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3.2.1.2 Sankce týkající se kontrolního hlášení

Pokuty byly stanoveny takto:

 V případě, že plátce nestihne podat kontrolní hlášení do termínu a správce 

daně jej ještě nevyzval k podání, je správce daně povinen předepsat tako-

vému plátci 1 000 Kč pokuty. V případě, že plátce reaguje až na výzvu 

správce daně, zvyšuje se pokuta na desetinásobek.

 V případě, že plátce nepodá následné kontrolní hlášení i přesto, že jej 

k tomu správce daně vyzval, je povinen zaplatit pokutu ve výši 30 tis. Kč.

 Pokutu 50 tis. Kč zaplatí ten plátce, který nepodá řádné kontrolní hlášení 

v náhradní lhůtě nebo ten, který na základě výzvy k odstranění pochybností 

prostřednictvím následného hlášení nezmění či nedoplní údaje.

 Plátce, který stěžuje nebo maří správu daní ve vazbě na kontrolní hlášení, 

může být sankcionován pokutou až 500 tis. Kč.

V případě, že nebylo podáno kontrolní hlášení, případně má správce daně 

pochybnosti o správnosti nebo úplnosti, zašle elektronicky plátci výzvu. Na 

tu musí plátce reagovat nejpozději do 5 dní od jejího přijetí (§ 101g odst. 1).

3.2.1.3  Obsah kontrolního hlášení

Do kontrolního hlášení plátce zaznamená:

 uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (případně přija-

té úplaty před datem uskutečnění zdanitelného plnění),

 přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (případně poskytnuté 

úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění).

V kontrolním hlášení se vykazují jednotlivě daňové doklady na výstupu 

(řádek A.4.) i na vstupu (řádek B.2), které jsou vystaveny na vyšší částku než 

10 tis. Kč (včetně DPH). Dále se uvádějí součtově za dané období plnění 

uskutečněná (řádek A.5.) a přijatá od plátců s hodnotou do 10 tis. Kč včetně 

DPH (řádek B.3.). V případě přenesení daňové povinnosti podle § 92a dodavatel 

zaznamená uskutečněné plnění v řádku A.1 a přijaté plnění v řádku B.1.

Kontrolní hlášení se musí shodovat s příslušným přiznáním k DPH (v pří-

padě kvartálních plátců jde o součet tří kontrolních hlášení za příslušné mě-

síce) takto:

Kontrolní hlášení: Daňové přiznání (řádky):

celková hodnota základu daně A.1. 25

celková hodnota základu daně A.2. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13
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Kontrolní hlášení: Daňové přiznání (řádky):

celková hodnota základu daně A4. a A.5. 1 a 2

celková hodnota základu daně a daně B.1. součet řádků 10 a 11

celková hodnota základu daně a daně B.2. a B.3. součet řádků 40 a 41

V kontrolním hlášení se nevykazuje:

 dovoz (v přiznání k DPH řádky 7–8), 

 dodání zboží do jiného členského státu dle § 64 (ř. 20), 

 poskytnutí služby do jiného členského státu dle § 9 odst. 1 (ř. 21),

 vývoj zboží dle § 66 (ř. 22),

 ostatní plnění (ř. 23, 24, 26),

 třístranný obchod dle § 17 (ř. 30–31),

 nárok na odpočet z řádků 42–45,

 stejně tak úprava odpočtů uváděná na řádku 60.

Při vyplňování kontrolního hlášení je třeba dbát na přesný přenos údajů z da-

ňových dokladů. Pro identifi kaci plnění slouží 

 DIČ odběratele (případně VAT ID u zahraničních osob), 

 evidenční číslo daňového dokladu,

 datum uskutečnění zdanitelného plnění,

 základ daně a kód předmětu plnění.

Pokud je na jednom daňovém dokladu zapsáno více plnění v různých 

sazbách DPH, musí se jednotlivé položky základu daně pro jednotlivé sazby 

rozepsat samostatně do jednoho řádku kontrolního hlášení (právě k jednomu 

daňovému dokladu). Duplicitně lze zapsat jeden daňový doklad do jednoho 

kontrolního hlášení pouze tehdy, pokud je na něm plnění s běžným režimem 

DPH a plnění s přenesenou daňovou povinností. Splátkové a platební kalen-

dáře je třeba zaznamenávat opakovaně v jednotlivých kontrolních hlášeních se 

shodným evidenčním číslem daňového dokladu).

3.2.2  Krácení nároku na odpočet – praktický příklad

 Příklad

Spolek „FOX – za práva lišek, z.s.“ vykonává hlavní i vedlejší hospodářskou činnost. V rámci 
hlavní činnosti pečuje o lišky a poskytuje osvětu o životním prostředí, v rámci vedlejší hos-
podářské činnosti provozuje komerční cvičiště pro psy. Spolek je plátcem DPH.
Poplatky za kalendářní rok za hlavní činnost byly 500 000 Kč (daň na výstupu nebyla uplat-
něna), tržby z provozu výcviku psů jsou 330 004 Kč (z toho daň na výstupu 57 274 Kč).
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Za poslední zdaňovací období zaplatil spolek tyto vstupy:

Vstupy
Cena vstupu 

bez DPH
DPH na vstupu Typ odpočtu Odpočet v Kč

Osvětové 

pomůcky
500 000 65 200 Žádný 0,00

Vedení 

účetnictví
100 000 17 360 Krácený 6 250

Cvičební 

pomůcky 

pro psy

100 000 17 360 Plný 17 360

Řešení

Spolek vykonává dva druhy plnění: zdanitelné (provoz cvičiště pro psy) a osvobození bez 
nároku na odpočet (osvětová a vzdělávací činnost). 

Vzhledem k tomuto faktu, že některé ze vstupů přináležejí oběma plněním, je povinen vy-
počítat v rámci daňového přiznání korekční koefi cient a tím přepočítat nárok na odpočet 
u realizovaných vstupů využitých pro obě plnění (činnosti).

Čitatel = 330 004 – 57 274 = 272 730
Jmenovatel = 272 730 + 500 000 = 772 730
Korekční koefi cient = 272 730 : 772 200 = 0,3532 = 36 %

Vedení účetnictví se vztahuje za celou organizaci, tedy jak na zdanitelné plnění, tak 
na plnění osvobozené bez nároku na odpočet. Odpočet u tohoto vstupu je tedy třeba 
krátit za pomoci korekčního koefi cientu takto: 0,36 × 17 360 = 6 250 Kč.
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