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Přehled změn k 17. 7. 2015 - verze č. 2   
 

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona                 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.  

 
 
V souvislosti se zveřejněnou XML strukturou formuláře Kontrolního hlášení DPH dne 
17. 7. 2015 dochází zároveň k aktualizaci vzoru formuláře a předběžné informace 
k vyplnění kontrolního hlášení. Z tohoto důvodu jsou dokumenty, které byly dne 14. 5. 
2015 zveřejněny v sekci Dokumenty ke stažení, nahrazeny aktuálními verzemi. 
Dokument „Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení - verze č. 2 ke dni 17. 
7. 2015“ obsahuje již kompletní, upravený text. Pro přehlednější orientaci jsou rozdíly 
oproti původní verzi ze dne 12. 5. 2015 obsaženy v tomto dokumentu. 
 

 
Předběžná informace k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona                 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. (dále jen „ZDPH“, nebo „zákon o DPH“), ze dne                
12. 5. 2015, se v souvislosti s aktualizovanou verzí formuláře kontrolního hlášení ze dne              
17. 7. 2015 (zveřejněn na Internetu FS ČR), mění takto:  
 
1. 
Část 1.2. Do kontrolního hlášení se neuvádí údaje týkající se: 

- Do posledního odstavce první věty doplněna závorka: „(nebo souvisejících úplat)“.  
 
2. 
Část 1.3. Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e): 

- Upřesněn text u právnické osoby: „….(bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. 
měsíční i čtvrtletní zdaňovací období, ale i ve speciálních případech např. 
v insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení právnické osoby 
bez likvidace/s likvidací, plátci – právnické osoby - podávají kontrolní hlášení vždy 
za kalendářní měsíc, pokud jim tato povinnost vznikla z titulu přijetí či uskutečnění 
plnění definovaných v § 101c).“ 

- Upřesněn text pátého odstavce na: „Nově registrovaní plátci (po 1. 1. 2016), pokud 
jim vznikne povinnost podávat kontrolní hlášení podle § 101c ZDPH v rámci prvního 
zdaňovacího období, po které však celé nejsou plátcem, uvedou v záhlaví kontrolního 
hlášení celé období (tj. měsíční), za jehož část podávají v závislosti na 
stanovených lhůtách pro podání kontrolního hlášení podle § 101e ZDPH.“ 
 

3. 
Část 1.4. Druh kontrolního hlášení: 
Doplněna věta u prvního odstavce: „…Jedná se vždy o první podání za dané období, i 

když je podáváno po termínu pro podání.“ 
 
4. 
Část 1.6 Vykazování oprav do kontrolního hlášení: 

- Do prvního odstavce doplněna závorka: „(nebo související úplatou)“. 

- Z druhého odstavce odstraněna závorka: „(např. interní storna)“. 

- K § 44 ZDPH se za první odstavec doplňuje text: „Pozn.: Kontrolní hlášení 
nahrazuje podání samostatného výpisu přehledu oprav podle § 44 odst. 4 písm. 
b) ZDPH. Kopie souvisejících daňových dokladů však musí být přiloženy               
(§ 44 odst. 4 písm. a) ZDPH).“ 

 
5.  
Část 1.9. Specifické případy podání kontrolního hlášení jako reakce na výzvu správce daně: 

- V textu odstavce písmena a) i b) je doplněn odkaz na formát čísla jednacího výzvy 
„ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů“ a 
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povinnost vyplnit ve formuláři kontrolního hlášení i „identifikace plátce“ v souvislosti 
se zde uváděnými případy.  

6.  
Část 2. Vysvětlivky k vybraným položkám kontrolního hlášení: 

- U čtvrté odrážky doplněn text: „nebo číslo jednací došlé výzvy správce daně               
(ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů), na které 
je podávané následné kontrolní hlášení reakcí.“ 

- U páté odrážky doplněn text: „(viz 1.3 a 1.5)“. 

- U šesté odrážky odstraněn text: „V kontrolním hlášení je vyplnění položky                  
„e-mail“ povinné v situaci, kdy plátce nebo jeho zástupce nemá zpřístupněnu 
datovou schránku.“ A doplněna poznámka pod čarou ve znění: „Pozn.: Pokud 
plátce má zpřístupněnu datovou schránku, ale jeho zástupce nikoli, pak 
s ohledem na § 41 odst. 1 daňového řádu (doručování zástupci) je nutno uvést 
v kontrolním hlášení e-mail určený pro doručování výzev souvisejících 
s kontrolním hlášením a doručovat se bude na tento e-mail.“ 

- Dále doplněny do závěrečných odstavců odkazy na „Internet FS ČR“. 
 
7. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je 
povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a: 

- k evidenčnímu číslu daňového dokladu doplněn upřesňující text v závorce ve znění: 
„(nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být duplicitní evid. číslo 
daňového dokladu v řádcích se stejným kódem předmětu plnění)“. 

 
8.  
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. 
c) bod 2:  

- Upřesněn text a názvy ve formuláři KH této části: „Plátce uvede za každé jednotlivé 
plnění: Identifikaci odběratele DIČ/VAT ID (kód státu a kmenová část); pokud 
nemá odběratel DIČ (nebo tzv. „VAT ID“, resp. DIČ DPH EU – v případě osoby 
registrované k dani v jiném členském státě), položka zůstane prázdná (tj. např. 
fyzická osoba nepovinná k dani, nebo osoba povinná k dani nemající tuzemské 
DIČ pro daňové účely nebo VAT ID) a v těchto případech se pak dále uvádí údaj 
o jménu a příjmení nebo obchodním jménu, datu narození (ve tvaru: 
DD.MM.RRRR, tj. 10-místná položka, u fyzické osoby nepovinné k dani) a místo 
pobytu nebo sídlo příjemce plnění (do pole pro místo pobytu/sídlo se uvedou 
údaje - za sebou oddělené čárkou: ulice a číslo popisné nebo číslo orientační, 
název obce, PSČ, stát). 
Pozn.: Pokud je vyplněna položka „Identifikace odběratele DIČ/VAT ID“, tak 
položky týkající se „jména a příjmení/obchodního jména/, data narození a místa 
pobytu/sídla“ – se již nevyplňují. Naopak pokud není vyplněna položka 
„Identifikace odběratele DIČ/VAT ID“ stávají se povinnými poli pro vyplnění: 
„jméno a příjmení/obchodní jméno/, datum narození (u fyzické osoby nepovinné 
k dani) a místo pobytu/sídlo“. 

 
 
Upřesněn příklad – odběratel bez DIČ/VAT ID (např. fyzická osoba nepovinná k dani): 

Číslo 

řádku 

Identifikace 

odběratele 
Odběratel bez DIČ/VAT ID 

Ev. číslo 

daňového 

dokladu 

DUP 

Hodnota 

osvoboz. 

plnění DIČ/VAT ID 
Jméno a příjmení/  

Obchodní jméno 

Datum 

narození 
Místo pobytu/Sídlo 

 1   Alois Novák  10.05.1954  
Sluneční 5, Praha 4, 14900, Česká 

republika 
201601A3  18.01.2016   35000 
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9.  
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
A4 s upřesněným názvem: 
„Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 
písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 
bez ohledu na limit“ 

- Dále v textu této části odpovídajícím způsobem doplněn odkaz na „přijaté úplaty“. 
- V odstavci Do řádku části A.4. kontrolního hlášení plátce uvádí – doplněn k první 

odrážce text: „…§ 130 DŘ). Pozn.: 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.).“,  

- V odstavci Do řádku části A.4. kontrolního hlášení plátce uvádí – doplněn k druhé 
odrážce text v závorce: „(nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být 
evidenční číslo dokladu uvedeno duplicitně)“. 

 
10. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
A5 s upřesněným názvem: 
„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“ 

- Dále v textu doplněn odkaz na „přijaté úplaty“ a nová odrážka ve znění: „plnění 
s místem plnění v tuzemsku pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku 
nebo zahraniční osoby, které nemají tuzemské DIČ (zde bez ohledu na limit)“. 

 
11.  
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen 
přiznat daň příjemce podle § 92a 

- - doplněn upřesňující text v závorce u evidenčního čísla dokladu ve znění: „(Pozn.: 
nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být duplicitní evid. číslo daňového 
dokladu se stejným kódem předmětu plnění a DIČ dodavatele).“ 

- U čtvrté odrážky doplněn text v závorce: ….“(dle sazeb).“ 
 
12. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
B.2. upřesněn název na: „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 bez ohledu na limit“ 

- Text prvního odstavce upřesněn na odpovídající vazbu na text „poskytnuté úplaty“. 
- V odstavci V části B.2. do řádku kontrolního hlášení uvede plátce (odběratel) – 

doplněn k první odrážce text v závorce: „(Pozn.: pokud není daňový doklad 
k dispozici, uvádí se interní číslo, pod kterým je přijatý doklad u příjemce 
zdanitelného plnění evidován. Nepodává-li kontrolní hlášení skupina, nesmí být 
duplicitní evid. číslo daňového dokladu se stejným DIČ dodavatele.)“. 
 

13. 
Část 3. Obsahová část kontrolního hlášení:  
B.3. upřesněn název na: „Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce 
uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně 
daně“ 

- Text dále drobně upřesněn na odpovídající vazbu na text „poskytnuté úplaty“. 
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V ostatním zůstává text Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a 
násl. zákona o DPH, ze dne 12. 5. 2015, nezměněn.  
 
Úplné aktualizované znění Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c 
a násl. zákona o DPH ve znění verze č. 2 ze dne 17. 7. 2015, je zveřejněno na Internetu 
Finanční správy v sekci: „Daně a pojistné/DPH/Kontrolní hlášení“.  
 
 
 
        


