Poznámky k použití XDP šablon u elektronických PDF formulářů
VZP ČR umožňuje přijímat hlášení od svých partnerů i formou vyplnění připravených elektronických
PDF formulářů.
Tyto PDF formuláře jsou k dispozici
- na webových stránkách VZP ČR
o např. http://www.vzp.cz/platci/tiskopisy
- na webových stránkách zhotovitele PDF formulářů (ICZ a.s.)
o viz http://www.icz.cz/zakaznicka-zona/formulare-ke-stazeni/
Ke každému formuláři jsou na uvedených místech vystaveny ke stažení a použití tyto soubory
(nemusí existovat všechny):
- elektronický PDF formulář
o elektronická verze pro vyplnění na PC
o umožňuje uložení vyplněného formuláře a jeho předání
 elektronickou formou (datová schránka, ePodatelna, Portál)
 listinnou formou (tisk na papír a zaslání poštou)
- XDP šablona pro zjednodušení vyplňování příslušného elektronického PDF formuláře
o Ke stažení je nevyplněný vzor. Tento vzor má význam pouze pro vývojáře dodavatele účetních a evidenčních systémů (dále jen IS) poskytujících data pro
vyplnění příslušných hlášení.
o Předpokladem použití je tedy podpora vytváření příslušného XDP souboru na straně
IS používaného subjektem, který je zodpovědný za vytvoření a podání hlášení.
o Vyplněný XDP soubor exportovaný z IS subjektu je použitelný pouze ke zjednodušení
vyplnění odpovídající verze elektronického PDF formuláře
o Popis vytvoření XDP souboru a nastavení PC zpracovatele pro zjednodušené vyplnění
příslušného elektronického PDF formuláře je v kompetenci příslušného dodavatele IS
o VZP ČR VZP ČR nepřipouští příjem a zpracování vyplněných XDP souborů
- statický PDF formulář
o určen pouze k vytištění na papír, ručnímu vyplnění a předání listinnou formou
- metodický pokyn
XDP soubor
Technicky je XDP (XML Data Package) souborový formát vytvořený firmou Adobe Systems v roce
2003 kompatibilní s XML 1.0. Byl vydán jako doplněk k formátu PDF.
U PDF formulářů založených na Adobe XML Forms Architecture (XFA) umožňuje program Adobe
Acrobat (i jeho bezplatná verze Adobe Reader) vyplnit příslušný PDF formulář pomocí správně
vyplněného XDP souboru pouhým poklepáním na XDP soubor.
Aplikace Adobe Acrobat (Reader) si z XDP souboru vyčte
- referenci k PDF souboru
o dle hodnoty atributu href v elementu pdf
- vyplněné hodnoty polí formuláře
Vyplnění elektronického PDF formuláře hodnotami z XDP souboru je funkční pouze při referenci na
lokálně uložený PDF soubor v rámci adresářové struktury PC nikoliv v rámci http webových odkazů; v
takovém případě dojde pouze k otevření formuláře, nikoliv však k jeho vyplnění daty z xdp souboru.
Schéma zjednodušeného vyplnění elektronického PDF formuláře pomocí XDP souboru je na
následujícím obrázku

