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Průběh podávání  
prvního kontrolního hlášení 

– Kontrolní hlášení se týká všech 500 000 plátců DPH 

– Do 25. 2. 2016 mělo kontrolní hlášení podat až 290 000 plátců DPH 

– 230 000 právnických osob  

– 60 000 fyzických osob s měsíčním zdaňovacím obdobím 

– Kontrolní hlášení podalo ve lhůtě 245 000 plátců DPH 

– Z toho bylo podáno 10 000 kontrolních hlášení s chybnou 
strukturou 

– Přibližně 4 % z celkového počtu 

– Následuje výzva k odstranění vad podání 

– Pokud nebudou chyby odstraněny, je to stejné, jako by nebylo 
podáno vůbec 
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Počty bezchybných podání za 
jednotlivé dny 
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Celkový počet bezchybných podání 
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Pokuty  

– Vznikající ze zákona 

– 1.000 Kč – pozdní podání (ale finanční úřad nemusel vyzývat) 

– 10.000 Kč – pozdní podání v náhradní lhůtě (5 dní) po výzvě od 
finančního úřadu 

– 50.000 Kč – pozdní podání po náhradní lhůtě nebo nepodání KH 

– 30.000 Kč – nereagování na výzvu k opravení nebo potvrzení 
podaného KH 

 

– Vznikající na základě správní úvahy finančního úřadu 

– Do 50.000 Kč – neodstranění chyb v KH, k němuž byl plátce DPH dříve 
vyzván 

– Do 500.000 Kč – závažné ztěžování nebo maření správy daní 
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Pokuty – navrhovaná novela 

– Navrhovaná novela 

– Účinnost od 1. 6. 2016 

– Možnost zohlednit zvláštní životní situace a ospravedlnitelné důvody 

– Zpětně zaniknou pokuty 1.000 Kč 

– Pokuty 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč možno zpětně prominout 

 

– Budou před účinností novely udělovány pokuty vznikající ze 
zákona? 

– Finanční úřady začnou tyto pokuty udělovat až ve druhé polovině 
roku, což je u podobných pokut běžné. Důvodem harmonogram práce 
ve Finanční správě. 
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Proč zavádíme kontrolní hlášení? 

– Česká republika má vážný problém s podvody na DPH  
= 80 miliard Kč ročně 

– Karuselové podvody 

– Kontrolní hlášení odhalí podvodné řetězce 

– Díky tomu mohou využívat bílé koně a čerpat nadměrné odpočty 

– Finanční správa z přiznání k DPH nezjistí, kdo s kým obchoduje 

– Falešné faktury 

– Kontrolní hlášení prověří pravost faktur 

– Mohou je vystavovat malé i velké firmy (na velikosti firmy nezáleží) 

– Díky nim odvádějí menší DPH 

– Pokřivené podnikatelské prostředí 

– Kontrolní hlášení pomůže narovnat podnikatelské prostředí 

– Daňový únik na DPH slouží ke zvýšení marží nebo konkurování nižší cenou 

– Osvědčené řešení fungující v dalších státech:  

– Slovensko, Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Španělsko, Estonsko 
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Schéma karuselového podvodu 
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Proč nestačí daňové přiznání k DPH? 

– V daňovém přiznání k DPH plátci uvádí součet faktur jedním číslem 

– Z tohoto čísla není možné zjistit jednotlivé fakturované částky 

– Pokud správce daně nezná hodnoty jednotlivých faktur, těžko 
prověřuje oprávněnost nároků na odpočet daně 

– V případě podezření musí správce daně zahájit zdlouhavou a 
nákladnou kontrolu 

– Obvykle tak není možné zabránit podvodu… 
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Poznáte falešnou fakturu? 
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Informovanost o kontrolním hlášení 

– Zákon platný už od prosince 2014 

– Webové stránky Finanční správy: www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni    

– Základní informace o vyplnění KH od 13. 5. 2015 

– Povinná XML struktura a pokyny k vyplnění zveřejněny 17. 7. 2015 

– Finanční správa informovala adresně ty, kterých se povinnost týká 

– Cílená komunikace 

– Rozdávání letáků na finančních úřadech od října 2015 

– Letákem, e-mailem a pomocí SMS osloveno cca 400 000 plátců DPH (= 80 %) 

– Inzeráty a články v celostátním tisku a na internetu 

– Přednášky a workshopy pro svazy, asociace, komory, vysoké školy, 
podnikatelskou veřejnost 

 

http://www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni
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Uživatelská podpora při podávání 
kontrolního hlášení 

– Webové stránky Finanční správy: www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni 

– Obsahují detailní informace o kontrolním hlášení 

– Kontaktní e-mail 

– Vyřízeno 956 písemných dotazů 

– V období od 15. 2. 2015 zasílány odpovědi tazateli do 24 hodin 

– Infolinka 

– Vyřízeno 928 telefonických dotazů (z toho 456 v uplynulém týdnu) 

– Technická podpora elektronického podávání (ePodpora) 

– E-mailová komunikace s vývojáři účetních a ekonomických SW i s běžnými 
uživateli 

– Zodpovězeny stovky dotazů k elektronické formě podávání 

 

http://www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni
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Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Chcete-li se vyhnout chybám, doporučujeme před odesláním 
ověřit správnost struktury kontrolního hlášení na Daňovém 
portálu na adrese www.daneelektronicky.cz 

 

 

Chyba Četnost 

Nevyplnění ID datové schránky nebo 
e-mailu 

5 598 

Chybějící nebo chybné DIČ odběratele 
nebo dodavatele 

1 703 

Chybné číslo finančního úřadu 685 

Špatný kód cizího státu nebo struktura 
zahraničního DIČ 

661 

Celkový počet chyb 10 390 

http://www.daneelektronicky.cz/
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Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout 
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Přínosy kontrolního hlášení 

– Přínos pro veřejné rozpočty 

– Díky zabránění podvodům povede kontrolní hlášení k růstu 
inkasa DPH 

– Zpočátku o 5 – 10 mld. Kč ročně 

– V dalším období bude nárůst větší díky odstrašujícímu efektu 
na podvodníky s DPH 

 

– Přínos pro plátce DPH 

– Narovnání konkurenčního prostředí 

– Cílenější kontroly 

– Omezení nákladných a zdlouhavých řízení pro ověření 
oprávněnosti nároku na odpočet DPH 
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Děkujeme za pozornost 


