> 
        <annotation><documentation>Pokud se jedná o výjimku, je připojen otisk zásobníku.</documentation></annotation> 
       </element> 
      </sequence> 
      <attributename="Typ" type="string" use="required"> 
       <annotation><documentation>Typ chyby: I - informativní, S - chyba struktury, K - kritická, N – propustná závažná, P - 
propustná, E - výjimka java.</documentation></annotation> 
      </attribute> 
      <attributename="Radek" type="string"> 
       <annotation><documentation>Číslo řádku v souboru (pouze pokud lze), nebo index opakující se 
položky.</documentation></annotation> 
      </attribute> 
      <attributename="Polozka" type="string"> 
       <annotation><documentation>Identifikace položky.</documentation></annotation> 
      </attribute> 
      <attributename="Oddil" type="string"> 
       <annotation><documentation>Identifikace oddílu, ve kterém se položka nachází.</documentation></annotation> 
      </attribute> 
      <attributename="DoplInfo" type="string"> 
       <annotation><documentation>Doplňující informace, kde se položka chyba nachází.</documentation></annotation> 
      </attribute> 
      <attributename="Zkr" type="string"> 
       <annotation><documentation>Zkratka chyby, neboli jeji identifikátor</documentation></annotation> 
      </attribute> 
     </complexType> 
    </element> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
</schema> 
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Příloha 4) XML schema odpovědi v případě, že je rozhraní voláno s parametrem „otevriFormular=1“. 
 
<?xmlversion="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?> 
<schemaxmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="24.04.01"> 
<annotation> 
<documentation>Schéma pro návratové URL k otevření EPO formuláře 
</documentation> 
</annotation> 
<element name="Url" type="string"/> 
</schema> 
 


