
Vybraná ustanovení zákona č. 360/2014 Sb. 

§ 101c 

Povinnost podat kontrolní hlášení 

(1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud 

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem 

uskutečnění tohoto plnění, 

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem 

uskutečnění tohoto plnění, 

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato 

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,  

2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na 

odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo  

3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7. 

(2) Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové 

přiznání za společnost. 

§ 101d 

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení 

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu 

daně. 

(2) Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny 

zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

(3) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující 

dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě 

pro podání kontrolního hlášení.  

§ 101e 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení 

(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to 

do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. 

(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání.  

(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit. 



§ 101f 

Opravné a následné kontrolní hlášení 

(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní 

hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení 

se nepřihlíží. 

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním 

hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění 

nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto 

nedostatky napraví. 

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, 

nestanoví-li zákon jinak. 

§ 101g 

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením 

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce 

k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. 

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří 

a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo 

doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. 

(3) Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo 

neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím 

následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, 

odstavec 1 se nepoužije. 

(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to 

prostřednictvím 

a) datové schránky, nebo 

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li 

plátce zpřístupněnu datovou schránku. 

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, 

se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. 

(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud 

nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije. 

§ 101h 

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením 

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost 

uhradit pokutu ve výši 

a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, 

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván, 

c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů 

uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 



d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě. 

(2)  Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně 

k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje anebo 

nepotvrdí údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. 

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním 

povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu 

do 500 000 Kč. 

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním 

výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.  

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí 

o pokutě. 

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla 

v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. 

Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce. 

§ 101i 

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením 

(1) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, 

ve kterém došlo k porušení povinnosti. 

(2) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí 

lhůty pro stanovení daně. 

 


