
Kontrolní hlášení – aktuální informace 

Tato zpráva shrnuje informace Finanční správy k problematice kontrolního hlášení  a podrobněji se 

zaměřuje na problematiku evidenčního čísla daňového dokladu, což je od 1.1.2016 nezbytný údaj pro 

bezproblémové sestavení kontrolního hlášení – v materiálu zveřejněném 13.11.2015 a zaměřeném 

na časté omyly se totiž Finanční správa vyjádřila i k tomuto problému. 

Informace ke kontrolnímu hlášení 

Informace Finanční správy ke kontrolnímu hlášení jsou dostupné zde a obsahují např.: 

 předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení v aktuálním znění ze 17.7.2015., které byly 

aktualizovány 17.7.2015. Zde je dostupné jak aktuální znění informací, tak i přehled změn 

v původních informacích z 12.5.2015 provedený k 17.7.2015 - např. bylo k částem A.1., A.4., B.1. 

a B.2. doplněno, že nelze do příslušné části uvést dvě různá plnění s duplicitním evidenčním 

číslem daňového dokladu. 

 formulář kontrolního hlášení dostupný zde. Jedná se o vzor kontrolního hlášení, které bude 

podáváno výhradně elektronicky – nejde tedy o vzor písemného formuláře, ale o informativní 

vzor umožňující představu o struktuře kontrolního hlášení a o uváděných údajích.   

 xml struktura formuláře kontrolního hlášení. Zde je dostupná poslední verze elektronické 

podoby formuláře zveřejněné dne 6.10.2015 – jedná se o 3. verzi formuláře, která oproti 

předchozí verzi obsahuje toleranci kontrolních součtů s daňovým přiznáním +/- 1.000 Kč. Prvá 

aktualizace původní verze ze 17.7.2015 byla zveřejněna 10.8.2015 - např. bylo umožněno uvádět 

údaje o základu daně a dani v haléřích. 

 informační leták ke kontrolnímu hlášení ze dne 13.10.2015 – dostupno zde. Tento leták 

potvrzuje možnost podávat kontrolní hlášení prostřednictvím EPO „nepodepsané“ a následně 

potvrzené (pomocí e-tiskopisu) ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení – § 101d platného zákona 

o dph ve znění účinném od 1.1.2016. 

 materiál „Kontrolní hlášení: časté omyly“ dostupný zde. Tento materiál byl zveřejněn 13.11.2015 

a zabývá se např. párováním evidenčního čísla daňového dokladu uvedeného v kontrolním 

hlášení dodavatele s kontrolním hlášením odběratele. 

K evidenčnímu číslu daňového dokladu 

Plátci dph budou v kontrolním hlášení vykazovat evidenční čísla zejména u těchto dokladů: 

 vystavené daňové doklady (faktury, příjmové doklady) všem právnickým osobám a všem fyzickým 

osobám vystupujícím jako osoby povinné k dani, pokud celková částka vč. dph přesáhne 10 tis. 

Kč. Jedná se o vystavené daňové doklady obsahující dph přiznávanou na řádcích 1 a 2 daňového 

přiznání. 

 přijaté  daňové doklady (faktury, příjmové doklady) nad 10 tis. Kč včetně dph. Jedná se o přijaté 

daňové doklady obsahující dph odečítanou na řádcích 40 a 41 daňového přiznání. 

 všechny (bez ohledu na hodnotu) daňové doklady v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 

92a zákona o dph, a to daňové doklady vystavené (vykazované na ř. 25 daňového přiznání) i 

přijaté (vykazované na ř. 10 a 11 daňového přiznání) 

 všechny přijaté daňové doklady z přeshraničních obchodů, u kterých plátce přiznává daň  (ř. 3, 4, 

5, 6, 12 a 13 daňového přiznání). 

Podle stejných pravidel budou vykazovány i opravné daňové doklady – tzn., že opravný daňový 

doklad k plnění v režimu přenesení daňové povinnosti bude vykazován vždy, opravný daňový doklad 

z důvodu změny ceny např. při vrácení části plnění bude samostatně vykazován, pokud jeho hodnota 
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včetně daně v absolutní hodnotě přesáhne 10 tis. Kč. Výjimkou jsou opravy výše daně za dlužníky 

v insolvenci dle § 44 zákona o dph, které budou vykazovány bez ohledu na celkovou hodnotu 

daňového dokladu.  

V kontrolním hlášení nebude vykazován zejména: 

 dovoz a vývoz zboží (ř. 7, 8 a 22 daňového přiznání) 

 dodání zboží či poskytnutí služby do jiného členského státu (ř. 20 daňového přiznání – údaje 

budou nadále vykazovány v souhrnném hlášení). 

Podle mého názoru ke spárování údajů z kontrolních hlášení není nezbytné evidenční číslo daňového 

dokladu, měly by postačovat ostatní údaje – DIČ dodavatele a odběratele, datum povinnosti přiznat 

daň a hodnota plnění. Je však třeba počítat s tím, že ke spárování zřejmě nedojde při vykázání 

odlišného evidenční čísla daňového dokladu o dodavatele a odběratele. Pokud bude párování 

vyhodnoceno jako chybné, musí obě strany (dodavatel i odběratel) počítat s výzvami k odstranění 

pochybností ohledně podaných kontrolních hlášení a s nutností rychlé reakce na tyto výzvy - v 

případě chybně vykázaných údajů je totiž opožděná reakce na výzvu zákonem o dph pokutována 

částkou 30 tis. Kč.  

Ačkoli povinnost evidovat čísla přijatých daňových dokladů není zákonem o dph přímo uložena a je 

otázkou zda je Finanční správa vůbec oprávněna po plátcích tento údaj požadovat, je nepochybně 

evidenčnímu číslu daňového dokladu vykazovaného v kontrolním hlášení třeba věnovat dostatečnou 

pozornost. 

Finanční správa v předběžné informaci k vyplnění kontrolního hlášení k evidenčnímu číslu daňového 

dokladu uvádí: 

Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především 

alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci 

popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo 

na Internetu FS ČR).  

Z pohledu odběratele přebírajícího daňový doklad je potřeba pro účely kontrolního hlášení zachytit 

„Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však 

musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém 

dokladu. 

V materiálu „Kontrolní hlášení: časté omyly“ Finanční správa uvádí: 

4) FAKTURY SE NESPÁRUJÍ 

Omyl: 

Faktury se nespárují, např. na Slovensku způsobil tento způsob, zavedený od loňska, v prvních týdnech 

fungování zmatky. Velké množství faktur se nespárovalo například kvůli jiným typům pomlček v čísle 

faktury. 

Skutečnost: 

Evidenční číslo daňového dokladu je z hlediska zpracování dat z kontrolních hlášení naprosto zásadní. 

Z důvodu zajištění shodného vykázání této položky v rámci kontrolního hlášení dodavatele i 

odběratele je nutné použít v obou výkazech takové označení, jak jej vystavil dodavatel, přičemž 

vyhodnocovat se budou pouze alfanumerické znaky bez ohledu na užití mezer, lomítek, pomlček a 

jiných speciálních symbolů (maximální délka textového řetězce je 60 znaků). Formát evidenčních čísel, 

která uvádí dodavatel na jím vystavovaných dokladech, je zcela v jeho kompetenci i nadále. 



Důsledky informací Finanční správy si můžeme ukázat na následujícím příkladu. 

Příklad: 

Dodavatel pro jiného plátce vystaví tyto daňové doklady s datem povinnosti přiznat daň v lednu 

2016: 

 fakturu na částku 10.000 Kč základ daně + 2.100 dph označenou v řadě F pro rok 2016 číslem 1, 

variabilní symbol pro úhradu této faktury dodavatel uvádí 0001 

 účtenku pro platby v hotovosti na částku 10.000 Kč základ daně + 2.100 dph označenou v řadě P 

pro rok 2016 číslem 1. 

Jakým evidenčním číslem mají být uvedené daňové doklady označeny, aby mohly být bezproblémově 

vykázány v kontrolním hlášení dodavatele i odběratele? 

Dodavatel může daňovým dokladům přiřadit libovolné evidenční číslo složené z písmen a číslic včetně 

jejich kombinací a dalších znaků (např. mezera, pomlčka či lomítko), a to v délce až 60 znaků. Využití 

maximální délky evidenčního čísla daňového dokladu (až 60 znaků) by však asi nebylo příliš praktické, 

protože by jeho zpracování mohlo být pro odběratele pracné a bylo by velké riziko chybovosti. 

Dodavatel nemůže oba doklady označit shodným číslem (např. 20160001) – oba doklady musí vykázat 

v části A.4. kontrolního hlášení a zde (s výjimkou skupiny) nelze vykazovat na více řádcích daňové 

doklady se shodným evidenčním číslem. Doklady může označit např. F20160001 a P20160001. 

Pro označení faktury by mohlo být využito variabilního symbolu; variabilní symbol by potom ovšem 

měl zohledňovat i číselnou řadu daného roku - nikoli tedy 0001, ale např. 20160001. Příjmový doklad 

by mohl být označen např. P20160001 nebo 00012016, 00012016P apod. 

Uvedený příklad naznačuje možné přístupy k tvorbě evidenčního čísla daňového dokladu. Může být 

praktické (usnadní se práce odběratelům a sníží chybovost) evidenční čísla faktur stanovit shodná 

s variabilním symbolem – je však třeba vzít do úvahy omezení daná strukturou variabilního symbolu, 

která neumožňuje začlenit do variabilního symbolu písmena a je limitována délkou 10 číslic. Pokud by 

tedy byla maximální délka variabilního symbolu pro daného plátce vyhovující, mohl by jednotlivé 

řady dokladů odlišovat ve struktuře variabilního symbolu (např. vystavené tuzemské faktury ve 

struktuře „1-rok-číslo daného roku“, příjem v hotovosti ve struktuře „2-rok-číslo daného roku“). 

Podle informací daňové správy by neměl nastat problém v případě, kdy dodavatel daňový doklad 

vykáže např. pod evidenčním číslem F-0001/2016 a odběratel tentýž doklad pod evidenčním číslem 

F0001-2016 apod. Pokud by však dodavatel uvedený doklad vykázal např. pod evidenčním číslem 

1/2016, systém by takto vykázané údaje zřejmě spárovat nedokázal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace o našich přednáškách 

Již od listopadu pořádáme v Praze, Brně, Plzni a Zlíně přednášky zaměřené na aktuální daňové 

novinky pro období přelomu roku 2015/2016. Přednášku věnovanou kontrolnímu hlášení a v menší 

míře i dalším novým povinnostem (oznamování příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických 

osob, elektronická evidence tržeb, prokazování původu majetku atd.) pořádáme ve Zlíně již 27.11. a 

v Plzni 30.11.2015, v Praze Vám můžeme nabídnout nejbližší volný termín na tuto přednášku 

16.12.2015, v Brně se tato přednáška uskuteční 19.1.2016. 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK. 
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