
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Závazné podmínky pro příjem daňových dokladů vystavených v PDF formátu  

a zaslaných jako příloha e-mailu platné od 1.1.2020 

 

 

 1) Mezi společností GEMO a.s. a dodavatelem musí být písemně dohodnuta možnost zasílání daňových 
dokladů v PDF formátu zaslaných jako příloha e-mailu.  

2) Daňovým dokladem se pro tyto účely rozumí výhradně faktura, dobropis, vrubopis, zálohová faktura 
a opravný daňový doklad. Jakékoli ostatní dokumenty jako žádosti o uvolnění pozastávek, upomínky, 

návrhy zápočtů apod. musí být doručeny do sídla společnosti GEMO a.s. i nadále v listinné podobě. 

3) Pro příjem daňových dokladů ve formátu PDF je ve společnosti GEMO a.s. vyhrazena e-mailová 
adresa: faktury@gemo.cz.   

4) V rámci jednoho e-mailu může být zaslán jen jeden daňový doklad. Maximální počet příloh e-mailu 
je devět. Velikost e-mailu nesmí celkově přesáhnout 15 MB.  

5) Název souboru PDF s daňovým dokladem musí obsahovat některé z následujících označení: faktura, 
fa, fv, invoice, inv, dobropis, DBP, vrubopis, VBP, opravný daňový doklad, ODD, daňový doklad, DD, 

záloha, vyúčtování.   

6) Daňový doklad musí být ve formátu PDF a nesmí být komprimován.   

7) Přílohy e-mailu mohou být pouze ve formátech: *.bmp, *.doc, *.docx,*.dwg, *.gif, *.htm, *.html, 
*.isdoc, *.jpeg, *.jpg,  *.mpp, *.msg, *.pdf, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.xlt, *.xml, *.zip, 

*.zfo. Pozn. název přílohy daňového dokladu nesmí obsahovat označení uvedené v bodu 5 výše, aby 
systém dokázal vyhodnotit, který z přiložených dokumentů je daňový doklad. 

8) E-mailová schránka, ze které budou odesílány daňové doklady v PDF se musí shodovat s e-mailem 
uvedeným dodavatelem ve smlouvě, objednávce či dohodě o zasílání daňových dokladů ve formátu 
PDF a musí umožňovat i příjímání e-mailů.  

9) Pokud má e-mailová adresa odesílatele nastaven SPF (Sender Policy Framework), musí být e-maily 
v souladu s tímto nastavením. Pokud bude z e-mailové adresy odesílatele zasílána nevyžádaná pošta, 
bude e-mailová adresa odesílatele zablokována.  

10) Pokud faktura neobsahuje zákonné náležitosti, dohodnuté náležitosti nebo je faktura v následném 

schvalovacím procesu v rámci společnosti GEMO a.s. zamítnuta, bude vrácena zpět do e-mailové 
schránky, ze které byla odeslána. Nevrácení faktury dle předchozí věty nezakládá výstavci faktury 
žádná práva.  

11) Pokud nebude daňový doklad zaslán v souladu s těmito závaznými podmínkami, tzn. bude zaslán 
v jiném formátu, z jiné e-mailové schránky, na jinou e-mailovou adresu, s jiným počtem příloh v 

jednom emailu, s jiným názvem souboru atd. než je uvedeno v těchto závazných podmínkách výše, 
pak bude e-mail automaticky odmítnut, popř. daňový doklad nebude považován za doručený. 

 

 

 

Pozn. Společnost GEMO a.s. nadále neakceptuje elektronickou fakturaci ani elektronickou fakturu (faktura 
zaslaná v datovém formátu EDI, ISDOC). 


