
Kontrolní hlášení 

V číselníku kódů DPH je nejprve potřeba nastavit druh sazby DPH, pozice č. 1 platná od 1.1.2011 se 

potom použije pro vlastní výběr kódů DPH do jednotlivých částí kontrolního hlášení. Máte možnost 

využít automatického nastavení - položka menu "Doplnění druhů sazby ke kódům DPH". 

 

Pokladna 
 Při zápisu dokladu většího než 10.000,- Kč systém kontroluje vyplnění obchodního partnera a 

evidenčního čísla daňového dokladu (pouze u výdajových dokladů). Na první záložce lze vyplnit 

datum zdanitelného plnění dodavatele. Když nebude vyplněno, uvede se na kontrolní hlášení 

normální datum uplatnění DPH. V případě, že se u příjmového dokladu vyplní evidenční číslo dokladu, 

uvede se toto do kontrolního hlášení, jinak se uvádí normální číslo dokladu. U výdajového dokladu se 

uvede vždy evidenční číslo dokladu - musí být vyplněno.  



 

Na první záložce lze doklad označit jako součtový (tj. doklad se skládá z několika malých dokladů a je 

zapsán jedním zápisem) - potom se kontroly neprovádí a doklad je automaticky v kontrolním hlášení 

zařazen do součtu dokladů do 10000,-. 

 

Vydané faktury 
 Jako evidenční číslo daňového dokladu se použije číslo faktury.  Pro případ účetních firem, 

kde se zapisují i vydané faktury, lze evidenční číslo daňového dokladu ručně zapsat.  



 

V případě, kdy se fakturuje na odběratele, který je jako fyzická osoba, lze označit takového 

odběratele jako osobu která není povinná k dani. Taková faktura, i když bude její částka vyšší než 

10.000,-, se zahrne do součtové části kontrolního hlášení. 

 

Došlé faktury 
Jako evidenční číslo daňového dokladu se vezme zapsané číslo došlé faktury. Jako datum 

zdanitelného plnění dodavatele se vezme datum účetního případu a při zápisu nové došlé faktury se i 

podle účetního případu naplní. Když bude datum zdanitelného plnění dodavatele prázdné, na 



kontrolní hlášení se uvede datum účetního případu. Ve zvláštním případě kdy bude částka faktury 

menší než 10000,- ale přesto budete chtít doklad uvádět v rozpisu kontrolního hlášení nastavte 

položku "Vždy B2" na "A" (případ např. platebních kalendářů apod.). 

 

Účetní deník 
Ve některých případech můžete účtovat doklady týkající se DPH přes účetní deník. Potom i zde 

můžete nyní doplnit potřebné údaje pro kontrolní hlášení. 

 



 

Zpracování kontrolního hlášení 
 

Zpracování kontrolního hlášení najdete v nabídce pro přiznání DPH. 

 
 

Než budete kontrolní hlášení podávat, zvolte tlačítko "Vytvořit přehled dokladů". Provedou se tak 

kontroly přes internet na: 

- platnost DIČ v EU,  

- platnost DIČ v databází FÚ,  

- kontrola zda je všude naplněno evidenční číslo dokladu a DIČ,  

- kontrola zda doklady neobsahují vlastní DIČ,  

- kontrola zda hlášení neobsahuje stejné evidenční číslo dokladu za jednoho dodavatele.  

- kontrola správnosti zapsaných dokladů pro přenesenou daňovou povinnost 

Výsledek kontroly lze vytisknout. 

 

Jako další sestavu lze vytisknout seznam dokladů, které bude obsahovat kontrolní hlášení včetně 

součtů. Ty lze potom zkontrolovat na vlastní přiznání DPH. 



Kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH: 

- Celková hodnota základu daně A.1. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení u      

čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 25 přiznání k DPH. 

- Celková hodnota základu daně A.2. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení u 

čtvrtletního plátce) odpovídá řádkům: 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH. 

- Celková hodnota základu daně A.4. a A.5. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení 

u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 1 a 2 přiznání k DPH. 

- Celková hodnota základu daně (a daně) B.1. za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních 

hlášení u čtvrtletního plátce) odpovídá součtu základů daně (a daně) řádků 10 a 11 přiznání k DPH. 

- Celková hodnota základu daně (a daně) B.2. a B.3. (nebo součet tří kontrolních hlášení u 

čtvrtletního plátce) odpovídá součtu řádků 40 a 41 daňového přiznání k DPH. 

 

Do součtových řádků kontrolního hlášení se zahrnují doklady, kde částka základ+dph je menší nebo 

rovno 10.000,- včetně. V případě, že je na dokladu nějaké další plnění, které je osvobozeno od DPH, 

částka se porovnává včetně tohoto plnění. 

Pokud chcete zkontrolovat, které doklady se podílejí na položkách vykazovaných na hlášení součtem, 

zvolte opis včetně součtových položek. 

 



Další sestava je vhodná pro rychlou kontrolu s přiznáním DPH, obsahuje pouze součty za jednotlivé 

skupiny kontrolního hlášení. 

 

 

 


