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Změny související se zavedením kontrolního hlášení 

Při pořízení dokladu s přijatým zdanitelným plněním je potřeba nově rozlišit, do jaké kategorie 
doklad patří.  
Kategorie jsou tři, vždy se jedná o doklad od plátce DPH: 
B1 - Přijaté zdanitelné plnění podle §92 v režimu přenesené daňové povinnosti. 
B2 - Přijaté zdanitelné plnění s hodnotou základu daně plus daně ve výši přesahující 10000 Kč. 
B3 - Přijaté zdanitelné plnění s hodnotou nižší než 10000 Kč. 
 
U kategorií dokladů B1 a B2 je třeba při pořízení údajů dbát na nezbytnost zaznamenání tří 
údajů: 
 Evidenční číslo daňového dokladu (údaj poskytnutý dodavatelem), nový údaj. 
 DUZP dodavatele (u kategorie B1se shoduje s vlastním datem zdanitelného plnění, u B2 

nemusí). 
 DIČ dodavatele (platné, doporučena kontrola DIČ z adresáře dat SB KOMPLETu s DIČ na 

přijatém dokladu). 
 
Při tvorbě vydaných dokladů uskutečněného zdanitelného plnění vznikají doklady 
kategorií A1, A2, A3, A4 a A5. 
 
A1- Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen 

přiznat daň příjemce plnění podle § 92a 
A2- Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce 
A3- Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato 
A4 - Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle s hodnotou nad 

10.000,- Kč včetně daně 
A5- 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  

 
U všech dokladů zkontrolujte, zda má vystavený doklad náležitosti: 

 Evidenční číslo daňového dokladu (údaj generuje SB KOMPLET), nově uváděný údaj, 
jako obsah je standardně užíváno pole DOKLAD u FV (lze přenastavit na var.symbol), 
Řada+pořadí 
u pokladních dokladů a DOKLAD u přijatých zálohových plateb v Obecných daňových 
dokladech typu ZA, na které vystavujete daňový doklad o přijetí platby. 

 DUZP Vámi vystaveného dokladu. 
 DIČ Vaší firmy. 
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Faktury přijaté 

 

Do Ev.č.DD se vloží řetězec tak, jak je na faktuře. Do Var.symbolu se uloží bez vedoucích nul, bez 

lomítek a alfaznaků, tak jak se zadává pro platbu. 

 

Obecně se předpokládá, že „Evidenční číslo daňového dokladu“ bude zcela jiné, než je VARS.  

 

Shrnutí významu položky „datum“: 

 Datum přijetí: Stejně jako dosud, obsahuje datum vystavení dokladu jeho výstavcem, anebo 
datum, kdy tento doklad došel příjemci, toto datum vstupuje do účetnictví do účetního zápisu 
(položka „datum“) 

 DUZP dodav“ nová buňka, obsahující datum DUZP, které výstavce dokladu uvedl na dokladu, je 
nastavena tak, že se kopíruje z buňky předchozí, což bude ve většině případů i vyhovovat realitě. 
Tato buňka slouží pouze pro kontrolní hlášení a program s ní jinde nepracuje 

 Daňové plnění“ Stávající buňka, která zachycuje datum (a období jako měsíc z tohoto datumu), s 
nímž vstupuje do evidence DPH jako nárok na odpočet. Tato buňka je beze změny a její význam 
zůstává stále sejný 

 Datum splat.: Datum splatnosti. Toto datum je nyní možné ošetřovat automaticky tak, že 
program je předvyplní na základě údaje o splatnosti z posledně použité faktury stejného 
dodavatele (neboli program si pamatuje údaj o počtu dnů splatnosti faktur podle posledně zadané 
splatnosti). K tomu slouží nové přepínače (opakovat poslední splatnost): 
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V případě automatického zaokrouhlování se zobrazí pole Zaokrouhlení : 
(DHHZ=0.01 – volba v adrese) 
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Vydané faktury. 

 
 
Nově je na faktuře pole Ev.č.DD: Jeho hodnota je dána nastavením v parametrech: 
Editovat Evidenční číslo daň.dokladu FV 

 
Pokud je N – Ev.č.DD: se needituje a do Ev.č.DD: se vloží Doklad – FVMA1540001 nebo Vs 20000001 
dle nastavení. 

 
 
Pokud je tam A, zobrazí se pole Ev.č.DD:  
Pokud je v Nastavit Do/Vs V do Ev.č.DD vloží se VARS - Po F10 se při práci v sítí vloží aktuální VS. 

 
Pozor, po přepsání Ev.č.DD se v tomto případě přepíše i VARS ! 
 

Pokud přepíšete Ev.č.DD a nechcete přepsat VARS, místo ENTER  (šipka dolů) 

 
 
 
Pokud je v Nastavit Do/Vs D  vloží se číslo dokladu. 

 
Ev.č.DD: je možno editovat, potom se uloží tak jak je. VARS se nepřepisuje. 
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Evidenční číslo se ukládá spolu s fakturou. Je zobrazeno v knize faktur, 

 
 
i po F9  

 
 

Na tisku vydaných faktur je položka daňový doklad, kde se tiskne obsah Ev.č.DD: 

 

Pokud se faktura tiskne do formuláře, je nutné doplnit položku @EVCISDD 

 



6 

 

Sklad 

V nastavení konstant a Parametry lze přepnout vkládání Doklad / Vars do EVCISDD FV. 
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Peníze: 

Nastavení: 
Konstanty přiznání: 

 
Doplnění ID datové schránky, Používám Daňový portál A/N 
Varování ke KH A/N 
Pokud je Ano, při otevření modulu peníze se provede kontrola na sestavení a odeslán kontrolního hlášení 
v aktuálním roce. 

 
V roce 2015 se nic neodeslalo. 

 
Pokud je KH, které mělo být sestaveno a odesláno. 
Nastavit na PC účetní, na ostatních nekontrolovat. 
 
 

 
Test hot.plateb do: – upozorní při příjmu / výdeji v pokladně částky >270000 

 
Ne účet: nastaví se účet, pro který se nekontroluje částka. 
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Pokladny: 

V pokladně u příjmu tržby (tj chce-li někdo udělat „plnohodnotný daňový doklad přímo v pokladně a 
nepoužije-li k tomu modul „vydaná faktura“) se zobrazí nové okno pro doplňující údaje pro Kontrolní 
hlášení takto: 

 
Pokud se nezadá strana, lze v poli DIČ na * vybrat z adres. 
Pokud je částka menší než 10 000,- Kč, vyplnění DIČ se nepožaduje. 
 
Pokud se zadá Strana, DIČ se vyplní z adresy: 

 
 
U souhrnných dokladů se částky pro stejnou stranu sčítají. 
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POZOR při splátkách!!! 
Pokladna 

 
Pokud je pokladnou přijata záloha       můžete opravit v případě, že celková částka  je nad 10000,- číslo 
skupiny. 
 
Banka 
Skup. KH splátka 4 A 

 
Pokud je uhrazená částka nad 10000,- Kč je to skupina A4, neměnit!  
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Pokud je částka pod 10000,- je to skupina A5. V případě, že se jedná o splátky, které celkem přesáhnou 
10000,- Kč, přepíše se na A4. 
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Soupis daňových dokladů. 
Ve volbě  Neuzavřená  plnění, Libovolné  období, Přehled přiznání, lze udělat soupis daňových dokladů, 
který obsahuje skupinu kontrolního hlášení, DIČ  pro KH, DUZP dodavatele, … 

 
 

 
Ve sloupci PD 

Je u přijatého plnění hodnota - Podíl DPH - A/N 
Uskutečněného plnění  - Režim plnění, kde může být 0,1,2 

 
Alt F9 – celý řádek se zobrazí  

 
 

Alt I – bylo doplněno třídění dle SKKH a dat.dp 

Alt F – byl doplněn filtr Skupina KH 

Alt V – byl doplněn Tisk soupisu pro Kontrolní hlášení 
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Sestavení a správa kontrolních hlášení 

 

Při sestavení se zadá období zpracování: 

 

V přehledu kontr. hlášení se zobrazí sestavené hlášení. 

 

Po sestavení je platné. Pokud se dodatečně vytvoří nebo opraví daňový doklad, spadající do 

uzavřeného období, KH se zneplatní. 



13 

 

V pokladně se to ohlásí: 
Vytvoření/oprava dokladu s DUZP 05.01.16 zneplatnila Kontrolní hlášení! 

 
Uvede se datum zneplatnění. 
Pokud ještě není uzavřeno daňové přiznání, je informace žlutě: nenalezl DAP xx-xxxx 
 
Alt K provede kontrolu.  

 
V případě zneplatnění, které nemá vliv na kontrolní hlášení. 

 
 
Pokud jsou rozdíly: 

 
Do kořene SB KOMPLETu se uloží soubor CHYBY_KH.LOG … obsahující tyto rozdíly. 
 
Alt P provede přepočet v případě zneplatnění, vymaže datum, pokud již byl sestaven XML soubor, 
smaže i datum sestavení. 
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Alt E vytvoří soubor pro načtení na portál a uloží do adresáře SB_XML 

Název souboru obsahuje DIČ a název společnosti: 

Př.: KHR1_CZ18628826_2016_11_MILCOMservisasn.XML 

Soubor má příponu XML, lze otevřít v prohlížeči. 

 

Načtení souboru na portál. 

Na adrese: 

https://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces 

je „Testovací prostředí“, kde lze zkušebně načíst i kontrolní hlášení z dat roku 2015. 
Pokud export souboru XML uděláte pomocí Alt U, rok 2015 se nahradí rokem 2016 a můžete ověřit 
nastavení konstant daňového hlášení, správnost DIČ a další údaje. 
Načtení souboru pro testování: 

https://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
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Načtení souboru / Procházet a vyberete příslušná XML soubor: 
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Pokud po načtení obsahuje písemnost kritické chyby, vypíší se. 

 
Stiskem Úpravy ve formuláři 
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Můžete provést Kontrolu jednotlivých stránek kliknutím na část STRÁNKY 
 
Chyby na stránkách budou označeny: 

 
 
 
Pro platná podání vstupte na: www.daneelektronicky.czhttp://www.daneelektronicky.cz/ 
 

 

16.12.2015 J.H. 
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