
Podklady pro školení ke kontrolnímu hlášení DPH – technická stránka: 
(dodatek k příručce „Účetnictví WU2“) 

 

1) Účel kontrolního hlášení 

Cílem kontrolního hlášení, které je speciálním daňovým tvrzením, není nahrazení tiskopisu „Přiznání 

k DPH“, ale (podobně jako v případě stávajícího „Výpisu z evidence pro daňové účely“) je jeho 

smyslem a účelem umožnit správcům daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných 

plátci a ve spojení s dalšími údaji včas analyzovat a identifikovat riziková spojení osob (řetězce, 

karusely) odčerpávajících neoprávněně finanční prostředky. Podle důvodové zprávy by kontrolní 

hlášení měla umožnit zaměřovat kontrolní činnost správců daně na ty články spojení, které 

neoprávněně krátí daň a uplatňují nárok na odpočet daně, kterou jiný článek spojení neodvedl. Za 

tím účelem budou data vykázaná plátci v kontrolních hlášeních navzájem porovnávána a spojována 

formou „párování”, tj. např.: 

• údaje uvedené v kontrolních hlášeních u dodavatelů zboží budou vzájemně párovány s údaji 
uvedenými v kontrolních hlášeních u odběratelů zboží,  

• údaje uvedené v kontrolním hlášení u poskytovatelů služeb budou vzájemně párovány s údaji 
uvedenými v kontrolních hlášeních u příjemců služeb.  

Z popsaného lze odvodit, že důraz bude kladen na přesnost vyplňování vybraných údajů (číslování 

dokladů/variabilní symboly, správná DIČ obchodních partnerů, datum uskutečnění zdanitelného 

plnění). V případě zadávání „Evidenčních čísel dokladů“ je zvláště nutné zachytit toto číslo co 

nejpřesněji. Doporučují se alfanumerické znaky + povoleny jsou i některé speciální. Minimálně musí 

být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí, ve shodě s daňovým dokladem. 

Podle nového znění § 100 odst. 1 ZDPH budou plátci nadále povinni vést v evidenci pro účely daně z 
přidané hodnoty veškeré údaje potřebné pro sestavení daňového přiznání a souhrnného hlášení, 
nově ale také pro sestavení kontrolního hlášení (to se týká mimo jiné i údajů o uskutečněných 

plněních ve zvláštním režimu pro investiční zlato a údajů o přijatých a uskutečněných plněních v 

režimu přenesení daňové povinnosti). 

Z pohledu práce programu „Účetnictví WU2“ je třeba zařídit, aby nedocházelo k vytváření 

duplicitních čísel daňových dokladů (zejména se zaměřte na číslování vystavených faktur/pohledávek 

a pokladních dokladů). Lze to vykonat (například) různou šířkou čísel těchto dokladů nebo použitím 

abecedních znaků v číslování pokladních dokladů na 3. pozici (tzv. „Značka“, nastavitelná v číselníku 

„Pokladní knihy klienta“). Obecně platí, že duplicita čísel vytvářených daňových dokladů je nežádoucí! 

Program byl rovněž upraven tak, aby variabilní symboly mohly obsahovat až 60 alfanumerických 

znaků. Variabilní symboly lze nově zadávat ve všech základních knihách (tedy kromě závazků i 

v pohledávkách (nutno povolit v „Nastavení klienta“), v pokladně, bance i v nepeněžních dokladech). 

Důležité připomenutí: Program „Účetnictví WU2“ nedokáže sestavit KH pro skupinu plátců. 

V programu „Účetnictví WU2“ naleznete kontrolní hlášení v tiskopisu „Přiznání k DPH“, menu 

„Exporty“. 

 

 

 



2) Plnění podává plátce DPH, který přijal nebo uskutečnil zdanitelné plnění, které je předmětem 

sledování KH. Jedná se o: 

Věta: Co obsahuje: Řádky přiznání (kontrola): 

A.1. Uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové  
Povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce 
plnění podle § 92a 

25 

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat 
daň příjemce dle §108 odst. 1 písm. B) a c) (§24, §25) 
 
Uvádí se údaje o dani na výstupu. 

Plátce, který pořizuje 
zboží v tuzemsku z jiného 
členského státu – řádky 3, 
4 a 9. Dále se týká plátců, 
kterým je poskytnuto 
plnění osobou 
neusazenou v tuzemsku 
s místem plnění 
v tuzemsku (§24) – řádky 
5, 6 nebo 12 a 13. 

A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční 
zlato podle §101c odst. 1 písm. c) bod 2 

 

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty 
s povinností přiznat daň dle §108 odst.1 s hodnotou 
nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené 
opravy podle §44 (dlužníci v insolvenci) bez ohledu na 
limit  

1, 2 

A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty 
s povinností přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. a) 
s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně, nebo plnění, u 
nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad 

1, 2 
 

B.1.  Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové 
povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce 
podle §92a 

10 a 11 

B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých 
příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 
odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně 
a všechny přijaté opravy podle §44 (dlužníci 
v insolvenci) bez ohledu na limit 

40, 41 

B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých 
příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 
odst. 1 písm. a) s hodnotu do 10 000 Kč včetně daně 

40, 41 

Pokud nastane situace, kdy plátce nemá do kontrolního hlášení co vyplnit (vytvořil-li by prázdné 
hlášení), pak není povinen KH v daném období podat. Správce daně může později plátci zaslat výzvu, 
na níž bude třeba reagovat (elektronicky) odpovědí: “Nemám povinnost podat KH”. 

 

 

 

 

 



3) Jednotlivé věty (evidence) a jejich bližší specifikace: 

3.1.) Věta A1 - Uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen 

přiznat daň příjemce plnění podle § 92a 

- Uvede se každé (jednotlivé) zdanitelné plnění, uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti, 

které obsahuje DIČ odběratele, evidenční číslo dokladu, kód předmětu plnění, datum uskutečnění a 

základ daně. Pokud je v rámci jednoho dokladu uvedeno více druhů plnění, rozepisuje se každý kód 

plnění na samostatný řádek (v tomto případě se stejným evidenčním číslem dokladu). Jedná se o 

případy s vazbou na řádek č. 25 daňového přiznání. 

- Oproti roku 2015 se neuvádí případné množství prodané komodity. Program se však na něj nadále 

bude ptát. 

- Program „Účetnictví WU2“ využívá pro analýzu (a výběr) těchto dokladů souběžně záznamní 

povinnost + pomocnou evidenci k přenesené dani. 

3.2.) Věta A2 – Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle §108 odst. 1 

písm. B) a c) (§24, §25) 

- Jedná se o všechny doklady za zboží, které pořizuje plátce v tuzemsku z jiného členského státu 

(§25), tj. řádky 3, 4 a 9 daňového přiznání. Dále sem patří doklady s plněním s místem plnění v 

tuzemsku, které je plátci poskytnuto osobou neusazenou v tuzemsku (jedná-li se o poskytnutí služby 

podle §9 až 10d, dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi (plyn, 

elektřina, teplo či chlazení) – tedy plnění, patřící do řádků 5, 6, 12 a 13 d. přiznání. 

- Je třeba správně stanovit datum povinnosti přiznat daň (nehraje přitom roli, zda v daném okamžiku 

máme doklad). V případě pořízení zboží z jiného členského státu vzniká povinnost přiznat daň dnem 

přemístění do tuzemska. Dle §25 se datum uskutečnění zdanitelného plnění vztahuje k 15. dni 

v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad 

vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká 

povinnost přiznat daň ke dni vystavení tohoto dokladu. 

- Pokud na základě později obdrženého dokladu zjistí plátce změny ohledně základu daně (tedy i 

daně) z dotčeného plnění, uvede pouze tuto změnu (rozdíl hodnot) do řádného KH v období, kdy 

obdržel daňový doklad. Nenastal-li rozdíl v hodnotě plnění, doklad se neuvádí (byl by duplicitně). 

- Uvádí se VAT ID dodavatele z jiného členského státu. Pokud dodavatel VAT ID nemá, zůstane 

prázdné.  Evidenční číslo dokladu („Variabilní symbol“) může být prázdný, není-li na dokladu uveden 

nebo není-li znám. Dále se exportuje datum povinnosti přiznat daň + základy daně a daň dle sazeb. 

3.3.) Věta A3 – Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 

písm. C) bod 2 

Týká se plátců, který dodal investiční zlato, osvobozené od daně, jinému plátci (nebo neplátci) ve 

zvláštním režimu, kdy má nárok na odpočet daně dle §92 odst. 6 písm. B) a c).  

Tato plnění program „Účetnictví WU2“ nedokáže zachytit (ze záznamní evidence). Je tedy nutné 

vyplňovat případné doklady ručně, přímo v kontrolním hlášení – viz obrázek: 

 

 

 

 



 

- z náhledu je zřejmé, jaké údaje se k této evidenci vyplňují. Program si tuto evidenci 

nepamatuje (s každým novým KH ta původní, již odeslaná plnění, zanikají). 

3.4.) Věty A4 a A5. Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 

Vyplňuje plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění (nebo přijal úplatu k) dodání zboží či poskytnutí 

služeb s místem plnění v tuzemsku.  

Tato plnění se, pro účely KH, rozděluji do dvou vět: A4 a A5. Jedná se o doklady, které v tiskopisu 

„Přiznání“ spadají do řádků 1 a 2.  

V zásadě platí, že do věty A4 patří tyto doklady: 

- Doklad vystavený plátci daně, s vykazovanou (absolutní) hodnotou plnění nad 10 000 Kč, a to 

včetně zvláštních režimů při splnění uvedeného limitu (zvláštní režim pro cestovní službu 

podle § 89, zvláštní režim pro použité zboží podle §90) – pro osobu příjemce (plátci, osoby 

povinné k dani – neplátci, právnické osoby nepovinné k dani (§28 odst. 1 písm. a)). U 

platebního kalendáře se zohledňuje součet všech jeho splátek – viz níže. 

 

- Každý doklad, týkající se opravy daně dle §44 (insolvence) – bez ohledu na jeho hodnotu. 

Protože zde hraje roli tzv. „Zvláštní režim“, byl program „Účetnictví WU2“ doplněn o možnost 

doplnění údaje: „Kód režimu plnění“ – viz obrázek: 

 

Pro případ, že účtujete jednotlivou splátku (jejíž výše nepřesahuje částku 10 000 Kč), ale celkový 
doklad (součet splátek) tuto hranici překračuje, zaškrtněte u dokladu „Platební 
kalendář/kombinovaná plnění“. Zaškrtávátko použijte rovněž v případě, kdy je doklad „složen“ 
z několika druhů plnění (například jde-li o kombinaci zdanitelného plnění s  osvobozeným 
plněním) a celková částka dokladu přesáhla 10 000 Kč. V tomto případě se doklad vynuceně 
umístí do věty A4. 



V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§31 b), uskutečněných pro jednu stejnou osobu, 
uvede plátce souhrnnou hodnotu samostatných plnění s posledním (kalendářním) datem. 
V programu „Účetnictví WU2“ by připadal v úvahu souhrnný pokladní doklad. Jiné řešení souhrnného 
dokladu v programu není dostupné. 

Věta A4 obsahuje DIČ tuzemského odběratele, evidenční číslo dokladu, které nesmí být duplicitní, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění (povinnosti přiznat daň). Dále se uvádí hodnoty základu daně 
a daně, rozdělené dle sazeb. Také tu naleznete příznak opravy dle §44 a údaj „Kód režimu plnění“. 

Věta A5, do které „spadnou“ všechny doklady, které nesplnily podmínku pro zařazení do věty A4, 
obsahuje už jen součtové údaje, rozdělené dle sazeb daně. Jedná se o plnění, na které plátce vystavil 
zjednodušené daňové doklady. Plnění s hodnotou do 10 000 Kč. Plnění nad 10 000 Kč, určená pro 
osoby nepovinné k dani, osoby neusazené v tuzemsku nebo osoby nemající tuzemské DIČ. Opravy 
příslušných zdanitelných plnění dle §42 s absolutní hodnotou do 10 000 Kč včetně daně. 

3.5.) Věta B1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen 
přiznat daň příjemce podle §92a 

Uvedete údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti, 
jejichž souhrn se uvádí na řádky č. 10 nebo 11 daňového přiznání k DPH. Pokud je v rámci jednoho 
dokladu uvedeno více druhů plnění, rozepisuje se každý kód plnění na samostatný řádek (v tomto 
případě se stejným evidenčním číslem dokladu). 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě (pro zadávání údajů do programu 
„Účetnictví WU2“) totožný s datem „uplatnění“. Respektujeme datum, který na doklad vyplnil jeho 
vystavitel. Nově se rozepisuje částka základu daně i daně dle jednotlivých sazeb. Naopak se neuvádí 
množství.  

Protože doposud nebylo nutné řešit členění dle sazby DPH, dochází v programu „Účetnictví WU2“ 
k drobné změně při zadávání údajů v pomocné evidenci – viz obrázek: 

 

Program „Účetnictví WU2“ využívá pro analýzu (a výběr) těchto dokladů souběžně záznamní 

povinnost + pomocnou evidenci k přenesené dani. 

3.6. Věty B2. a B3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok 
na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm. a) 

Jedná se o doklady, které mají vazbu na řádky č. 40 a 41 daňového přiznání k DPH. 

V případě věty B2 se jedná o uvádění jednotlivých dokladů, jejichž (absolutní) hodnota převýšila 
10 000 Kč (včetně daně) + všechny doklady s opravami dle §44 (insolvence) bez ohledu na výši částky. 
Spadají sem i doklady – splátky – platební kalendáře, kdy součet všech jednotlivých splátek přesahuje 
10 000 Kč – viz výjimka „Platební kalendář“. 



Uvádí se DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu (uvedené na dokladu, obvykle jako 
„Variabilní symbol“). Pokud není EČ k dispozici (nemáme daňový doklad), uvede se naše interní číslo. 
Datum povinnosti přiznat daň dodavatelem = uskutečnění zdanitelného plnění opíšete dle dokladu. 
Základ daně a daň, rozepsáno dle sazeb. V případě použití poměrného odpočtu dle §75 je zde  
příznak „Použit poměr“: „A“/“N“ a konečně tu máme i příznak pro opravu dle §44. 

K použití poměru dle §75 je třeba vědět, že existují dva režimy, které program podporuje. 

V základní variantě je umožněno označit konkrétní přijaté plnění zaškrtnutím příslušného políčka při 
vkládání údajů k DPH: 

 

Zde se předpokládá, že původní (přijatý daňový) doklad zní na částku nad 10 000 Kč a Vy z této částky 
uplatňujete jen nějakou poměrnou část. 

Druhý řežim je určen pro příspěvkové organizace. Ten předpokládá, že pro správné sestavení KH je 
nezbytné nejprve aktivovat „uzávěrkovou“ funkci „Vypořádání DPH v příspěvkové organizaci“, jejíž 
součástí je příprava seznamu dokladů, které podléhají  poměru. Tyto doklady budou následně 
načteny do KH a zařazeny do vět B2 (nebo B3) dle své původní hodnoty. Součástí (zmíněné) 
uzávěrkové operace je protokol, kde jsou všechny tyto doklady vypsány. Vždy jej pečlivě zkontrolujte! 

Nespadá-li přijaté plnění do věty B2, je automaticky přesunuto do věty B3. Ta je už pouze součtovým 
vyjádřením všech těchto „drobných“ dokladů. 

Zaškrtávátko „Platební kalendář/kombinované plnění“ zařídí, že se doklad objeví ve větě B2 i 
v případě, že jeho hodnota nedosáhla částky 10 000 Kč (viz popis související s větou A4). 

3.6.1.  Problematika knihy závazků -  „Evidenční čísla dokladů“ vs. „Variabilní symboly“. 

Pro knihu závazků bylo nutné vyřešit problém, kdy na došlém daňovém dokladu (faktuře) dodavatel 
vyplnil evidenční číslo dokladu, které se nekryje s variabilním symbolem. V tomto případě je nutné 
v kontrolním hlášení uvést „Evidenční číslo“ ale na příkazu k úhradě musíte uvést „Variabilní symbol“. 

Program umožňuje následující řešení tohoto problému: 

V knize závazků zadáte do údaje „Evidenční číslo DD [Variabilní sym.] nejprve evidenční číslo dokladu 
a následně v hranatých závorkách uvedete (jiný) variabilní symbol – viz obrázek: 

 

Program pak dokáže rozlišit oba údaje. Není-li uveden údaj v hranaté závorce, předpokládá se, že 
evidenční číslo DD i variabilní symbol jsou shodné. 



3.7. Kontrolní věta C 

Kontrolní hlášení obsahuje tzv. kontrolní záznam – součty jednotlivých evidencí. Tyto součty budou 
sloužit správci daně k porovnání s tiskopisem „Přiznání k DPH“. Toto porovnání vykonává i program 
„Účetnictví WU2“. Stačí, když se podíváte na záložku „F6/Drobná plnění + Kontrola“: 

 

V případě, že nesouhlasí hodnoty KH a Přiznání, objeví se rozdíly (červeně vpravo). Pak je nutné 
zahájit hledání chyb. Chyby by měl odhalit už „Protokol k sestavení kontrolního hlášení“, který vzniká 
při každé aktivaci funkce „Sestavit“: 

 

Tomuto protokolu (který se objeví v případě, že se „programu něco nelíbí“) věnujte pečlivou 
pozornost. Ne vše, co Vám sděluje, musí být chybou. Někdy Vás jen informuje o „svém uvažování“ 
nad přerozdělování do vět A4/A5 nebo B2/B3. Protokol si vždy vytiskněte a založte. 

 

4) Lhůty pro podání kontrolního hlášení: 

Plátce, který je právnickou osobou, podává KH měsíčně, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 
měsíce (nehraje roli, zda jde o plátce měsíčního či čtvrtletního, o insolvenci …). 

Plátce – fyzická osoba – podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

U právnické osoby, čtvrtletního plátce daně, bude nutné pečlivě kontrolovat jednotlivá (tři) měsíční 
KH – jejich součet musí odpovídat tiskopisu “Přiznání k DPH”.  



KH se podává výhradně elektronickou formou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro 
Finanční správu (EPO) na stránkách Daňového portálu nebo prostřednictvím datové schránky ve 
zveřejněném tvaru a struktuře XML souboru. 

Podle § 71 odst. 1 DŘ obecně platí, že podání lze také učinit datovou zprávou 

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, 

b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo 

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. 

Podle § 71 odst. 3 DŘ má účinky podání rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové 
zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je 
správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, 
potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani 
navrátit v předešlý stav. V případě kontrolního hlášení bude ale nutno provést potvrzení podání 
učiněného uvedeným způsobem ještě ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (viz § 101e ZDPH); 
pokud to plátce v této lhůtě nestihne, ačkoli dodrží pětidenní lhůtu stanovenou daňovým řádem, 
bude to pro něj znamenat, že kontrolní hlášení nepodal včas. 

5) Druhy kontrolního hlášení 

- ŘÁDNÉ (podané v zákonem stanovené lhůtě, vždy první podání za dané období, I když je podáno 
po termínu pro jeho podání) 

- OPRAVNÉ (nahrazuje již podané řádné KH, musí se však stihnout do lhůty pro řádné podání). K 
předchozímu KH se nebude přihlížet, plátce uvede znovu všechny údaje s promítnutými 
opravami. 

- NÁSLEDNÉ (plátce, po uplynutí lhůty k podání řádného KH, zjistí, že uvedl nesprávné nebo 
neúplné údaje). Jedná se vždy o všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav. 

6) Opravy 

- V případě, kdy došlo k vystavení opravného daňového dokladu (§42), přistupuje se k němu jako k 
samostatnému zdanitelnému plnění, které bude v hlášení vykázáno dle své povahy (případně se 
přihlédne k absolutní hodnotě tohoto plnění). 

- Opravy podle §43 (např. chyba obsluhy při pořizování dokladů do účetnictví vedoucí k podání 
dodatečného daňového přiznání k DPH) – povede k podání následného kontrolního hlášení. 

- Opravy dle §44 (dlužník v insolvenci). Při doručení dokladu dlužníkovi se uvede datum doručení 
daňového dokladu. Doklad je zařazen do věty A4 resp. B2 bez ohledu na svou hodnotu. 

7) Následky nesplnění povinností – sankce: 

Pokud plátce nepodá KH ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši: 

-   1 000 Kč (podá-li je po lhůtě, avšak nebyl k tomu ještě vyzván) 
- 10 000 Kč (podá v náhradní lhůtě, poté co byl správcem daně vyzván) 
- 30 000 Kč (nepodá KH na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů)  
- 50 000 Kč (pokud nepodá řádné KH nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem 

daně) 

Správce daně uloží pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní.  



Jak je vidět, může se případné opomenutí či chyba výrazně “prodražit”. Vzhledem k časté 
nevědomosti uživatelů, týkající se (ne)pochopení problematiky tvorby a elektronického odesílání 
dokumentů, bych apeloval na tyto skutečnosti: 

a) Vytvořené kontrolní hlášení (ale i jiné dokumenty v XML-podobě) odesílejte zásadně 
prostřednictvím portálu EPO (www.daneelektronicky.cz). Tento portál disponuje kontrolními 
mechanismy, které odhalí případné chyby ihned. Díky tomu máte možnost případné 
nedostatky odstranit včas. Vlastní odeslání lze potvrdit jak elektronickým podpisem 
(například certifikátem od autority „PostSignum“) tak i podepsáním prostřednictvím 
datových schránek. 

Pokud hlášení odesíláte přes datovou schránku, může se Vám lehce stát, že (jako přílohu) 
připojíte nesprávné KH (například za jiné období) a než si toho někdo všimne, bude pozdě. 
Mějte také na paměti, že soubor s koncovkou „.xml“ nemusí automaticky obsahovat to, co 
správce daně požaduje. 

b) Za všech okolností si, před odesláním KH, nechte opsat formulář (EPO vytváří náhledy v PDF 
tvaru). Projděte očima, zda obsahuje to, co obsahovat má (správné období, Vaše identifikační 
údaje, hodnoty (součty) jednotlivých sekcí). Je nanejvýš vhodné si tento doklad uschovat a 
vytisknout pro případné budoucí nesrovnalosti. 

 

c) Po uskutečnění podání tiskopisu (po jeho odeslání) si vytiskněte a uložte protokoly, které se k 
tomu vážou. Bude to Váš jediný důkaz, že jste tiskopis opravdu odeslali. Několikrát jsem 
zaznamenal případ, kdy se úřad ozve po půl roce s tím, že od Vás něco neobdržel a dá Vám 
pokutu. Vezmete-li v potaz, že datové schránky evidují doklady (standardně) jen po dobu tří 
měsíců, nemáte už kde důkaz o odeslání získat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Jak odesílat kontrolní hlášení – odeslání přes EPO: 

Odeslání probíhá prostřednictvím stránek: www.daneelektronicky.cz 

Po přihlášení uvidíte zhruba tuto obrazovku: 

 

Zde si zvolíte „Elektronická podání pro finanční správu“. Následuje: 

 

Zde si zvolíte „Elektronické formuláře“ a následně vyberete (v seznamu) „Kontrolní hlášení 
k DPH“… 



 

Zvolíte „Načtení souboru“, načež se objeví políčko, do něhož zadáte cestu k Vašemu XML-
souboru s hlášením: 

 

 

Po zadání cesty kliknete (vpravo nahoře) na tlačítko „Načíst“, čímž se Vaše hlášení nahraje do 
systému. Zobrazí se základní informace: 

 



Zde nejprve pečlivě zkontrolujete, zda tiskopis neobsahuje nějaké chyby („Protokol chyb“) a 
pokud ne (nebo jedná-li se jen o chyby propustné, nezávažné), vytisknete si opis tiskopisu 
(„Úplný opis k tisku“). Není vůbec špatné si tento opis někam uschovat – jedná se o soubor typu 
PDF. 

Posledním krokem je použití tlačítkové funkce „Odeslání písemnosti“: 

 

Zde máte na výběr (v tomto návodu výše zmíněné) možnosti autorizace podání. Užijete-li volbu 
„Nepodepisovat podání“, pak mějte na paměti, že Vámi podepsané potvrzení je nutné dodat 
nejpozději v termínu pro podání KH. Nikoliv později, jako tomu je u jiných daňových tiskopisů! 

Máte-li datovou schránku, můžete využít variantu „Ověření identity přihlášením do datové 
schránky“. Potvrdíte to tlačítkem „Podat“. V tom okamžiku Vás systém přepne na portál datových 
schránek: 

 



Zadáte své přístupové údaje a opíšete kód z obrázku. Následně kliknete na „Přihlásit se“. 

Pokud neuděláte chybu (překlep), dozvíte se, že se Vám odeslání zdařilo, takto: 

 

Kliknete na „Ano“ a opět jste na portálu EPO, kde vidíte údaje, stvrzující zdárné odeslání: 

 

Uložte a vytiskněte se „Potvrzení podání“ + „Opis elektronického potvrzení“. Je to nejspíš 
jediný budoucí důkaz, že jste podání opravdu uskutečnili, který budete mít k dispozici. 



Finanční správa zveřejnila Informace k vyplnění kontrolního hlášení v prosinci 2015  

Finanční správa 4.12.2015 nahradila předchozí „Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení“ 

(vydané 12.5.2015 a aktualizované 17.7.2015) materiálem „Informace k vyplnění kontrolního 

hlášení“, který lze zřejmě považovat za konečné vyjádření k problematice kontrolního hlášení. 

Omlouváme se, že Vás obtěžujeme touto zprávou, ale mohla by být pro Vás užitečná. 

 

Informace oproti předběžným informacím např.: 

•        pro jistotu doplňuje, že i na lhůtu pro podání kontrolního hlášení se vztahují pravidla 

daňového řádu – lhůta pro podání kontrolního hlášení za 05/2016 tak nebude 25.6.2016 

(sobota), ale až pondělí 27.6.2016 

•        doplňuje výklad k limitu 10 tis. Kč vč. daně pro daňové doklady obsahující plnění 

v různém režimu – např. daňový doklad obsahující dodání vybraného zboží v režimu 

přenesení daňové povinnosti za 150 tis. Kč + dodání zboží za 5 tis. Kč včetně daně ve 

standardním režimu je považován za daňový doklad přesahující hranici 10 tis. Kč a dodání 

zboží za 5 tis. Kč dodavatel vykáže v části A.4. a odběratel v části B.2, byť příslušný 

řádek nebude překračovat hranici 10 tis. Kč 

•        pamatuje na problematiku platebního kalendáře 

•        upřesňuje, že v případě splátkového či platebního kalendáře je z hlediska vykazování 

v částech A.4. a B.2. v návaznosti na hranici 10 tis. Kč včetně DPH rozhodující celková 

částka na daňovém dokladu, nikoli tedy jednotlivé částky. Např. je vystaven platební 

kalendář na 12 měsíčních plateb (jednotlivé měsíční platby 5.000 Kč + daň 1.050 Kč) – 

tento daňový doklad bude vykázán v částech A.4./B.2., protože celková částka na 

daňovém dokladu přesahuje 10 tis. Kč (12 x 6.050), v jednotlivých měsíčních kontrolních 

hlášeních bude přitom vyplněna částka nepřekračující 10 tis. včetně daně (5.000 + 1.050). 

•        doplňuje poznámku k vyplňování části A.4.: 

„Ve speciálních případech, pokud nemá odběratel tuzemské DIČ, uvede se plnění do 

části A5 kontrolního hlášení bez ohledu na limit (např. osoba povinná k dani neusazená 

v tuzemsku, zahraniční osoby: může jít o speciální případy, kdy se místo plnění nachází v 

tuzemsku – např. služba přepravy osob po tuzemském území, dodání zboží bez přepravy 

na tuzemském území aj.).“ 

o text: 

„Nebo rovněž může jít o případy, kdy odběratel nesdělí své DIČ a má se za to, že 

vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani.“ – pokud tedy odběratel nesdělí své DIČ, 

patří příslušné plnění (bez ohledu na limit 10 tis. Kč včetně daně) do části A.5, i když je 

odběratel fyzickou osobou povinnou k dani, avšak jako osoba povinná k dani v daném 

případě nevystupuje. 

 

 

  

Informace nadále neřeší celou řadu praktických záležitostí nebo je neřeší komplexně. Např.: 

•        k problematice oprav základu daně a daně dle § 42 ZDPH (např. snížení ceny z důvodu 

vrácení části plnění či dodatečné slevy z ceny, dodatečné zvýšení ceny – tyto opravy se 

promítají do řádného kontrolního hlášení i daňového přiznání příslušného období) je 

nadále stanoveno, že dodavatel uvádí datum povinnosti přiznat daň dle § 42 odst. 3 ZDPH 

(např. při snížení základu daně nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, kdy 

odběratel, plátce dph, obdržel opravný daňový doklad), ale odběratel postupuje podle § 74 



ZDPH (sníží odpočet daně na vstupu k datu zjištění snížení ceny). Nejsou však vysvětleny 

praktické následky případného nesouladu v datech povinnosti přiznat daň u obou stran, 

ani není pamatováno na situaci, kdy odběratel opravný daňový doklad neobdrží. 

•        k problematice oprav základu daně a daně dle § 43 ZDPH (oprava chyb) je nadále 

stanoveno, že se promítají do následného kontrolního hlášení – např. plátce přizná špatně 

daň na výstupu za 01/2016 a zjistí to a provede opravu v 04/2016, potom podává 

dodatečné daňové přiznání za 01/2016 i následné kontrolní hlášení za 01/2016. Dejme 

tomu, že plátce z plnění 10 tis. Kč špatně přiznal dph v prvé snížené sazbě daně 1 500 Kč, 

ale měla být správně přiznána ve výši 2 100 Kč – v dodatečném daňovém přiznání plátce 

uvede nesprávný základ daně a daň minusem na řádku 2 (- 10 000 Kč, - 1 500 Kč) a 

správné údaje na řádku 1 (+10 000 Kč, + 2 100 Kč). Jak se však tato oprava promítne do 

následného kontrolního hlášení, informace nadále jen naznačuje – původní daňový doklad 

by se uvádět neměl, jen by se měl uvést správně opravný daňový doklad; problémem však 

je, že náležitostí opravného daňového dokladu dle § 45 ZDPH není správný základ daně a 

správná daň, ale jen rozdíly proti údajům uvedeným na původním špatně vystaveném 

daňovém dokladu. Postup u odběratele v tomto případě informace vůbec neřeší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Moje dotazy vůči GFŘ a odpovědi od jejich podpory: 

8.a. 

Pro větu A4 (a vlastně se to týká i druhé strany - tedy B2) platí, že číslo dokladu nesmí být 

duplicitní. 

Co když ale mám v účetní evidenci vystavenou fakturu, například s číslem 15001, znějící na 

20 000 Kč a pod stejným číslem existuje i (prodejní) pokladní doklad, který se této faktury nijak 

netýká, jen má stejné číslo 15001 a tento doklad bude rovněž nad částku 10 000 Kč.  Jak se s tím 

mám vypořádat? 

„Evidenční číslo daňového dokladu je v rámci kontrolního hlášení povinnou položkou pouze v 

těch případech, kdy současně vzniká povinnost vystavit daňový doklad podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), přičemž 

evidenční číslo je povinnou náležitostí daňového dokladu a to i v případě jeho zjednodušené 

podoby (§ 29 a § 30a zákona o DPH). Zákon o DPH nerozlišuje mezi pojmem faktura a pokladní 

(prodejní) doklad, v obou Vámi uváděných případech se tedy ve světle zákona o DPH jedná o 

daňový doklad, který by, za podmínek uvedených v ustanovení § 28 zákona o DPH, musel být 

vystaven a to s rozdílným evidenčním číslem, neboť se jedná o různá zdanitelná plnění. Daňové 

doklady s uvedením duplicitních evidenčních čísel mohou být vystaveny pouze skupinou pro 

účely DPH. Pro úplnost dodáváme, že zákon o DPH nedefinuje formát ani strukturu evidenčních 

čísel a tak není vyloučeno uvedení v rámci evidenčních čísel daňových dokladů plátce stejné 

číslice, ovšem musí být zajištěna odlišitelnost takovýchto dokladů např. použitím dalších znaků 

(písmen, apod.).“ 

8.b. 

Co když je faktura nad 10 000 vystavena tuzemskému neplátci daně (například nepodnikající 
fyzické osobě za opravu bytu).  Ve větě A4 uvádíte, že DIC_ODB je povinná hodnota.  Fyzická 
osoba ale žádné DIČ nemá. Co s tím? 
 
Pokud Vás zajímají doklady „nad 10 000 Kč“, jsou myšleny i opravné doklady se zápornými 
částkami – tedy s absolutní hodnotou? Bude tedy třeba uvést i opravný doklad na -15 000 Kč 
(mínus)? Týká se vět A4 a B2. 

 

V jedné „mé“ příspěvkové organizaci dochází ke krácení dle §72, odst.6 (a §75), kdy se krátí 
odpočet z přijatých plnění v závislosti na výši přidělené dotace a DPH na výstupu. V tomto 
případě vzniká v účetnictví opravný doklad se zápornou hodnotou, bez DIČ, řádově ve statisícové 
hodnotě. Kam s ním? Do věty A5? 
 

„Podrobné informace ohledně vyplňování kontrolního hlášení jsou uvedeny v rámci dokumentu 

„Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení“ (dále jen „pokyny“), který je ke stažení na 

internetu Finanční správy ČR zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-

dani/predbezne-informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni.pdf. Předně Vás proto odkazujeme na 

tyto pokyny. 

V případě plnění uskutečněných s hodnotou nad 10 000 Kč pro neplátce je nutné nejprve rozlišit, 

zda se jedná o osobu povinnou či nepovinnou k dani. V případě odběratele z řad osob 

nepovinných k dani se dané plnění vykáže v oddílu A.5. bez ohledu na hodnotu plnění. V případě 

odběratele osoby povinné k dani – neplátce se plnění vykáže v oddílu A.4., přičemž do položky 



DIČ odběratele se uvede DIČ podle § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, přičemž dodavateli 

nevzniká povinnost takovéto DIČ ověřovat. 

Opravy zdanitelných plnění podle § 42 zákona o DPH se vykazují do patřičné oblasti kontrolního 

hlášení (A.4. nebo A.5.) s ohledem na jejich limit, tj. v závislosti na absolutní hodnotě opravy. 

Plnění přijatá v běžném režimu se uvádí do oblasti B.2., respektive B.3. kontrolního hlášení. 

Ovšem až v okamžiku, kdy plátce – příjemce plnění uplatňuje nárok na odpočet na základě 

daňového dokladu vystaveného dodavatelem.  

V případě, že plátce uplatňuje poměrný nárok na odpočet podle § 75 zákona o DPH, uvede pouze 

poměrnou část základu daně a tomu odpovídající daň. Interní doklady (opravy) se do kontrolního 

hlášení neuvádějí.“ 

 

8.c. 

Nejsem si jistý, zda správně rozumím problematice vykazování oprav základu daně a výše daně.  
Mám příklad, kdy existuje (původní) daňový doklad – uskutečněné plnění – základ daně = 10 000 

Kč + dph= 2100 Kč, který uvedu ve větě A4. 

Byl-li (k tomuto dokladu) vytvořen opravný daňový doklad, dle §42, snižující základ daně o 1000 

(+210 Kč) – tedy – (mínus) 1210 Kč, mám jej rovněž směřovat do věty A4 (přestože výše této 

opravy není nad 10 000 Kč, ale týkal se zmíněného dokladu) nebo mám tento opravný doklad 

zahrnout do věty A5? 

Není mi totiž jasná formulace: 

Opravy uvede dodavatel nebo odběratel do příslušné části, která obsahuje původní plnění (tj. 

A.1. až B.3.), resp. při změně režimu způsobeného opravou – jaký režim má oprava, tak v tomto 

režimu se uvede do příslušné části kontrolního hlášení. 

Kdy bude spuštěno testovací prostředí v EPO? Rád bych zahájil zkoušení. 
 

Pokud je předmětem opravy změna základu daně a výše daně (§ 42 zákona o DPH) jedná se o 

samostatné zdanitelné plnění, které se uvede do příslušné oblasti řádného kontrolního hlášení v 

závislosti na absolutní hodnotě opravy uvedené na dokladu (za předpokladu, že plnění nepodléhá 

režimu přenesení daňové povinnosti). V případě, že se bude jednat o opravu plnění podléhající 

běžnému režimu a výše opravy nepřesáhne částku 10.000,- Kč vč. daně, vykáže se v oblasti A.5. 

bez ohledu na hodnotu původního plnění. Přesáhne-li absolutní hodnota dané opravy uvedený 

limit, bude vykázána v oblasti A.4. 

Citovaný text z předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení je třeba vykládat tím 

způsobem, že v případě uvedené opravy je vždy nejprve nutné posoudit charakter původního 

(opravovaného) plnění, neboť posouzení hodnoty opravy ve vztahu k limitu 10.000,- Kč vč. daně 

se uplatní pouze za předpokladu, že původní plnění nepodléhalo režimu přenesení daňové 

povinnosti, dodavatel měl povinnost vystavit daňový doklad a současně nedochází k opravě 

daňového režimu. 

Rozhraní pro testování softwarů generujících výkaz kontrolního hlášení bude k dispozici 

nejpozději koncem listopadu 2015. 

 



8.d. 

Pokud obdržíme daňový doklad, znějící na částku nad 10 000 Kč (který by patřil do věty A4) a 

uplatníme na něm poměrný nárok, čímž se součet nároku na odpočet dostane pod hranici 10 000 

Kč, má se takový doklad uvést ve větě A4 nebo jej máme zahrnout do věty A5? 

Příklad:  Obdržím  fakturu za naftu 15000 Kč + daň 3150 Kč = 18150 Kč …> za „běžných“ okolností 

by to byla věta A4. Stanovím však poměrný koeficient 15%, takže mohu uplatnit jen základ: 2250 

Kč + daň= 472.50 Kč = 2722.50 Kč ….> věta A5 (?) 

V podkladech uvádíte: 

U poměrného nároku na odpočet daně se však do kontrolního hlášení uvede pouze ta poměrná 

část základu daně a k tomu příslušná daň, ze které má plátce nárok na odpočet daně podle § 75, 

jak uvádí v daňovém přiznání k DPH. 

Současně je tu však i pravidlo 

…a obdržel daňový doklad s hodnotou plnění nad 10.000,- Kč včetně daně… 

Pro vykázání přijatých zdanitelných plnění, u kterých plátce uplatňuje poměrný nárok na odpočet 

daně, platí ve vztahu k posouzení limitu 10.000,- Kč obecné pravidlo – pokud celková hodnota vč. 

daně uvedená na přijatém daňovém dokladu převýší uvedený limit, vykáže plátce příslušné 

plnění do oblasti A.4. bez ohledu na výši poměrné hodnoty základu daně a tomu odpovídající 

daně (současně dané plnění označí příznakem „Použit poměr – ANO“). 

Pro úplnost dodáváme, že v případě přijatých zdanitelných plnění, která nejsou dlouhodobým 

majetkem podle zákona o DPH, má plátce možnost uplatnění nároku na odpočet v plné výši s tím, 

že pokud následně dojde k použití daného přijatého zdanitelného plnění pro účely nesouvisející s 

ekonomickou činností, vystaví plátce tzv. doklad o použití (§ 32 zákona o DPH) a odvede daň na 

výstupu (§ 75 odst. 2 zákona o DPH). Vystavený doklad o použití se uvede vždy do oblasti A.5. 

kontrolního hlášení bez ohledu na limit. 

 

 

V Litoměřicích 08.01.2016, Petr Schuster 


