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Co si řekneme?

• Legislativa ke KH

• O co jde

• Jak to umí DUNA

• Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé

• Na co si dát pozor
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Legislativa ke Kontrolnímu hlášení

• schválena novelou zákona o DPH č. už v roce 2014 

(č.360/2014 Sb.) s účinností od 1.1.2016

• konkrétně § 101c – 101i 

• struktury pro XML soubor zveřejněny Finanční správou

• podrobné Pokyny pro vyplnění KH

• na webových stránkách MFi existuje obsáhlá prezentace 
s přehledným vysvětlením základních věcí (také soubory 
ke stažení včetně vzorového formuláře zmíněných 
pokynů, odpovědi na nejčastější dotazy)
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O co se jedná ?

• Poskytnutí údajů z evidence pro účely DPH podle 
jednotlivých daňových dokladů

• Obdoba dosavadního Výpisu podle § 92a pro PDP, ale 
bude se vztahovat na více oblastí

• Forma bude jen elektronická

• Podávají jen plátci DPH (ne identifikované osoby)

• Základním obdobím, za které se podává, je 
kalendářní měsíc, u FO lze za čtvrtletí, pokud je FO 
čtvrtletním plátcem (tzn. 3 varianty)

Důležité:

• Výpis podle § 92a se ruší, protože části KH tento 
výpis nahrazují (současně se už nebudou muset 
vykazovat měrné jednotky a jejich počet)

• Skončí výjimka pro papírové podávání přiznání DPH 
pro FO s obratem do limitu
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O co se jedná - podrobněji
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Půjde vlastně o soubor XML, obsahující položkový soupis 

dokladů za některá uskutečněná a přijatá plnění, 

Uskutečněná plnění se člení na části A.1. – A.5., přijatá 

plnění na části B.1. – B.3. Půjde vlastně o soubor XML, 

obsahující položkový soupis dokladů za některá 

uskutečněná a přijatá plnění, Uskutečněná plnění se člení 

na části A.1. – A.5., přijatá plnění na části B.1. – B.3.

Půjde vlastně o soubor XML, obsahující položkový soupis dokladů 

za některá uskutečněná a přijatá plnění, Uskutečněná plnění se 

člení na části A.1. – A.5., přijatá plnění na části B.1. – B.3.
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O co se jedná – podrobněji

A.1. se týká režimu PDP a nahrazuje původní Výpis podle § 92a za 

dodavatele (označení „D“). Doklady v této části by měly odpovídat 

řádku č. 25 přiznání k DPH.

A.2. obsahuje přijatá zdanitelná plnění, u kterých přiznává DPH 

příjemce, jako např. pořízení zboží nebo přijetí služby z EU popř. od 

zahraniční osoby. Odpovídá řádkům č. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání.

A.3. patří zvláštnímu režimu pro dodání invest. zlata osvoboz. od daně

A.4. bude zřejmě nejobsáhlejší, uskutečněná plnění s hodnotou včetně 

daně nad 10 tis Kč. Jeden řádek v soupisu = jeden daňový doklad. 

Rozpis základů a daní v jednotlivých sazbách. Řádky 1 a 2 přiznání.

A.5. kumulativně jeden řádek se souhrnem základů a daní 

z uskutečněných plnění do 10 tis. Kč a plnění, kdy není povinnost 

vystavit daňový doklad. Doklady uvedeny na řádcích č. 1 a 2.
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O co se jedná – podrobněji

B.1. slouží pro režim PDP, pro přijatá plnění, u kterých daň přiznává 

příjemce. Nahrazuje původní Výpis podle § 92a za odběratele 

(označení „O“). Doklady v této části by měly odpovídat řádkům č. 10 

a 11 v přiznání. Na rozdíl od A.1. se vykazují i základy a daně podle 

sazeb. 

B.2. náplň obdobná jako A.4., ale s tím rozdílem, že jde o přijatá plnění, 

tj. nárok na odpočet. Opět platí: jeden doklad = jeden řádek. 

Bombónkem je evidenční číslo dokladu (musí být shodné s údajem, 

které uvede dodavatel ve svém KH) a má povolenou velikost 60 

znaků. Rozpis základů daně a daň podle sazeb. V přiznání musí 

sedět na ř. 40 a 41.

B3. obsahuje doklady s hodnotou do 10 tis Kč, u kterých se uplatňuje 

nárok na odpočet. Uvede se souhrnně jedna částka za období 

(měsíc, čtvrtletí) rozepsaná na základy a daně podle jednotlivých 

sazeb. V přiznání jsou tyto doklady uvedeny na řádcích č. 40 a 41. 
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Důležité momenty k zamyšlení

1. KH se týká jen české DPH, tedy neuvádí se dovozy, 

vývozy (3.země), dodání do EU apod.

2. Prvotní je kontrola odpočtu DPH ve vztahu k daňové 

povinnosti dodavatele

3. U uskutečněných plnění je důležité, kdo je příjemcem 

plnění = osoba povinná k dani, ne jestli je to plátce DPH

4. Hodnota dokladu pro posouzení limitu 10 tis. Kč je včetně 

daně a zahrnuje i případné částky bez DPH (např. 

zvláštní režimy, kombinace PDP a běžného plnění atd.)

5. Záloha a konečná faktura se posuzují samostatně (pokud 

se u zálohy řeší DPH), tj. plnění nad 10 tis. Kč, může díky 

tomu spadnout do části A5/B3
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Co se změnilo kvůli KH?

• Nastavení – Údaje o firmě – zál. Spojení - Datová schránka

• Nárok 5 – pro poměrný nárok na odpočet (není to krácení koeficientem)

• Nové typy dokladů:

• ZP – Zvláštní režim pro použité zboží (ZR – zůstává pro cestovní službu)

• ZL – zvláštní režim pro investiční zlato (ř. 26 přiznání)

• DS – splátkový/platební kalendář, odpovídá D1, ale směřuje doklad do části A4 / 

B2 bez ohledu na částku (jednotlivé splátky), protože hodnota celého dokladu je 

větší ne 10 tis. Kč

• Položka Evidenční číslo DD – VF, PF, pokladní doklady, EZ, 

Samovyměření DPH, Opak.platby, VUD

• Délka 60 znaků

• Obecně se naplňuje u vystavených dokladů číslem podle číselné řady, možnosti 

oprav jsou dány vlastností dokladu (opatrný přístup)

• U přijatých dokladů se předplní VS s možností přepisu v návaznosti na parametr 

v Nastavení – základní parametry a sazby- Plnit ECDD dle VS

• Položka Plátce DPH
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Evidenční číslo daňového dokladu
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Plátce DPH

• Zaškrtnutí – Číselník organizací + všechny evidence s rozpisem 

pro DPH

DŮLEŽITÉ: Změna při vyplňování DIČ v Číselníku organizací !!!

Pro KH potřebujeme rozeznat „osobu povinnou k dani“, což je i 

podnikatel – neplátce. Pokud je vyplněno DIČ, je to podnikatel nebo 

právnická osoba. Plátci se rozlišují zaškrtnutím 
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Jak to funguje?

• Volba Kontrolní hlášení se nachází v menu 

DPH

• Nový formulář s detaily částí KH na 

záložkách

• Automatické a hromadné načítání dokladů 

z evidencí

• Různé funkce pomocí tlačítek na liště

• Editace + mazání řádků ????
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Následuje ukázka v 

programu DUNA



Ing. Iva Tomanová

Důležité – nezapomenout!  

1. XML soubor musí obsahovat údaj Datová schránka

nebo E-mail – kritická chyba, která neprojde na EPO 

2. Kromě částí A1/B1 (PDP), A5/B3 (souhrn dokladů) musí 

být každý doklad uveden jen na jednom řádku KH

3. DIČ firmy, která podává KH nesmí být uvedeno v 

řádcích (tj. pozor na vnitřní doklady, zápis hromadných 

hotovostních tržeb v pokladně apod.)

4. EČDD + DIČ + datum (DUZP, DPPD) jsou párovací

znaky pro vyhledání dokladu v KH druhé strany

5. DPPD, DUZP – u přijatých dokladů – musí být v 

souladu s datem, uvedeným dodavatelem …. tj. jeho 

datum uskut. plnění, nezáleží na datu odpočtu DPH u 

příjemce dokladu (pozor 2015 x 2016 kvůli účtování)
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Pozor na tyto momenty!  

1. Dobropisy – patří do části KH podle absolutní hodnoty 

dokladu (tj. nezáleží na znaménku) … změna oproti 

původnímu pokynu !!!

2. Doklady s odpočtem DPH vstupují do KH stejně jako do 

přiznání (tedy po obdržení dokladu), ale vykazuje se u 

nich datum plnění podle dodavatele

3. Správný je název státu Česká republika, ne Česko a 

název obce nevyplňovat podle ARESU (např. Přerov 2)

4. Poprvé provést kontrolu XML souboru na portále EPO, 

která odhalí příp. další nedostatky (např. čárku v e-

mailu)

5. U Kontrolního hlášení neplatí tolerance 5 dnů pro 

doručení
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Zase o tolik nejde!  

1. Pokud odběratel + neplátce nesdělí DIČ – podle 

Finanční správy se dodání tomuto subjektu považuje za 

dodání pro osobu nepovinnou k dani … patří do 

souhrnné části A5 (stejně to nelze zkontrolovat, tento 

odběratel nepodává žádné KH)

2. Podobně se postupuje u dodání s místem plnění v 

tuzemsku pro cizí DIČ EU pokud je s českou DPH … 

patří do souhrnné části A5 (také nelze zkontrolovat)
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Na závěr - pozor na tyto případy: 

• Vyúčtovací přijatá faktura, pokud se neprováděl odpočet 

DPH z dokladů na přijatou platbu

• Odečet zálohy v 0%, tj. nevystavení dokladu o přijaté 

platbě

• Souhrnné doklady v pokladně, pokud jsou jednotlivé 

položky nad 10 tis. Kč (příjmové i výdajové)

• Kombinace režimů se pro posouzení limitu sčítá

• Splátkový kalendář se splátkami nižšími než 10 tis. Kč, 

ale celkovou hodnotou vyšší než tento limit

• Skupinové DIČ – uvádět u dokladů, i když v ARESu je 

uvedeno i původní DIČ firmy
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Děkuji za pozornost


