
Aktuálně ke kontrolnímu hlášení 

Tento materiál informuje o některých novinkách v oblasti kontrolního hlášení: 

 doplnění odpovědí na dotazy ke kontrolnímu hlášení z 4.2.2016 – týká se platebních a 

splátkových kalendářů 

 změna vysvětlivek k vyplňování kontrolního hlášení z 10.2.2016 – týká se DIČ resp. VAT 

ID např. v oddíle A.4. kontrolního hlášení (potvrzení, že do A.4. patří pouze údaje o 

odběratelích s českým DIČ) 

 návrh na změnu sankcí, které vláda sice schválila již 13.1.2016, ale do Poslanecké 

sněmovny jej předložila až téměř po měsíci 11.2.2016. 

Dále upozorňujeme, že elektronický formulář kontrolního hlášení v prostředí daňového 

portálu (www.daneelektronicky.cz / elektronická podání pro Finanční správu / elektronické 

formuláře) je průběžně „dolaďován“, např.: 

 je kontrolována (jako propustná chyba) odchylka DPH vypočtené z příslušného daňového 

základu přesahující 0,5 % - u malých částek se tak tato chyba může objevovat např. 

ze zaokrouhlení haléřů, což není důvod k znepokojení 

 jako řádné kontrolní hlášení lze podat i nulové kontrolní hlášení 

 byla upravena kontrola duplicity daňových dokladů (např. v oddíle A.4 jsou 

nepropustnou chybou řádky se shodnými údaji ev. číslo daňového dokladu + DPPD + kód 

režimu plnění,  v oddíle B.2 řádky se shodnými údaji DIČ dodavatele + ev. číslo 

daňového dokladu + DPPD + kód režimu plnění). 

V každém případě lze doporučit zkontrolovat kontrolní hlášení v prostředí daňového portálu, 

zda neobsahuje nepropustné chyby – aby nenastalo při konečném ostrém odeslání z tohoto 

portálu nepříjemné překvapení. Těm, kteří odesílají kontrolní hlášení z datové schránky, 

kontrolu odesílaného souboru v prostředí daňového portálu pochopitelně také doporučujeme – 

aby se zabránilo komplikacím z důvodu případného nenačtení takového souboru do systému 

daňové správy z důvodu nepropustné chyby. 

Pokud jde o daňové novinky z dalších oblastí, tak např.: 

 k 1.2. nabyla účinnosti novelizace prováděcího nařízení k režimu přenesení daňové 

povinnosti provedená nařízením č. 11/2016 Sb. – týká se plátců, kterým byla udělena 

licence pro obchod s elektřinou a plynem. Zároveň je umožněno uplatňovat režim 

přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží (jeho rozsah se nijak nezměnil) i u 

dodávek pod 100 tis. Kč, a to na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 

Bližší informace včetně seznamu osob s udělenou licencí pro obchod s elektřinou a 

plynem naleznete na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-

hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti 

 10.2. Poslanecká sněmovna schválila elektronickou evidenci tržeb a doprovodný zákon 

(včetně přeřazení stravovacích služeb s výjimkou podávání alkoholických nápojů ze 

základní sazby DPH 21 % do prvé snížené sazby 15 %, a to k datu spuštění prvé etapy 

EET). Pokud by EET schválil Senát a podepsal prezident tak, aby byl zákon vyhlášen ve 

Sbírce během března, spustila by se elektronická evidence tržeb u stravovacích a 

ubytovacích služeb od 1.11.2016 – byl totiž přijat pozměňovací návrh odsouvající 

spuštění prvé etapy na dobu po podzimních volbách. U malo a velkoobchodu by se EET 

uplatňovala od 1.2.2017. Také byl přijat pozměňovací návrh prodlužující druhou etapu 

týkající na 12 měsíců, tzn. že kromě stravování, ubytování, velko a maloochodu by se 

EET spustila až od 1.2.2018. Navíc byla schválena ještě čtvrtá etapa (např. pro kadeřníky) 

a pro všechny podnikatele by EET platilo až od 1.5.2018 (v případě vyhlášení zákona ve 

Sbírce v březnu)  
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 na novelu zákona o daních z příjmů zvyšující pro letošní rok daňové zvýhodnění pro 

druhé a další děti si poslanci zatím čas nenašli a tak ji Poslanecká sněmovna 

pravděpodobně schválí až na přelomu února a března a nejdříve by se mohla uplatnit až 

při zúčtování dubnových výplat. 

1. Odpovědi na dotazy ke kontrolnímu hlášení 

Soubor otázek a odpovědí ke KH Finanční správa 4.2.2016 doplnila o část XVI. věnovanou 

splátkovému a platebnímu kalendáři. Jedná se o dva dotazy: 

 dotaz 1 řeší splátkový kalendář (vystavovaný např. k měsíčnímu nájemnému), a to jednak 

z hlediska hodnotové hranice 10 tis. Kč otázku, jednak z hlediska vykázání stejného 

evidenčního čísla daňového dokladu na více řádcích oddílu B.2. kontrolního hlášení za 

určité období (analogicky stejná je situace u pronajímatele z hlediska vykazování na více 

řádcích oddílu A.4.) 

 dotaz 2 řeší platební kalendář (vystavovaný např. k platbám záloh před uskutečněním 

zdanitelného plnění) + zúčtovací doklad na doplatek záloh. Jak je dále vysvětleno, 

platební kalendář je specifický v tom, že neobsahuje datum povinnosti přiznat daň 

(DPPD), což nutně vede k problémům při sestavování kontrolních hlášení.  

1.1. Splátkový kalendář 

Ke splátkovému kalendáři byl zařazen následující dotaz 1: 

Dotaz 1 – Splátkový kalendář 

(zveřejněn 4.2.2016) 

Jsem fyzická osoba, čtvrtletní plátce DPH, která hradí nájemné za kanceláře měsíčně a to na 

základě splátkového kalendáře (vystaveného na období březen 2015 – březen 2016), který je 

součástí nájemní smlouvy. 

Měsíční nájemné je ve výši 7.000 Kč + příslušné výše DPH s tím, že ve splátkovém kalendáři 

je uvedeno, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 

Hrazeno je vždy k datu uskutečnění zdanitelného plnění podle splátkového kalendáře. 

Mohu vykázat v kontrolním hlášení, které jsem povinen předkládat čtvrtletně, souhrnně 

celkovou částku nájemného za tři měsíce, když evidenční číslo daňového dokladu 

(splátkového kalendáře) je pro všechny splátky shodné? V které části kontrolního hlášení 

bude toto nájemné vykázáno? 

Odpověď 1 
V případě splátkového kalendáře je pro posouzení limitu (10.000 Kč včetně daně) pro 

zařazení do části B.2./B.3. kontrolního hlášení rozhodující součet všech jednotlivých dílčích 

plnění v tomto dokladu uvedených a to bez ohledu na to, že část dílčích plnění se vztahuje k 

obdobím před 1.1.2016. 

Vzhledem k tomu, že součet splátek nájemného v tomto případě přesáhne tento limit, budou 

jednotlivá měsíční plnění uvedena v části B.2. kontrolního hlášení, i když sama jsou nižší než 

10.000 Kč včetně daně. 

Pokud uplatňujete v daňovém přiznání k DPH za příslušné čtvrtletí nárok na odpočet daně z 

několika samostatných plnění na základě shodného splátkového kalendáře, která mají odlišné 

datum uskutečnění zdanitelného plnění, pak každé jednotlivé plnění bude vykázáno na 

samostatném řádku kontrolního hlášení. 

Ve Vašem případě to znamená, že v části B.2. kontrolního hlášení bude nájemné za tři měsíce 

uvedeno ve třech samostatných řádcích, které se budou lišit pouze v části DPPD (kterým je 

dle splátkového kalendáře vždy poslední kalendářní den v příslušném měsíci, ke kterému je 

hrazeno). 



1.2. Komentář dotazu ke splátkovému kalendáři 

Splátkový kalendář je daňovým dokladem upraveným v § 31 ZDPH, tj. 

 obsahuje náležitosti daňového dokladu 

a 

 tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno. 

Splátkový kalendář je daňovým dokladem výhradně u nájemních smluv a umožňuje, aby 

nemusel být ke každému dílčímu zdanitelnému plnění vystavován samostatný daňový doklad. 

Splátkový kalendář musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (včetně 

evidenčního čísla a data uskutečnění zdanitelného plnění) a tak jeho promítnutí do 

kontrolního hlášení (i při samostatném vykazování v oddílu A.4 u pronajímatele a v B.2 u 

nájemce) nečiní v obecné rovině problém. Přesto je nutné u splátkových kalendářů nutné řešit 

některé specifické problémy. 

Jedním ze specifických problémů je hodnotová hranice 10 tis. Kč – k tomuto odpověď na 

dotaz 1 potvrzuje, že i v případě splátkového kalendáře je rozhodující celková částka uvedená 

na daňovém dokladu (nikoli tedy jen hodnota jednotlivě vykazovaného dílčího zdanitelného 

plnění, která je vykazována v oddílech A.4 resp. B.2 vždy, pokud celková částka uvedená na 

daňovém dokladu přesahuje 10 tis. Kč – tzn., že v oddílech A.4/B.2 má být vykázáno na 

jednom řádku i dílčí plnění nepřekračující 10 tis. Kč). Jedná se tedy o potvrzení zásady, že 

daňový doklad se z hlediska hodnotové hranice 10 tis. Kč (rozhodující pro vykazování 

v oddílech A.4 resp. B.2) posuzuje jako celek, nikoli tedy z hlediska dílčích údajů 

vykazovaných v těchto oddílech.  

Dalším specifickým problémem může být vícenásobné vykázání jednoho splátkového 

kalendáře na několika řádcích oddílu A.4 resp. B.2 kontrolního hlášení. Typicky se bude 

tento problém objevovat u čtvrtletních plátců daně z řad fyzických osob a u dílčích plnění 

sjednaných měsíčně, kdy budou jednotlivá plnění vykázána na třech řádcích oddílu A.4 u 

pronajímatele resp. oddílu B.2 u nájemce, ale se stejným evidenčním číslem daňového 

dokladu. Původní předběžné informace k vyplňování kontrolního hlášení (rovněž tak původní 

verze elektronického formuláře v prostředí daňového portálu) totiž zakazovaly vykazovat na 

více řádcích uvedených oddílů stejné evidenční číslo (v případě oddílu B.2 od stejného 

dodavatele). Aktuální pokyny k vyplnění kontrolního hlášení (rovněž tak současné nastavení 

formuláře kontrolního hlášení v prostředí daňového portálu) však stejné evidenční číslo 

daňového dokladu umožňují vykázat, pokud se jednotlivé řádky liší dnem povinnosti přiznat 

daň. V kontrolním hlášení (např. za 1. čtvrtletí) tedy lze uvést pod stejným evidenčním číslem 

daňového dokladu na jednotlivých řádcích dílčí plnění uskutečněná v lednu, únoru a březnu. 

Možnost uvést do oddílu A.4 na dvou řádcích stejné evidenční číslo dokladu (avšak 

s rozdílným datem povinnosti přiznat daň) platí obecně pro všechny doklady, nejen pro 

splátkové kalendáře. Obdobné platí i pro vykázání přijatých daňových dokladů v oddíle B.2 

pro daňové doklady se stejným evidenčním číslem od téhož dodavatele – tam navíc lze uvést  

stejné evidenční číslo daňového dokladu od jednoho dodavatele na dvou řádcích i se shodným 

dnem povinnosti přiznat daň, pokud je na jednom řádku uvedeno, že není použit poměr, a na 

druhém, že poměr je použit. 

    

 

 

 

 

 



1.3. Platební kalendář 

K platebnímu kalendáři byl zařazen následující dotaz 2: 

Dotaz 2 – Platební kalendář 
(zveřejněn 4.2.2016) 

Jak postupovat ve vykazování plnění uvedených na platebním kalendáři (zálohy na energie 

apod.)? 

A jak postupovat, když není hrazeno v souladu s rozpisem plateb dle platebního kalendáře? 

Odpověď 2 

Platební kalendář (PK) je zvláštní daňový doklad s náležitostmi dle § 31a zákona o DPH, 

který je vystaven pro poskytování úplat před uskutečněním zdanitelného plnění a má své 

evidenční číslo a je na něm rozpis plateb na předem stanovené období.  

Tento druh dokladu je v praxi vystavován především v případě pravidelných záloh, k jejichž 

vyúčtování dochází v delším časovém období, aby nemusel být vystavován samostatný 

daňový doklad na každou přijatou platbu. 

V praxi mohou v souvislosti s platbami záloh dle platebního kalendáře vznikat různé situace – 

např.: 

a) Odběratel zaplatí zálohu před termínem stanoveným v PK 

b) Odběratel zaplatí zálohu v termínu stanoveném v PK 

c) Odběratel zaplatí zálohu po termínu stanoveném v PK, ale před datem uskutečnění 

zdanitelného plnění (DUZP) 

V situacích popsaných pod body a) až c) je PK daňovým dokladem podle § 31a zákona o 

DPH a zákon nevyžaduje vystavení dalšího samostatného daňového dokladu k přijaté platbě. 

Ve vykazování těchto transakcí (dle platebního kalendáře) se v rámci KH postupuje 

následovně: 

Rozhodující pro určení, zda dílčí transakce z platebního kalendáře budou vykazovány 

jednotlivě v části A.4. nebo B.2. KH nebo jako souhrnné hodnoty v části A.5. nebo B.3. KH 

rozhoduje součet všech záloh (plateb) na platebním kalendáři uváděných. Překročí-li tedy 

celková souhrnná hodnota platebního kalendáře hodnotu 10.000,- Kč včetně daně – vykazují 

se jednotlivě zde prováděné předpisy plateb do části A.4., resp. recipročně u příjemce v části 

B.2. KH, i když jednotlivé platby nemusí dosahovat stanoveného limitu 10.000,- Kč včetně 

daně. 

Pro část A.4. KH na straně poskytovatele plnění (resp. příjemce platby) a na straně příjemce 

plnění (resp. poskytovatele platby) při uplatnění nároku na odpočet v části B.2. KH, se 

příslušné transakce z platebního kalendáře vykazují v kontrolním hlášení zvlášť za každou 

jednotlivou zálohovou platbu a následně i zvlášť za tzv. vyúčtovací fakturu. Vzhledem k 

tomu, že vyúčtovací faktura představuje samostatný daňový doklad, limit 10.000 Kč se u ní 

posuzuje samostatně. 

V případě vykázání jednotlivé platby v části A.4. nebo B.2. KH (detailní rozpis) se postupuje 

následovně: 

Pro vyplnění položky „DPPD“ pro každou předmětnou dílčí platbu dle PK (Evideční číslo 

daňového dokladu = číslo PK) se do kontrolního hlášení (KH) vyplní: 

Dodavatel: DPPD = datum skutečného přijetí platby 

Odběratel: datum skutečného přijetí platby dodavatelem a v případě, že mu není u 

bezhotovostního převodu tento datum znám, vyplní datum odepsání úhrady ze své strany 

(účtu). Vzhledem k tomu, že platební kalendář nemusí obsahovat datum uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, může být pro odběratele přesné zjištění dne přijetí 



úplaty dodavatelem v praxi nerealizovatelné. Proto je připuštěno, pro účely vyplnění 

kontrolního hlášení, aby odběratel uvedl v části DPPD den úhrady z jeho účtu. V této 

souvislosti upozorňujeme, že v souladu s § 72 odst. 3 zákona o DPH vzniká odběrateli nárok 

na odpočet daně až v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost přiznat daň (§ 

21 odst. 1 zákona o DPH), tj. dnem přijetí úplaty dodavatelem. 

Ilustrativní příklady zachycení platebního kalendáře v kontrolním hlášení: 

Příklad 1: platby hrazené před DUZP 

Platební kalendář – roční odběr elektrické energie 
č. daňového dokladu: 123 

Zákazník - odběratel č.: 56489233, DIČ: XXXX, Obchodní jméno (název), adresa 

15.01.2016 datum splatnosti 
základ daně: 6000,- Kč 
platba přijata dne: 14.1.2016 

sazba: 21 % DPH: 1260,-  celkem: 7260,- Kč 

15.02.2016 datum splatnosti 
základ daně: 6000,- Kč 
platba přijata dne: 11.2.2016 

sazba: 21 % DPH: 1260,-  celkem: 7260,- Kč 

17.03.2016 datum splatnosti 
základ daně: 6000,- Kč 
platba přijata dne: 16.3.2016 

sazba: 21 % DPH: 1260,-  celkem: 7260,- Kč 

 

Dodavatel a jeho měsíční KH – přijaté úhrady 

A.4. KH (celkově hodnota zvláštního daňového dokladu – platebního kalendáře - je vyšší než 

10.000,- Kč včetně daně): 

Leden 2016 

Číslo řádku DIČ odběratele Ev.číslo daňového dokladu DPPD  Základ daně 1  Daň 1 

1  X 123 14.01.2016 6000 1260 

Únor 2016 

Číslo řádku DIČ odběratele Ev.číslo daňového dokladu DPPD  Základ daně 1  Daň 1 

1  X 123 11.02.2016 6000 1260 

Březen 2016 

Číslo řádku DIČ odběratele Ev.číslo daňového dokladu DPPD  Základ daně 1  Daň 1 

1  X 123 16.03.2016 6000 1260 

Vyúčtovací faktura ke konci roku č. 506 – doplatek: 605,- Kč. 

A.5. KH – dodavatel - prosinec 2016 - kumulativně (vyúčtovací faktura – samostatný 

doklad nepřesahuje stanovený limit 10.000,- Kč): 

Základ daně 1  Daň 1 

500 105 

 

 

 

 

 

 

 



Odběratel a jeho KH – poskytnuté úhrady a uplatnění nároku na odpočet 

Odběratel na základě svého uvážení neuplatňuje nárok na odpočet z poskytnutých úplat 

(jednotlivě placených záloh) v okamžiku jejich úhrady, ale až v okamžiku obdržení 

vyúčtovací faktury, tj. v tomto případě až ve zdaňovacím období prosinec 2016. 

Vyúčtovací fakturu č. 506 také obdržel v prosinci 2016 (kdy uplatňuje i nárok na odpočet 

daně) a je zde uveden doplatek 605,- Kč. 

V případě jednotlivě placených záloh je mu skutečný den přijetí platby dodavatelem 

explicitně znám jen u třetí úhrady za březen 2016, tj. 16. 3. 2016, v ostatních případech má k 

dispozici pouze datum odepsání úhrady ze svého účtu. 

Prosinec 2016 

B.2. KH – jednotlivě dle placených záloh (hrazeno bylo dne: 11. 1. 2016, 8. 2. 2016, 14. 3. 

2016), celková hodnota PK je nad stanovený limit 10.000,- Kč včetně daně: 

Číslo řádku DIČ odběratele Ev.číslo daňového dokladu DPPD  Základ daně 1  Daň 1 

1  X 123 11.01.2016 6000 1260 

2  X 123 08.02.2016 6000 1260 

3  X 123 16.03.2016 6000 1260 

Vyúčtovací faktura č. 506 v hodnotě 605,- Kč a daň: 
B.3. KH – kumulativně (vyúčtovací faktura – samostatný doklad nepřesahuje stanovený 

limit 10.000,- Kč): 

Základ daně 1  Daň 1 

500 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příklad 2: kumulované platby hrazené před DUZP  

Odběratel uhradil najednou dvě zálohy za elektrickou energii (lednovou a únorovou) po datu 

splatnosti - spolu se zálohou za březen 2016, tj. všechny platby byly provedeny ve stejný den. 

Dodavatel – uvede všechny tři obdržené zálohy – dle data přijetí platby (datum povinnosti 

přiznat daň) v KH (a také v daňovém přiznání k DPH) za březen 2016 (č. daňového dokladu: 

PK = 123, DPPD - datum přijetí platby: 17.03.2016). 

Dodavatel KH za březen 2016: 
A.4. KH: - řádně obdržená záloha za březen 2016 a zálohy přijaté později (lednová, únorová): 

Číslo řádku DIČ odběratele Ev.číslo daňového dokladu DPPD  Základ daně 1  Daň 1 

1  X 123 17.03.2016 18000 3780 

Pozn.: pokud by lednová nebo únorová záloha byly přijaty kterýkoli jiný den v měsíci březnu, 

než by byl den přijetí platby pro březnovou zálohu, je nutné tyto přijaté platby rozepsat na 

samostatné řádky KH s vlastním faktickým DPPD (s opakováním čísla daňového dokladu - 

PK).  
 

Odběratel KH za prosinec 2016 – poskytnuté úhrady a uplatnění nároku na odpočet: 
B.2. KH - odběratel uplatní nárok na odpočet z poskytnutých úplat až v prosinci 2016. 

Odběratel zná datum přijetí platby dodavatelem pro platbu zahrnující zaplacení zálohy za 

leden až březen 2016: 

Číslo řádku DIČ dodavatele Ev.číslo daňového dokladu DPPD  Základ daně 1  Daň 1 

1  X 123 17.03.2016 18000 3780 

Pozn.: pokud by lednová nebo únorová záloha byly hrazeny (přijaty dodavatelem) kterýkoli 

jiný den v měsíci březnu, než by byl den platby pro březnovou zálohu, je nutné tyto poskytnuté 

platby rozepsat na samostatné řádky KH s vlastním faktickým DPPD (s opakováním čísla 

daňového dokladu – PK).  

 

Vyúčtovací faktura – samostatný doklad (dle jeho limitu - hodnoty) – viz Příklad 1 výše.  

 

1.4. Komentář k platebnímu kalendáři 

Platební kalendář je specifickým daňovým dokladem, který je v souladu s § 31a zákona o 

DPH vystavován k rozpisu předem stanovených záloh na určité období před datem 

uskutečnění zdanitelného plnění. Zvláštností tohoto dokladu je, že sice obsahuje rozpis záloh 

na stanovené období, ale neobsahuje datum, kdy je úplata skutečně přijata, tedy datum, ke 

kterému vzniká dodavateli povinnost přiznat daň a odběrateli vzniká eventuální nárok na 

odpočet daně. 

Příklad 1 řeší právě problém, že datem povinnosti přiznat daň není datum splatnosti zálohy, 

ale datum připsání úhrady – toto datum přitom běžně není odběrateli známo a nezbývá mu nic 

jiného, než jako datum povinnosti přiznat daň uvést den odepsání z účtů. Z příkladu 1 plyne, 

že kontrolní hlášení by nemělo být vyhodnoceno jako chybné, když datum povinnosti přiznat 

daň bude v kontrolním hlášení dodavatele vykázáno s odlišným datem povinnosti přiznat daň 

(s datem připsání úhrady na účet) oproti datu vykázaném v kontrolním hlášení odběratele (s 

datem odepsání z účtu) – předpokladem však bude shoda v ostatních údajích vyplněných na 

daných řádcích kontrolního hlášení (párování by zřejmě mělo proběhnout s využitím 

evidenčního čísla daňového dokladu, kterému by v tomto případě měla být věnována 

maximální pozornost). 

 

 



Příklad 2 upozorňuje na zvláštnost platebního kalendáře spočívající v tom, že daň je na jedné 

straně přiznávána a na straně druhé vzniká eventuální nárok na odpočet daně nikoli k datu 

splatnosti záloh, ale k datu její úhrady. Je-li tedy např. záloha splatná v lednu uhrazena až 

v březnu, nelze nárokovat odpočet daně již za leden (dle platebního kalendáře), ale až za 

březen (dle připsání úhrady). Tyto zásady pochopitelně musí být promítnuty i do kontrolního 

hlášení. 

Odpověď na dotaz 2 (podrobně v příkladu 1) upozorňuje, že je třeba pro účely kontrolního 

hlášení samostatně posuzovat zálohy a samostatně jejich vyúčtování. 

 

2. Drobná změny vysvětlivek 

V oddílech kontrolního hlášení A.1, A.4, B.1 a B.2 je na jednotlivých řádcích nutné 

identifikovat obchodního partnera, a to prostřednictvím jeho DIČ. Formulář kontrolního 

hlášení zde má přednastaven (bez možnosti změny) kód státu CZ – tzn., že např. ubytovací 

služby poskytnuté v ČR např. osobě registrované k dani v jiném členském státě nebude jejich 

poskytovatel vykazovat v oddílu A.4 s uvedením VAT ID odběratele (i když daňový doklad 

přesáhne 10 tis. Kč), ale v souhrnu v oddílu A.5. S tímto pravidlem vysvětlivky od samého 

počátku počítaly, ale na některých místech (např. u oddílu A.4 na straně 14 vysvětlivek u 

údaje DIČ odběratele) uváděly, že DIČ je tvořeno kódem státu a kmenovou částí. Nyní byly 

vysvětlivky dány do souladu s dříve publikovanými zásadami a u údaje o DIČ v případě 

oddílů A.4, B.1 a B.2 již správně uvádějí, že se vyplňuje pouze kmenová část „českého“ DIČ. 

 

 

3. Sankce vztahující se ke kontrolnímu hlášení 

Vláda konečně předložila do Poslanecké sněmovny návrh doprovodného zákona k novému 

celnímu řádu, jehož součástí jsou i změny týkající se kontrolního hlášení. 

Prvou změnou je prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě 

výzvy správce daně v § 101g odst. 3 z pěti dnů na pět pracovních dnů. Oproti stávající 

úpravě se sice jedná o prodloužení lhůty, ale i tak je lhůta poměrně krátká a stojí za zmínku 

vládní odůvodnění této změny: 

Plátci tak budou mít větší časový prostor na reakci, zejména v případě, že na standardně 

pracovní dny připadne více svátků či při čerpání řádné dovolené. Větší časový prostor uvítají 

jak malí plátci, kteří si spravují kontrolní hlášení sami, tak velké společnosti, jejichž kontrolní 

hlášení bude obsahovat velké množství dat.  

Jinak řečeno, komu nebude doručováno do datové schránky, tak si může od daní oddychnout 

na celých 7 dnů – vskutku velkorysé gesto (zejména, když uvážíme, že vládě trvalo 4 týdny, 

než schválený návrh zákona předložila do Poslanecké sněmovny). 

Další změny týkající se kontrolního hlášení jsou z oblasti sankcí. V tuto chvíli je velice 

zajímavé přechodné ustanovení, které automaticky promíjí sankci 1 tis. Kč za pozdní podání 

kontrolního hlášení za období před nabytím účinnosti doprovodného zákona (dle 

předloženého návrhu tímto dnem není 1.6.2016, ale již 1.5.2016) – bude-li tedy návrh 

schválen v předložené podobě, pozdní podání kontrolních hlášení za měsíce leden až duben 

letošního roku by měly být prominuty. Protože však na schválení zákona nelze spoléhat a 

navíc v průběhu schvalování může dojít k dalším změnám, nelze spoléhat ani na automatické 

prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení a lze doporučit kontrolní hlášení za 

leden nejpozději 25.2. odeslat. 

 



Další změnou v oblasti sankcí vztahujících se ke kontrolnímu hlášení dle návrhu je: 

 automatické prominutí  tisícové pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení za období od 

nabytí účinnosti doprovodného zákona k novému celnímu řádu (dle návrhu tedy za období 

od 1.5.2016), avšak toto prominutí by se použilo do konce letošního roku jen jednou (k 

pozdním podáním za období před nabytím účinnosti by se přitom nepřihlíželo) 

 možnost prominutí, tj. na žádost (se správním poplatkem 1 tis. Kč), i dalších pokut – např. 

pokuty 30 tis. Kč za nepodání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce 

daně. Tuto žádost bude možné podat po schválení zákona i za období před nabytím jeho 

účinnosti. 
 

Nabídka zvukových záznamů přednášek 

Závěrem si dovolujeme upozornit na zvukové nahrávky přenášek, např.: 

  „Daňové novinky 2016“ 

  „Kontrolní hlášení a další nové povinnosti“ 

 „Daně z příjmů a účetnictví 2016“ 
 

VSTUP NA SEZNAM ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ PŘEDNÁŠEK 

 

Krásné dny přejí 

 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         18.2.2016 

         www.behounek.eu 

                 FACEBOOK O DANÍCH 

 

 

 

http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

