
Jak přidat dokumenty do procesu 
Pouhé otevření digitálního procesu samo o sobě není žádostí o službu. Aby byl váš požadavek 

analyzován federálním daňovým úřadem, musíte zahrnout potřebné dokumenty podle požadované 

služby. 

Po otevření procesu budete mít 3 pracovní dny na vyžádání přílohy (zařazení) dokumentů do procesu. 

Pokud v této lhůtě nepožádáte o žádné přílohy, proces bude automaticky vyloučen. Žádost bude 

analyzována serverem Federal Revenue, který přijme nebo odmítne připojení dokumentů k procesu. 

Pokud bude žádost přijata, dokumenty jsou zahrnuty a stanou se definitivně součástí procesu. 

Odmítnuté dokumenty nevstoupí do procesu. 

Dokumenty, které: 

• nesouvisející se službou, pro kterou byl proces zahájen; 

• nemají žádný vztah k osobě, které se případ týká; 

• nejsou odděleny podle typu dokumentu; 

• nemají informace o obviněních, když jsou vyžadovány. 

• jak žádat o dokumenty 

• Krok 1 

Přístup k systému. 
• Přístup k e-CAC; 

• Klikněte na Legislativa a proces; a 

• Klikněte na Digitální procesy (e-Process). 

Pro přístup do systému budete potřebovat přístupový 

kód nebo účet gov.br. krok 2 

Prohledejte proces. Na úvodní obrazovce systému 

Digital Processes (e-Processo) klikněte na možnost My 

Processes pro zobrazení všech vašich procesů. Volba je 

dostupná také v nabídce horní lišty systému. 

krok 3 

Otevřít možnosti. 

Najděte požadovaný proces a klikněte na ikonu nalevo od čísla. Poté klikněte na možnost Vyžádat 

přiložený dokument. 

Krok 4.1 

přidat dokumenty 

Chcete-li přidat nové dokumenty do seznamu konceptů žádosti o sloučení, klepněte na tlačítko Přidat 

dokument do konceptu. 



Do seznamu konceptů můžete přidat až 15 dokumentů a požádat o jejich spojení najednou. Pečlivě si 

přečtěte technické podrobnosti, které se objeví na obrazovce. 

Krok 4.2 

vyberte typ 

Vyberte typ dokumentu, který chcete přidat. Začněte psát nebo klikněte na ikonu pro zobrazení 

možností. Oddělte soubory podle typu dokumentu. Vaše žádost o sloučení může být zamítnuta, pokud 

jsou v jednom souboru PDF různé typy dokumentů. 

Krok 4.3 

informovat titul 

Zadejte název dokumentu. Popis je důležitý pro screening a analýzu vašeho procesu. Pro některé služby, 

které mají být analyzovány, musíte informovat konkrétní titul. Kliknutím sem zjistíte, které služby tyto 

informace vyžadují. 

Zahrnout soubor nebo upravit. 
Klepnutím na tlačítko Vybrat zahrnete soubor. Poté kliknutím na tlačítko Uložit přidejte dokument do 

seznamu konceptů. Pokud chcete, můžete psát na prázdný dokument. Klikněte na kartu Vytvořit 

dokument a zadejte text, který chcete do procesu zahrnout. 

Odešlete žádost. 

Máte-li připravený seznam konceptů, klikněte na tlačítko Odeslat žádost, aby byla žádost o 

shromažďování dokumentů dokončena. Tlačítko Odeslat se zobrazí až po bezpečnostním ověření 

souborů. Počkejte několik sekund, než se objeví (hned pod seznamem dokumentů). 

• Připraveno! 

• Potvrdit. 

• Obdržíte zprávu „Požadavek byl úspěšně odeslán a předávací protokol je k dispozici ke stažení“. 

• Průběh požadavků na přílohy můžete zkontrolovat ve volbě Přílohy Moje dokumenty dostupné 

na domovské obrazovce nebo v horní nabídce. 

• obvinění 

Některé typy dokumentů vyžadují podání reklamace. 

Tvrzení jsou pole, kde uvádíte požadavky, argumenty nebo 

odůvodnění, které jsou popsány v dokumentu, který je 

připojen k procesu. Tato funkce je zvláště důležitá v 

procesu obhajoby a odvolání (správní soudní spory), 

protože pomáhá soudcům při prověřování, distribuci a 

rozhodování případů. 

Jiné služby mohou také vyžadovat nároky na automatizaci postupů a rychlejší poskytování výsledků. Při 

žádosti o sbírku listin proto oddělujte spisy podle druhu a vždy písemnost zatřiďte podle toho, která 

obsahově nejlépe vyhovuje. 



Chcete-li přidat nároky, klikněte na tlačítko Přidat v rámci Nároky. Toto pole se zobrazí pod polem Název 

pouze v případě, že je vybrán typ dokumentu, který podporuje nároky. 

systém nedostupný 

V případech, kdy je systém nedostupný a dokumenty nemůže e-CAC přidat do procesu, můžete je 

výjimečně doručit servisní jednotce Federálního daňového úřadu. Chcete-li doručit soubory v digitálním 

formátu, postupujte takto: 

• Ujistěte se, že soubory splňují technické požadavky; 

• Digitálně podepisovat soubory; 

• Zapište soubory na flash disk nebo jiné úložné zařízení USB; 

• Zaznamenejte také nějaký důkaz o systémovém problému (může to být sítotisk). 

• Naplánujte si servis a vezměte flash disk nebo úložné zařízení do jednotky v naplánovaný den a 

čas. 

Technické požadavky jsou obsaženy v přílohách I a II Normativního pokynu RFB č. 2022 ze dne 16. 

dubna 2021. 

Digitální podpis musí být zaručený nebo kvalifikovaný, ve formě vyhlášky č. 10 543 ze dne 13. listopadu 

2020. K provádění zaručených elektronických podpisů pomocí účtu gov.br použijte ITI Signer. Pro 

kvalifikované elektronické podpisy s digitálním certifikátem použijte Serpro Signer. 

Automaticky použít štítek citlivosti na obsah 

• Článek 

• 14.06.2022 

• 14 minut do konce čtení 

• Licenční pokyny pro Microsoft 365 pro zabezpečení a dodržování předpisů. 

Pozorování 

Soulad se službami Microsoft 365 se nyní nazývá Microsoft Purview a řešení v oblasti dodržování 

předpisů byla přejmenována. Další informace o Microsoft Purview najdete v oznámení blogu. 

Spropitné 
Informace o tom, jak automaticky použít označení citlivosti na datovou mapu, najdete v tématu 

Označování v mapě dat Microsoft Purview. Když vytvoříte štítek citlivosti, můžete tento štítek 

automaticky přiřadit k souborům a e-mailům, když odpovídá zadaným podmínkám. 

Schopnost automaticky aplikovat štítky citlivosti na obsah je 

důležitá, protože: 

• Nemusíte své uživatele školit, kdy použít každou z vašich 

klasifikací. 

• Nemusíte se spoléhat na to, že uživatelé správně klasifikují 

obsah. 

• Uživatelé již nemusí znát vaše zásady. Místo toho se 

mohou soustředit na svou práci. 



Existují dva různé způsoby, jak automaticky použít štítek citlivosti na obsah v Microsoft 365:: 

1. Označování na straně klienta, když uživatelé upravují dokumenty nebo píší (kromě odpovídání 

nebo přeposílání) e-mailů: Použijte nakonfigurovaný štítek k automatickému označování aplikací 

Office (Word, Excel, PowerPoint a Outlook). 

2. Tato metoda podporuje doporučení štítku uživatelům i automatické použití štítku. Ale v obou 

případech se uživatel rozhodne, zda označení přijme nebo odmítne, aby pomohl zajistit správné 

označení obsahu. Tento štítek na straně klienta má minimální zpoždění pro dokumenty, protože 

štítek lze použít ještě před uložením dokumentu. Ne všechny klientské aplikace však podporují 

automatické označování. Tato funkce je podporována vestavěným označováním v některých 

verzích Office a také klientem jednotného označování Azure Information Protection. 

3. Pokyny k nastavení najdete v části Konfigurace automatického označování aplikací Office na této 

stránce. 


