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1. Jste připraveni na 

kontrolní hlášení k DPH? 

 

Od roku 2016 je zákonem o 

dani z přidané hodnoty 

zavedena povinnost 

podávat tzv. „Kontrolní 

hlášení“. Tato nová 

povinnost s sebou přináší 

celou řadu nových 

požadavků na evidenci 

daňových dokladů. Zákon 

současně stanovil doslova 

„šibeniční“ lhůty pro 

povinnost reakce na dotazy 

a připomínky ze strany 

správců daně k podaným 

hlášením a současně 

exaktně nastavil sankce, 

které budou plátcům daně 

ze zákona ukládány. 

To vše s sebou přináší 

zvýšené nároky na úpravu 

informačních systémů a 

případně též i na změny 

v nastavení firemních 

procesů, souvisejících 

s evidencí daňových 

dokladů a komunikací se 

správci daně. Jsme 

přesvědčeni, že podzim je 

tím nejzazším termínem, 

kdy by se měli plátci na 

novou povinnost technicky 

a organizačně připravit.    

Z těchto důvodů jsme pro 

Vás připravili shrnutí těch 

nejdůležitějších informací, 

které byly publikovány na 

serveru 

www.financnisprava.cz. 

Kontrolní hlášení je 

speciálním daňovým 

tvrzením, které vyplňuje 

plátce, pokud mu vznikne 

povinnost jej podat podle § 

101c. Kontrolní hlášení 

nenahrazuje podání 

řádného daňového přiznání 

k DPH a souhrnného hlášení 

(§ 102). Kontrolní hlášení 

vychází především z 

evidence pro daňové účely, 

kterou plátce vede v 

souladu s § 100 a § 100a 

ZDPH. V souvislosti s 

režimem přenesení daňové 

povinnosti - kontrolní 

hlášení nahrazuje původní 

samostatné podání výpisu z 

evidence pro účely DPH 

podle § 92a.  

Kontrolní hlášení podává 

plátce (§ 6 až § 6f) a skupina 

(§ 5a). Při vyplňování 

kontrolního hlášení se 

postupuje podle obecné a 

příslušné části pokynů k 

vyplnění kontrolního 

hlášení.  

Osoby povinné podat 

kontrolní hlášení (§ 101c)  

Plátce, který:  

• uskutečnil zdanitelné 

plnění s místem plnění v 

tuzemsku, nebo přijal 

úplatu přede dnem 

uskutečnění tohoto plnění 

(tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 

25 daňového přiznání k 

DPH);  

• přijal zdanitelné plnění s 

místem plnění v tuzemsku, 

nebo poskytl úplatu přede 

dnem uskutečnění tohoto 

plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 

41 nebo 10 a 11 daňového 

přiznání k DPH) nebo přijal 

plnění, u nichž příjemci 

(plátci) vzniká povinnost 

přiznat daň podle § 108 

odst. 1 písm. b) a c), a to z 

řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 

daňového přiznání k DPH);  

• ve zvláštním režimu pro 

investiční zlato 

- přijal zprostředkovatelskou 

službu, u které byla 

uplatněna daň podle § 92 

odst. 5,   

- uskutečnil dodání 

investičního zlata 

osvobozeného od daně, u 

kterého má nárok na 

odpočet daně podle § 92 

odst. 6 písm. b) a c), nebo  

- investiční zlato vyrobil 

nebo zlato přeměnil na 

http://www.financnisprava.cz/
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investiční zlato dle § 92 

odst. 7.  

  

Osoby, které nejsou povinny 

podat kontrolní hlášení 

• osoba, která není plátcem 

(tedy také identifikovaná 

osoba (§ 6g až § 6l),  

• plátce, který neuskutečnil 

ani nepřijal za sledované 

období žádné z výše 

definovaných plnění (§ 

101c). Je-li plátce 

právnickou osobou (nebo 

skupinou) je sledovaným 

obdobím kalendářní měsíc, 

je-li plátce fyzickou osobou 

je sledovaným obdobím 

zdaňovací období.,  

• plátce, který uskutečňuje 

pouze plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet 

daně (§ 51).  

  

Do kontrolního hlášení se 

neuvádí údaje týkající se:  

- dovozu zboží (§ 23 odst. 3 

– 5), řádek daňového 

přiznání: 7, 8  

- dodání zboží do jiného 

členského státu (§ 64), 

řádek daňového přiznání: 20  

- poskytnutí služeb s místem 

plnění v jiném členském 

státě vymezených v § 102 

odst. 1 písm. d) a odst. 2, 

řádek daňového přiznání: 21  

- vývozu zboží (§ 66), řádek 

daňového přiznání: 22  

- dodání nového dopravního 

prostředku osobě 

neregistrované k dani v 

jiném členském  státě (§ 19 

odst. 4), řádek daňového 

přiznání: 23  

- zasílání zboží do jiného 

členského státu (§ 8), řádek 

daňového přiznání: 24  

- ostatních uskutečněných 

plnění s nárokem na 

odpočet daně uváděných na 

řádku daňového přiznání: 

26 (vyjma údajů vztahujících 

se k uskutečněným plněním 

ve zvláštním režimu pro 

investiční zlato podle § 92, 

které se podle § 101c odst. 

1 písm. c) bod 2 uvádějí do 

části A.3. kontrolního 

hlášení!)  

- zjednodušeného postupu 

při dodání zboží formou 

třístranného obchodu (§ 17) 

prostřední osobou, řádek 

daňového přiznání: 30, 31  

- dovozu zboží 

osvobozeného podle § 71g, 

řádek daňového přiznání:  

32  

- nároku na odpočet daně 

při dovozu zboží, kde je 

správcem daně celní úřad, 

řádek daňového přiznání: 42  

- nároku na odpočet daně 

uváděného v řádcích 

daňového přiznání: 43 a 44  

- korekce odpočtů podle § 

75 odst. 4, § 77, § 79 až § 

79c, řádek daňového 

přiznání: 45  

- hodnoty pořízeného 

majetku vymezeného v § 4 

odst. 4 písm. d) a e), řádek 

daňového přiznání: 47   

- plnění osvobozených od 

daně bez nároku na 

odpočet, řádek daňového 

přiznání: 50  

- údajů o krácení odpočtu 

daně podle § 76 (např. 

koeficient, část odpočtu v 

krácené výši, vypořádání 

odpočtu daně, tj. řádky 

daňového přiznání: 51, 52 a 

53)  

- úpravy odpočtu daně (§ 78 

až § 78d), řádek daňového 

přiznání: 60  

- vrácení daně (§ 84), řádek 

daňového přiznání: 61.  

Lhůty pro podání 

kontrolního hlášení (§ 101e) 

 • Plátce, který je 

právnickou osobou (nebo 

zastupující člen skupiny), 

podává kontrolní hlášení za 

kalendářní měsíc, a to do 25 
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dnů po skončení 

kalendářního měsíce (bez 

ohledu na zdaňovací období 

plátce, tj. měsíční i čtvrtletní 

zdaňovací období, ale i ve 

speciálních případech např. 

v insolvenci, nebo při 

přechodu daňové 

povinnosti při zrušení 

právnické osoby bez 

likvidace/s likvidací, plátci – 

právnické osoby - podávají 

kontrolní hlášení vždy za 

kalendářní měsíc, pokud jim 

tato povinnost vznikla z 

titulu přijetí či uskutečnění 

plnění definovaných v § 

101c).   

• Plátce, který je fyzickou 

osobou, podává kontrolní 

hlášení ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání (tzn. 

může se jednat o zdaňovací 

období měsíční nebo 

čtvrtletní – tj. podání 

kontrolního hlášení ve lhůtě 

do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období spolu s 

daňovým přiznáním k DPH, 

nebo může jít i o lhůtu 

speciální – např. v 

insolvenčním řízení - vazba 

na § 99b, § 101b odst. 1 

zákona o DPH, nebo např. 

řešení pozůstalosti plátce (§ 

239b daňového řádu). V 

těchto speciálních 

případech plátce vyplní v 

záhlaví kontrolního hlášení 

období „od – do“).   

Počáteční období, za které 

se podává kontrolní hlášení, 

je leden 2016 nebo 1. 

čtvrtletí 2016  

Druhy kontrolního hlášení  

Řádné (§ 101e): povinnost 

podat v zákonem stanovené 

lhůtě; Jedná se vždy o první 

podání za dané období, i 

když je podáváno po 

termínu pro podání.  

Opravné (§ 101f odst. 1): 

možnost nahradit již podané 

řádné kontrolní hlášení, a to 

pouze pokud neuplynula 

lhůta pro podání tohoto 

řádného kontrolního 

hlášení.  K předchozímu 

kontrolnímu hlášení se 

nepřihlíží, tj. plátce uvede 

znovu všechny údaje za 

předmětné období s 

promítnutím oprav.  

 Následné (§ 101f odst. 2): 

Povinnost podat následné 

kontrolní hlášení vzniká v 

případě, že plátce zjistí po 

uplynutí lhůty k podání 

řádného kontrolního 

hlášení, že v tomto 

kontrolním hlášení uvedl 

nesprávné nebo neúplné 

údaje. Následné kontrolní 

hlášení se podává do 5 

pracovních dnů ode dne 

zjištění nesprávných nebo 

neúplných údajů.  Následné 

kontrolní hlášení nebude 

podáváno pouze jako rozdíl 

proti dříve podanému 

kontrolnímu hlášení, ale 

znovu - tedy jako úplné se 

všemi údaji za předmětné 

období s promítnutím 

oprav.  

  

Vykazování oprav do 

kontrolního hlášení 

Do kontrolního hlášení se 

vykazují pouze ty opravy, 

které souvisí s opravou 

daňového dokladu, resp. s 

konkrétním plněním (nebo 

související úplatou): tj. 

opravy týkající se základu 

daně a výše daně, nebo jen 

výše daně. Interní úpravy 

účetních zápisů, které 

nejsou ve vazbě na 

souvisejícího obchodního 

partnera (klasicky 

odběratele) a nemají vliv na 

samotnou změnu daňového 

dokladu (např. změna 

evidenčního čísla dokladu) a 

dotčeného zdanitelného 

plnění, se do kontrolního 

hlášení neuvádí.   

Nesprávné uvedení daně za 

jiné zdaňovací období (§ 

104) 

Při aplikaci § 104 ZDPH platí, 

že v rámci kontrolního 

hlášení budou uváděny vždy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stránka | 6 

pouze ty rozhodné 

skutečnosti pro stanovení 

daně, které jsou uvedeny v 

příslušném období v 

daňovém přiznání k DPH. Ve 

vazbě na § 104 odst. 3 tento 

princip neplatí pro ty 

případy, kdy plátce nemá z 

předmětných zdanitelných 

plnění plný nárok na 

odpočet daně, ale má nárok 

na odpočet daně v částečné 

výši. Pro tyto případy pak 

bude nutné podat následné 

kontrolní hlášení a to, jak za 

zdaňovací období, do 

kterého skutečnosti 

rozhodné pro stanovení 

daně správně příslušely, tak 

i za zdaňovací období, do 

kterého byly nesprávně 

promítnuty.   

  

Následky nesplnění 

povinností souvisejících s 

kontrolním hlášením  
stanovuje zákon (§ 101h 

odst. 1 až 3), a to 

následovně:  

Pokud plátce nepodá 

kontrolní hlášení ve 

stanovené lhůtě, vzniká mu 

povinnost uhradit pokutu ve 

výši:  

a) 1 000 Kč, pokud jej 

dodatečně podá (po 

stanovené lhůtě), aniž by k 

tomu byl vyzván3,  

b) 10 000 Kč, pokud jej podá 

v náhradní lhůtě poté, co k 

tomu byl správcem daně 

vyzván,  

c) 30 000 Kč, pokud nepodá 

následné kontrolní hlášení 

na základě výzvy ke změně, 

doplnění či potvrzení údajů 

uvedených v podaném 

kontrolním hlášení, nebo  

d) 50 000 Kč, pokud nepodá 

řádné kontrolní hlášení 

nebo ho nepodá ani v 

náhradní lhůtě stanovené 

správcem daně.  

 Správce daně uloží pokutu 

do 50 000 Kč plátci, který na 

základě výzvy správce daně 

k odstranění pochybností 

prostřednictvím podání 

následného kontrolního 

hlášení nezmění nebo 

nedoplní nesprávné nebo 

neúplné údaje (§ 101h odst. 

2).  

Správce daně uloží kromě 

výše zmíněné pokuty tomu, 

kdo nesplněním povinnosti 

související s kontrolním 

hlášením závažně ztěžuje 

nebo maří správu daní, 

pokutu do 500 000 Kč.  

Plnění povinností 

souvisejících s kontrolním 

hlášením správce daně 

může vyžadovat do uplynutí 

lhůty pro stanovení daně.   

 Lhůta 5ti dnů pro 

opožděné podání daňového 

přiznání bez pokuty podle § 

250 daňového řádu se 

nevztahuje ke kontrolnímu 

hlášení! 

  

Specifické případy podání 

kontrolního hlášení jako 

reakce na výzvu správce 

daně 

 a) V případě, že je plátce 

správcem daně vyzván k 

podání kontrolního hlášení z 

toho důvodu, že jej plátce 

ve stanovené lhůtě nepodal, 

má plátce, pokud mu vznikla 

povinnost podle § 101c, jej 

podat do 5 dnů od 

oznámení výzvy (§ 101g 

odst. 1). Pokud je však 

plátce na základě jemu 

známého faktického stavu 

přesvědčen, že mu 

nevznikla povinnost podat 

kontrolní hlášení podle § 

101c za dotčené období, 

podá, jako reakci na výzvu 

správce daně vyzývající k 

podání, tzv. „nulové 

kontrolní hlášení“ s 

vyplněním pouze údajů v 

záhlaví kontrolního hlášení a 

identifikaci plátce.    

b) V případě, že je plátce 

vyzván správcem daně k 

podání následného 

kontrolního hlášení z 
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důvodu pochybností o 

správnosti nebo úplnosti k 

původně podanému 

kontrolnímu hlášení (§ 101g 

odst. 2), má plátce 

povinnost jej podat do 5 

dnů od oznámení této 

výzvy. Plátce uvede v 

následném kontrolním 

hlášení všechny údaje z 

původního kontrolního 

hlášení s promítnutím oprav 

nebo s doplněním 

požadovaných údajů (viz 

postup podle 1.4.). Pokud je 

však plátce na základě jemu 

známého faktického stavu 

přesvědčen o správnosti a 

úplnosti deklarovaných 

údajů v původním 

kontrolním hlášení, potvrdí 

tyto původní údaje (bez 

nutnosti jejich opětovného 

vypisování do el. formuláře) 

prostřednictvím volby 

(funkční položky/tlačítka): 

„Rychlá odpověď na výzvu“ 

a zvolí z roletové nabídky 

volbu – „Potvrzuji správnost 

naposledy podaného 

kontrolního hlášení (KH)“.  

 

Způsob vyplnění údajů do 

kontrolního hlášení 

Údaje (základ daně a daň) 

se do kontrolního hlášení 

uvádějí v principu výpočtu a 

zaokrouhlování stanoveném 

§ 37 (pro výpočet daně u 

dodání zboží a poskytnutí 

služby) a § 39 a § 40 (při 

přijetí služby poskytnuté 

osobou neusazenou v 

tuzemsku nebo pořízení 

zboží z jiného členského 

státu).    

Základ daně a daň se do 

kontrolního hlášení může 

uvádět v detailu (včetně 

haléřové položky), nebo 

zaokrouhlené na celé 

koruny (CZK), resp. dle 

daňových 

dokladů/evidence.  Pro 

případný přepočet na CZK 

platí ustanovení § 4 odst. 5.  

 V případě, že jsou na 

daňovém dokladu uvedena 

plnění spadající do různých 

režimů, je nutné tyto 

rozepsat do částí 

kontrolního hlášení, ke 

kterým přísluší (např. 

standardní režim, režim 

přenesení daňové 

povinnosti apod.).    

V případě splátkového 

kalendáře podle § 31 ZDPH 

– každé dílčí zdanitelné 

plnění se bude vykazovat 

samostatně do kontrolního 

hlášení za období, do 

kterého spadá podle data 

uskutečnění zdanitelného 

plnění (s opakováním ev. 

čísla dokladu – splátkového 

kalendáře).  

Souhrnný daňový doklad 

podle § 31b – specifikován u 

jednotlivých relevantních 

částí kontrolního hlášení.   

Za zjednodušený daňový 

doklad se považuje daňový 

doklad, na kterém jsou 

uvedena plnění (v součtu) s 

celkovou hodnotou do 

10.000,- Kč včetně daně (§ 

30, § 30a).  

  

Upozornění k položce 

kontrolního hlášení: „Ev. 

číslo daňového dokladu“ 

Do kolonky „Evidenční číslo 

daňového dokladu“ („Ev. 

číslo daňového dokladu“) 

poskytovatel i příjemce 

plnění (dodavatel, 

odběratel) uvádějí shodné 

údaje, tj. číslo daňového 

dokladu uvedené 

poskytovatelem 

(dodavatelem) na daňovém 

dokladu při jeho vydání!  

Z pohledu dodavatele 

vytvářejícího „Ev. číslo 

daňového dokladu“ je 

vhodné používat především 

alfanumerické znaky, je však 

možné používat i speciální 

znaky (omezení znaků 

stanoveno v rámci popisu 

technické struktury 
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formuláře kontrolního 

hlášení, dostupné na 

www.daneelektronicky.cz 

nebo na Internetu FS ČR).  

 Z pohledu odběratele 

přebírajícího daňový doklad 

je potřeba pro účely 

kontrolního hlášení zachytit 

„Ev. číslo daňového 

dokladu“ co nejpřesněji tak, 

jak je uvedeno na daňovém 

dokladu. Minimálně však 

musí být zachovány 

alfanumerické znaky ve 

správném pořadí shodně, 

jak jsou uvedeny na 

daňovém dokladu.  

Detailní technické popisy 

struktury elektronického 

formuláře kontrolního 

hlášení, jeho jednotlivých 

částí a položek jsou k 

dispozici na Daňovém 

portále Finanční správy ČR: 

www.daneelektronicky.cz , 

v sekci „Dokumentace“ 

nebo na Internetu FS ČR).  

  

Obsahová část kontrolního 

hlášení 

Oddíl A.:  

A. Plnění, u kterých je 

plátce povinen přiznat 

daň a uskutečněná 

plnění v režimu 

přenesení daňové 

povinnosti  

A.1. Uskutečněná 

zdanitelná plnění v režimu 

přenesení daňové 

povinnosti, u kterých je 

povinen přiznat daň 

příjemce plnění podle § 

92a  

Plátce - poskytovatel uvede 

údaje za každé jednotlivé 

zdanitelné plnění 

uskutečněné v režimu 

přenesení daňové 

povinnosti. Souhrn těchto 

plnění za zdaňovací období 

odpovídá řádku 25 

daňového přiznání k DPH.  

Pokud bude na jednom 

daňovém dokladu uvedeno 

více druhů plnění 

(spadajících pod různé 

kódy), je nutno rozepsat 

každý kód plnění na 

samostatný řádek (s 

uvedením stejného 

evidenčního čísla daňového 

dokladu).  

  

A.2. Přijatá zdanitelná 

plnění, u kterých je 

povinen přiznat daň 

příjemce dle § 108 odst. 1 

písm. b) a c) (§ 24, § 25)  

Část A.2. vyplní plátce, který 

pořizuje zboží v tuzemsku z 

jiného členského státu (§ 

25), tj. řádky daňového 

přiznání k DPH 3, 4 a 9. 

Část A.2. rovněž také vyplní 

plátce, kterému je 

poskytnuto osobou 

neusazenou v tuzemsku 

plnění s místem plnění v 

tuzemsku (§ 24), pokud se 

jedná o poskytnutí služby 

podle § 9 až 10d, dodání 

zboží s instalací a montáží 

nebo dodání zboží 

soustavami a sítěmi (plyn, 

elektřina, teplo nebo chlad) 

– tj. řádky daňového 

přiznání 5 a 6, anebo na 

řádku 12 nebo 13 daňového 

přiznání k DPH. 

Plátce uvede přijatá 

zdanitelná plnění, u kterých 

je jako příjemce povinen 

přiznat daň podle § 108 

odst. 1 písm. b) a c), do 

kontrolního hlášení (část 

A.2.) za období, ve kterém 

mu vznikla povinnost 

přiznat daň podle § 24 nebo 

§ 25 (tj. podle data 

povinnosti přiznat daň - bez 

ohledu na to, zda má v 
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daném okamžiku k dispozici 

daňový doklad).   

V případě, že na základě 

později obdrženého 

daňového dokladu zjistí 

plátce změny ohledně 

hodnoty základu daně (tj. i 

daně) z dotčeného plnění, 

uvede tuto změnu (pouze 

rozdíl oproti původně 

deklarovaným hodnotám) 

do řádného kontrolního 

hlášení za období, kdy 

obdržel daňový doklad 

(podle data vydání 

daňového dokladu).  

V případě, že žádné 

hodnotové změny nejsou 

později obdrženým 

daňovým dokladem 

prezentovány, plátce plnění 

již duplicitně do kontrolního 

hlášení neuvádí (tzn. 

nedoplňuje pouze číslo 

dokladu atd.).  

A.3. Uskutečněná plnění ve 

zvláštním režimu pro 

investiční zlato podle § 

101c odst. 1 písm. c) bod 2  

 Vyplní plátce, který ve 

zvláštním režimu pro 

investiční zlato (§ 92) 

uskutečnil pro jiného plátce 

(nebo neplátce) dodání 

investičního zlata 

osvobozené od daně, u 

kterého má nárok na 

odpočet daně podle § 92 

odst. 6 písm. b) a c).  

 A.4. Uskutečněná 

zdanitelná plnění a přijaté 

úplaty s povinností přiznat 

daň dle § 108 odst. 1 písm. 

a) s hodnotou nad 10.000,- 

Kč včetně daně a všechny 

provedené opravy podle § 

44 bez ohledu na limit   

 Část A.4. vyplňuje plátce, 

který uskutečňuje 

zdanitelné plnění (nebo 

přijímá úplatu k) dodání 

zboží či poskytnutí služby s 

místem plnění v tuzemsku 

(§ 13, § 14 - řádek 

daňového přiznání k DPH: 1, 

2), kde hodnota 

zdanitelného plnění nebo 

přijaté úplaty (vznikla-li 

jejím přijetím povinnost 

přiznat a zaplatit daň) 

vykazovaná na daňovém 

dokladu přesahuje hodnotu 

10.000,- Kč včetně daně a to 

včetně zvláštních režimů při 

splnění uvedeného limitu 

(zvláštní režim pro cestovní 

službu podle § 89, zvláštní 

režim pro použité zboží 

podle § 90 – pro posouzení 

limitu se uvažuje celá 

hodnota plnění) - pro osobu 

příjemce:  - plátce, - osoby 

povinné k dani – neplátce, - 

právnické osoby nepovinné 

k dani (§ 28 odst. 1 písm. 

a)).  

Vyplňují se údaje z 

daňového dokladu (nebo 

přímo evidence pro účely 

daně z přidané hodnoty 5) – 

jeden řádek = jeden daňový 

doklad. V případě vystavení 

souhrnného daňového 

dokladu (§ 31b), tj. dokladu 

za několik samostatných 

plnění (nebo přijatých 

úplat), které plátce 

uskuteční pro stejnou 

osobu, uvede plátce 

souhrnnou hodnotu 

zdanitelných plnění z 

dokladu na jednom řádku 

kontrolního hlášení a to v 

členění podle jednotlivých 

sazeb daně (základ daně a 

daň týkající se příslušné 

sazby) a do pole „datum 

povinnosti přiznat daň“ 

(„DPPD“), tj.  den 

uskutečnění plnění nebo 

den přijetí úplaty, podle 

toho, který nastane dříve, 

uvede poslední (kalendářní) 

datum uskutečnění 

zdanitelného plnění 

uvedené na dokladu.   

Pro souhrnný daňový doklad 

uváděný v části A.4. 

kontrolního hlášení musí být 

splněn níže uvedený limit 

(10.000,- Kč vč. daně) – 

hodnoty samostatných 

zdanitelných plnění (nebo 

přijatých úplat) se na 
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souhrnném daňovém 

dokladu sčítají.   

Zvláštní režim pro cestovní 

službu (§ 89) a zvláštní 

režim pro použité zboží (§ 

90):  

U zvláštních režimů (§ 89, § 

90) se do kontrolního 

hlášení uvádí základ daně a 

daň týkající se pouze 

přirážky (údaje z řádku č. 1, 

2 daňového přiznání 

zahrnující zmíněné zvláštní 

režimy). Tj. údaje, které má 

plátce ve své evidenci 

vedené pro účely daně z 

přidané hodnoty (§ 100), 

neboť v souladu s § 89 odst. 

9 a § 90 odst. 14 se údaje 

ohledně daně z přirážky 

samostatně na daňovém 

dokladu neuvádějí 

(výjimkou je doklad o 

prodeji motorového vozidla 

pro osobu se zdravotním 

postižením.  

Do části A.4. se dále uvádějí 

všechny provedené opravy 

výše daně podle § 44 ZDPH 

bez ohledu na jejich limit. 

A.5. 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    

V části A.5. kontrolního 

hlášení se do jednoho řádku 

uvádí kumulativně za 

období, za které se podává 

kontrolní hlášení (tj. měsíc 

nebo čtvrtletí): - souhrn 

základu daně a daň z 

uskutečněných zdanitelných 

plnění (nebo přijatých úplat 

k) dodání zboží či poskytnutí 

služby s místem plnění v 

tuzemsku a to v členění 

podle jednotlivých sazeb. 

Jedná se o:   

- plnění, na které plátce 

vystavil zjednodušené 

daňové doklady (§ 30 a § 

30a),   

- plnění uskutečněná pro 

osoby povinné k dani – 

plátce a neplátce a 

právnické osoby nepovinné 

k dani - s hodnotou do 

10.000,- Kč včetně daně,  

- plnění s místem plnění v 

tuzemsku pro osoby 

povinné k dani neusazené v 

tuzemsku nebo zahraniční 

osoby, které nemají 

tuzemské DIČ (zde bez 

ohledu na limit),  

- případy, kdy plátce není 

povinen vystavit daňový 

doklad na plnění (tj. fyzické 

osobě nepovinné k dani), 

ale je povinen přiznat daň,  

- případné vlastní doklady o 

použití (§ 32),  

- plnění uskutečněná ve 

zvláštních režimech podle § 

89 (zvláštní režim pro 

cestovní službu) a § 90 

(zvláštní režim pro použité 

zboží) s hodnotou do 

10.000,- Kč včetně daně (z 

přirážky) bez ohledu na 

osobu příjemce,  

- opravy příslušných 

zdanitelných plnění podle § 

42 s absolutní hodnotou do 

10.000,- Kč včetně daně.  

Oddíl B 

B. Přijatá zdanitelná 

plnění s místem plnění v 

tuzemsku  

B.1. Přijatá zdanitelná 

plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti, u 

kterých je povinen přiznat 

daň příjemce podle § 92a  

Plátce uvede údaje za každé 

jednotlivé zdanitelné plnění 

přijaté v režimu přenesení 

daňové povinnosti, jejichž 

souhrn uvádí na řádky 10 
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nebo 11 daňového přiznání 

k DPH.  

Pokud bude na jednom 

daňovém dokladu uvedeno 

více druhů plnění 

(spadajících pod různé 

kódy), je nutno rozepsat 

každý kód plnění na 

samostatný řádek (s 

uvedením stejného 

evidenčního čísla daňového 

dokladu).  

B.2. Přijatá zdanitelná 

plnění a poskytnuté úplaty, 

u kterých příjemce 

uplatňuje nárok na 

odpočet daně dle § 73 

odst. 1 písm. a) s hodnotou 

nad 10.000,- Kč včetně 

daně a všechny přijaté 

opravy podle § 44 bez 

ohledu na limit.  

 Údaje jsou uvedeny za 

každé jednotlivé zdanitelné 

plnění přijaté od plátce 

(nebo jemu poskytnuté 

úplaty, vznikla-li 

poskytovateli zdanitelného 

plnění jejím přijetím 

povinnost přiznat a zaplatit 

daň), od kterého odběratel 

dotčené plnění přijal (nebo 

na ně poskytl úplatu) a 

obdržel daňový doklad s 

hodnotou plnění nad 

10.000,- Kč včetně daně (u 

souhrnného daňového 

dokladu podle § 31b se 

jedná o celkový součet 

hodnot zdanitelných plnění 

(nebo poskytnutých úplat) 

na tomto uváděných a platí 

obdoba jeho vyplnění 

definovaná v části A.4 

kontrolního hlášení), a u 

kterého si v daném 

zdaňovacím období 

uplatňuje v daňovém 

přiznání nárok na odpočet 

(tj. nárok na odpočet z 

přijatých „klasických“ 

tuzemských zdanitelných 

plnění/poskytnutých úplat - 

řádek 40 nebo 41 daňového 

přiznání k DPH), včetně 

oprav vykazovaných na 

řádku 40 a 41 daňového 

přiznání k DPH, u oprav 

podle § 74 s ohledem na 

jejich limit, tj. absolutní 

hodnotu opravy nad 

10.000,- Kč vč. daně a dále 

bez ohledu na limit - 

přijatých oprav podle § 44 

ZDPH).  

 Do kontrolního hlášení se 

však neuvádí nárok na 

odpočet daně podle § 73 

odst. 1 písm. b), c) a d) tj. 

nárok na odpočet 

vykazovaný v řádcích 

daňového přiznání: 42, 43 a 

44. Jedná se především o 

nárok na odpočet z plnění, u 

kterých vzniká povinnost 

přiznat daň vykázaných v 

části A.2. (či B.1.) 

kontrolního hlášení, tj. 

především o hodnoty 

nároku na odpočet daně z 

plnění týkajících se pořízení 

zboží z jiného členského 

státu nebo přijetí služby 

poskytnuté osobou 

neusazenou v tuzemsku (tj. i 

zahraniční osobou), dodání 

zboží s instalací a montáží 

nebo dodání zboží 

soustavami a sítěmi, dovoz, 

přijatá zdanitelná plnění v 

tuzemském režimu 

přenesení daňové 

povinnosti (tj. z části B.1.). 

Uvedený princip platí i pro 

část B.3.   

V případě kráceného nároku 

na odpočet daně podle § 76 

(část V. daňového přiznání k 

DPH) se do kontrolního 

hlášení bude uvádět celá 

hodnota základu daně a daň 

uvedená na přijatém 

daňovém dokladu.  U 

poměrného nároku na 

odpočet daně se však do 

kontrolního hlášení uvede 

pouze ta poměrná část 

základu daně a k tomu 

příslušná daň, ze které má 

plátce nárok na odpočet 

daně podle § 75, jak uvádí v 

daňovém přiznání k DPH. U 

poměrného odpočtu - při 

do-uplatnění zbytku ke 

konci roku – tato hodnota 

bude uváděna pouze v 

daňovém přiznání k DPH 
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(uvedené principy platí i pro 

část B.3. kontrolního 

hlášení). Plátce na řádku 

kontrolního hlášení v části 

B.2. specifikuje v položce 

„Použit poměr“, zda uvádí 

pouze poměrné hodnoty či 

nikoliv (tj. případná změna 

„defaultně“ přednastavené 

hodnoty „NE“):  

 § 44 ZDPH - Opravy výše 

daně u pohledávek za 

dlužníky v insolvenčním 

řízení – dlužník (bez ohledu 

na limit):  

Pokud provedl věřitel 

opravu podle § 44 odst. 1 

ZDPH (část kontrolního 

hlášení A.4.), dlužník je 

povinen podle § 44 odst. 5 

snížit svoji daň na vstupu o 

částku opravenou 

věřitelem, a to ve výši v jaké 

uplatnil odpočet daně z 

dotčeného přijatého 

zdanitelného plnění. Dlužník 

uvede do kontrolního 

hlášení opravu uplatněného 

odpočtu se záporným 

znaménkem. Neopravuje 

ani neuvádí základ daně, ale 

pouze daň, protože 

předmětné zdanitelné 

plnění bylo uskutečněno (tj. 

dlužník vyplňuje k 

hodnotovým položkám 

kontrolního hlášení pouze 

pole „Daň 1/2/3“ podle 

příslušné sazby). V případě 

postupu podle § 44 odst. 6, 

7 nebo 8 – oprava výše daně 

na vstupu s kladným 

znaménkem (princip 

vyplnění dle daňového 

přiznání k DPH).  Zároveň 

dlužník v řádku kontrolního 

hlášení označí příznakem, že 

se jedná o opravu daně na 

vstupu podle § 44 ZDPH 

(defaultně pole 

přednastaveno „jako 

prázdné“).  

Příklad vykázání nároku na 

odpočet v období:  

Plátce obdržel doklad s 

datem uskutečnění 

zdanitelného plnění k 31. 1. 

2016, který byl vystaven 

dne 15. 2. 2016. Hodnota 

zdanitelného plnění včetně 

daně činí 12.000,- Kč. Plátce 

s měsíčním zdaňovacím 

obdobím obdrží doklad dne 

25. 2. 2016. Odpočet DPH z 

tohoto dokladu si plátce 

uplatní v daňovém přiznání 

k DPH za únor 2016, 

podaném do 25. března 

2016. V souladu s tímto 

postupem dotčený nárok na 

odpočet uvádí v kontrolním 

hlášení za únor 2016. V 

kontrolním hlášení vykazuje 

všechny rozhodné 

(definované) položky 

vztahující se k dotčenému 

zdanitelnému plnění.  

B.3. Přijatá zdanitelná 

plnění a poskytnuté úplaty, 

u kterých příjemce 

uplatňuje nárok na 

odpočet daně dle § 73 

odst. 1 písm. a) s hodnotou 

do 10.000,- Kč včetně daně  

 

Plátce, který přijímá 

zdanitelné plnění (nebo 

poskytl úplatu - vznikla-li 

poskytovateli zdanitelného 

plnění jejím přijetím 

povinnost přiznat a zaplatit 

daň - k) dodání zboží či 

poskytnutí služby s místem 

plnění v tuzemsku od plátců 

– s hodnotou zdanitelného 

plnění do 10.000,- Kč včetně 

daně, uvede: - základ daně a 

daň, a to souhrnně celkovou 

hodnotu za kalendářní 

měsíc (nebo zdaňovací 

období) v členění podle 

jednotlivých sazeb daně 

rozepsaných do jednoho 

řádku části B.3. kontrolního 

hlášení.  

Tj. může se jednat o 

zdanitelná plnění (nebo na 

ně poskytnuté úplaty):  

- přijatá od plátců s 

hodnotou do 10.000,- Kč 

včetně daně, u kterých si 

příjemce uplatňuje nárok na 

odpočet daně podle § 73 

odst. 1 písm. a), tj. včetně 

přijatých plnění, na které 

byly vystaveny 
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zjednodušené daňové 

doklady (§ 30 a § 30a),  

- opravy podle § 74 

vykazované na řádku 40 a 

41 daňového přiznání k DPH 

s absolutní hodnotou pod 

stanovený limit 10.000,- Kč 

včetně daně. 

2. Novela zákona o účetnictví 
 

Zákonem č. 221/2015 Sb., 

který byl zveřejněn ve 

Sbírce zákonů dne 10. září 

2015, byla provedena 

zřejmě nejrozsáhlejší novela 

zákona o účetnictví (ZOÚ) za 

několik posledních let. 

Současně tento zákon 

novelizoval i některé další 

předpisy: 

- Zákon č. 586/1992 

Sb., o daních 

z příjmů 

- Zákon č. 593/1992 

Sb., o rezervách pro 

zjištění základu 

daně z příjmů a 

- Zákon č. 93/2009 

Sb., o auditorech. 

Vysvětlení, proč bylo nutné 

novelovat zákon o 

účetnictví, nalezneme 

v Důvodové zprávě 

Ministerstva financí ČR 

k vládnímu návrhu novely 

zákona o účetnictví, která je 

součástí sněmovního tisku č. 

398/0 Prioritně se jedná o 

povinnost členských zemí 

Evropské unie transponovat 

směrnici 2013/34/EU, která 

se věnuje problematice 

finančních výkazů, do svých 

národních legislativ. Další 

změny se týkají vazeb na 

rekodifikaci soukromého 

práva a dále nebylo možné 

opomenout i vazby na další 

zákony, kterých se změny 

v účetnictví bezprostředně 

dotýkají.  

Na novelu zákona o 

účetnictví navazují novely 

prováděcích vyhlášek 

k zákonu o účetnictví. O 

změnách, které nám přináší 

tyto předpisy, vás budeme 

průběžně informovat.  

V případě novely zákona o 

daních z příjmů je 

reagováno na zrušení 

kategorie zřizovací výdaje 

jako dlouhodobého 

nehmotného majetku. 

V případě novely zákona o 

rezervách zákonodárce 

reagoval na znovuzavedení 

režimu jednoduchého 

účetnictví při splnění 

nastavených kritériích pro 

určité účetní jednotky, které 

nejsou založené za účelem 

podnikání.   

Novela zákona o auditorech 

reaguje na skutečnost, že 

došlo k přesunu úpravy 

obsahu zprávy auditora z 

účetní směrnice do 

směrnice o auditorech 

(2006/43/ES), kam tato 

úprava logicky patří. Obsah 

a rozsah zprávy auditora je 

definován v zákoně o 

auditorech. Změny upravují 

obsah zprávy auditora 

pouze v rozsahu, který 

upravuje směrnice. Další 

změna zákona o auditorech 

reaguje na změny v rozsahu 

povinného auditu, zejména 

z pohledu začlenění 

ověřování výroční zprávy do 

celkového konceptu 

povinného auditu, které 

přinesla směrnice.  

 

Zastavme se nyní společně u 

některých novinek v oblasti 

zákona o účetnictví: 

 

Do zákona o účetnictví se 

vrací systém jednoduchého 

účetnictví, který byl ze 

zákona o účetnictví vyřazen 

s účinností od 1. ledna 2004 

s tím, že podle § 38a zákona 

o účetnictví bylo některým 

účetním jednotkám 

(občanská sdružení a jejich 

organizační jednotky, které 

mají právní osobnost, církve 

a náboženské společnosti 

nebo církevní instituce, 

které jsou církevní 
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právnickou osobou a 

honební společenstva) 

umožněno vést jednoduché 

účetnictví i nadále. 

Aby bylo docíleno vyšší 

právní jistoty nejen u 

dotčených účetních 

jednotek, ale též u správců 

daní, byla znovu zavedena 

možnost vedení 

jednoduchého účetnictví 

některými, přesně 

specifikovanými účetními 

jednotkami při splnění 

určitých kritérií.  

Novela zákona o účetnictví 

reaguje jednak na změny 

vyplývající z evropské 

směrnice (dosud neexistující 

kategorizace účetních 

jednotek a konsolidačních 

celků, definice subjektů 

veřejného zájmu a dosud 

neexistující zpráva o 

platbách), tak i na změny 

vyplývající ze zákona o 

veřejných rejstřících 

právnických a fyzických 

osob a na dokončení úprav 

v souvislosti s rekodifikací.

  

Novelou zákona o účetnictví 

je upřesněn a rozveden 

předmět účetnictví (§ 2 

ZOÚ). 

Předmětem účetnictví je jak  

- podvojné účetnictví 

(slovy zákona „vedení 

účetnictví“), tak i 

- jednoduché účetnictví. 

Vedení účetnictví lze 

rozdělit na 

- vedení účetnictví podle 

mezinárodních 

účetních standardů 

(IAS/IFRS) a 

- „české“ účetnictví, 

které zákon ještě dále 

rozlišuje na 

o vedení účetnictví 

v plném rozsahu a 

o vedení účetnictví ve 

zjednodušeném 

rozsahu. 

Účetní jednotky jsou 
povinny vést účetnictví tak, 
aby účetní závěrka byla 
sestavena na jeho základě 
srozumitelně a podávala 
věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní 
jednotky tak, aby na jejím 
základě mohla osoba, která 
tyto informace využívá 
(dále jen „uživatel“), činit 
ekonomická rozhodnutí.  
 
 

Členění účetních jednotek  

 

Úplnou novinkou, kterou 

novela zákona o účetnictví 

přináší je členění účetních 

jednotek do kategorií 

účetních jednotek a skupin 

účetních jednotek. 

Od toho, do které kategorie 

účetní jednotka bude patřit, 

se budou dále odvíjet její 

povinnosti týkající se 

zejména způsobu vedení 

účetnictví, rozsahu a obsahu 

účetní závěrky, zveřejňování 

informací z účetnictví atd. 

Od roku 2016 bude tedy 

důležité vědět, zda daná 

účetní jednotka patří do 

kategorie: 

 mikro účetní jednotka, 

 malá účetní jednotka, 

 střední účetní jednotka 

nebo 

 velká účetní jednotka. 

Další členění, které novela 

zákona přináší je členění do 

kategorie: 

 malá skupina účetních 

jednotek, 

 střední skupina účetních 

jednotek a  

 velká skupina účetních 

jednotek. 

Rozhodujícími kritérii pro 

zařazení účetních jednotek 

do jednotlivých kategorií 

budou níže uvedené 

hodnoty dle stavu 

k rozvahovému dni: 

 aktiva celkem netto,  

 roční úhrn čistého 

obratu a 
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 průměrný počet 

zaměstnanců v průběhu 

účetního období. 

 

Mikro účetní jednotka 

Mikro účetní jednotkou je 

ta, která k rozvahovému dni 

nepřekračuje alespoň 2 z 

uvedených hraničních 

hodnot: 

 aktiva celkem 

9 000 000 Kč,  

 roční úhrn čistého 

obratu 18 000 000 Kč, 

 průměrný počet 

zaměstnanců v 

průběhu účetního 

období 10. 

 

Malá účetní jednotka 

Malou účetní jednotkou je 

ta, která není mikro účetní 

jednotkou a k rozvahovému 

dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních 

hodnot: 

 aktiva celkem 100 000 

000 Kč, 

 roční úhrn čistého 

obratu 200 000 000 Kč, 

 průměrný počet 

zaměstnanců v 

průběhu účetního 

období 50 

 

Střední účetní jednotka 

Střední účetní jednotkou je 

ta, která není mikro účetní 

jednotkou ani malou účetní 

jednotkou a k rozvahovému 

dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních 

hodnot: 

 aktiva celkem 500 000 

000 Kč, 

 roční úhrn čistého 

obratu 1 000 000 000 

Kč, 

 průměrný počet 

zaměstnanců v 

průběhu účetního 

období 250. 

 

Velká účetní jednotka 

 

Velkou účetní jednotkou je 

ta, která k rozvahovému dni 

překračuje alespoň 2 

hraniční hodnoty uvedené 

pro střední účetní jednotku.  

Za velkou účetní jednotku se 

vždy považuje 

 subjekt veřejného 

zájmu, 

 vybraná účetní 

jednotka.  

 

Subjekty veřejného zájmu  

Za subjekt veřejného zájmu 

se považuje účetní jednotka 

se sídlem v České republice, 

která je 

 uvedena v § 19a odst. 1 

(tj. účetní jednotka, 

která je obchodní 

společností a je 

emitentem cenných 

papírů přijatých k 

obchodování na 

evropském 

regulovaném trhu. Tato 

ÚJ je povinna použít 

pro účtování a 

sestavení účetní 

závěrky mezinárodní 

účetní standardy 

upravené právem 

Evropské unie (dále jen 

"mezinárodní účetní 

standardy"), 

 bankou podle zákona 

upravujícího činnost 

bank nebo spořitelním 

a úvěrním družstvem 

podle zákona 

upravujícího činnost 

spořitelních a úvěrních 

družstev, 

 pojišťovnou nebo 

zajišťovnou podle 

zákona upravujícího 

činnost pojišťoven a 

zajišťoven, 

 penzijní společností 

podle zákona 

upravujícího 

důchodové spoření 

nebo doplňkové 

penzijní spoření, nebo 

 zdravotní pojišťovnou. 

 

Změny týkající se povinnosti 

sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku 

Pozor na změny v oblasti 

vymezení konsolidačních 

celků – od roku 2016 

dochází k významnému 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stránka | 16 

snížení hodnotových kritérií 

pro povinné sestavování 

konsolidované závěrky! 

Stav platný do konce roku 

2015 

Konsolidující účetní 

jednotka není povinna 

sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku, pokud ke 

konci rozvahového dne 

účetního období, za nějž se 

konsolidovaná účetní 

závěrka sestavuje, 

konsolidující účetní 

jednotka a konsolidované 

účetní jednotky společně, 

na základě svých posledních 

řádných účetních závěrek, 

nesplnily alespoň dvě z 

těchto kritérií:  

a) aktiva celkem činí více 

než 350 000 000 Kč; aktivy 

celkem se rozumí úhrn 

zjištěný z rozvahy v ocenění 

neupraveném o oprávky a 

opravné položky, tzn. brutto 

hodnota aktiv,  

b) roční úhrn čistého obratu 

činí více než 700 000 000 Kč; 

ročním úhrnem čistého 

obratu se rozumí výše 

výnosů snížená o prodejní 

slevy, dělená počtem 

započatých měsíců, po které 

trvalo účetní období, a 

vynásobená dvanácti,  

c) průměrný přepočtený 

stav zaměstnanců, včetně 

případů pracovního vztahu 

člena k družstvu, zjištěný 

způsobem stanoveným na 

základě zvláštního právního 

předpisu, činí v průběhu 

účetního období více než 

250.  

Stav platný od roku 2016 

Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku 

Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku se týká  

 malé skupiny účetních 

jednotek v případě, kdy 

je některá účetní 

jednotka ve skupině 

subjektem veřejného 

zájmu,  

 střední skupiny 

účetních jednotek a 

 velké skupiny účetních 

jednotek. 

Malou skupinou účetních 

jednotek je ta, která sestává 

z konsolidující účetní 

jednotky a konsolidovaných 

účetních jednotek a která na 

konsolidovaném základě 

nepřekračuje k 

rozvahovému dni alespoň 2 

z uvedených hraničních 

hodnot  

a) netto aktiva celkem 100 

000 000 Kč,  

b) čistý obrat 200 000 000 

Kč,  

c) průměrný počet 

zaměstnanců v průběhu 

účetního období 50.  

 

Střední skupinou účetních 

jednotek je ta, která není 

malou skupinou účetních 

jednotek a sestává z 

konsolidující účetní 

jednotky a konsolidovaných 

účetních jednotek a která na 

konsolidovaném základě 

nepřekračuje k 

rozvahovému dni alespoň 2 

z uvedených hraničních 

hodnot  

a) netto aktiva celkem 500 

000 000 Kč,  

b) roční úhrn čistého obratu 

1 000 000 000 Kč,  

c) průměrný počet 

zaměstnanců v průběhu 

účetního období 250.  

 

Velkou skupinou účetních 

jednotek je ta, která sestává 

z konsolidující účetní 

jednotky a konsolidovaných 

účetních jednotek a která na 

konsolidovaném základě 

překračuje k rozvahovému 

dni alespoň 2 hraniční 

hodnoty stanovené pro 
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střední skupinu účetních 

jednotek.  

 

Ověřování účetní závěrky 

auditorem – nově od roku 

2016 

 

Řádnou nebo mimořádnou 

účetní závěrku jsou povinny 

mít ověřenou auditorem, 

kterého účetní jednotka určí 

způsobem stanoveným 

v zákoně upravujícím 

činnost auditorů, účetní 

jednotky, kterým tuto 

povinnost stanoví zvláštní 

právní předpis a dále 

a) velké účetní 

jednotky s výjimkou 

vybraných účetních 

jednotek, které nejsou 

subjekty veřejného zájmu,  

b) střední účetní 

jednotky,  

c) malé účetní 

jednotky, pokud jsou 

akciovými společnostmi 

nebo svěřenskými fondy 

podle občanského zákoníku 

a k rozvahovému dni 

účetního období, za nějž se 

účetní závěrka ověřuje, a 

účetního období 

bezprostředně 

předcházejícího, překročily 

nebo již dosáhly alespoň 

jednu hodnotu z uvedených 

hodnot 

1. aktiva celkem 40 
000 000 Kč,  
2. roční úhrn čistého 
obratu 80 000 000 Kč,  
3. průměrný počet 
zaměstnanců v průběhu 
účetního období 50,  
 
d) ostatní malé účetní 

jednotky, pokud 

k rozvahovému dni účetního 

období, za nějž se účetní 

závěrka ověřuje, a účetního 

období bezprostředně 

předcházejícího, překročily 

nebo již dosáhly alespoň 2 

výše uvedené hodnoty 

v písmeni c) bodech 1 až 3. 

 

Novinky ve zveřejňování 

informací z účetnictví 

 

Povinnost zveřejnění - 

obecně 

Účetní jednotky jsou 

povinny účetní závěrku 

nebo přehled o majetku a 

závazcích a výroční zprávu, 

vyžaduje-li jejich vyhotovení 

tento zákon nebo zvláštní 

právní předpis, zveřejnit ty, 

které se zapisují do 

rejstříku, nebo ty, kterým 

tuto povinnost stanoví 

zvláštní právní předpis.  

Veřejné rejstříky upravuje 

od roku 2014 zákon č. 

304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a 

fyzických osob.  

Veřejnými rejstříky 

právnických a fyzických 

osob se rozumí  

 spolkový rejstřík,  

 nadační rejstřík,  

 rejstřík ústavů,  

 rejstřík společenství 

vlastníků jednotek,  

 obchodní rejstřík a  

 rejstřík obecně 

prospěšných 

společností.  

Veřejný rejstřík je 

informačním systémem 

veřejné správy, je veden v 

elektronické podobě a vede 

jej rejstříkový soud.  

 

Z výše uvedeného tedy 

vyplývá nová povinnost 

zveřejnit účetní závěrku, 

popř. i výroční zprávu  

 všem spolkům a 

pobočným spolkům, 

 nadacím, ústavům i 

 společenství vlastníků 

jednotek. 

 

Dle §66 písm. c) zákona o 

veřejných rejstřících 

obsahuje Sbírka listin:  

 výroční zprávy,  
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 řádné, mimořádné a 

konsolidované účetní 

závěrky, nejsou-li 

součástí výroční zprávy, 

stanoví-li povinnost 

jejich uložení do sbírky 

listin zákon upravující 

účetnictví osob a 

vyžaduje-li jejich 

vyhotovení jiný zákon,  

 návrh rozdělení zisku 

nebo vypořádání ztráty 

a jejich konečnou 

podobu, nejsou-li 

součástí účetní závěrky, 

a  

 zprávu auditora o 

ověření účetní závěrky.  

 

Dle §67 zákona o veřejných 

rejstřících se do sbírky listin 

spolu s účetní závěrkou 

nebo výroční zprávou 

ukládá návrh rozdělení zisku 

nebo vypořádání ztráty a 

jejich konečná podoba, 

nejsou-li součástí účetní 

závěrky.  

V souvislosti s novou 

povinností zveřejňování 

účetních závěrek všech 

účetních jednotek, které se 

zapisují do veřejného 

rejstříku, je jistě vhodné 

připomenout i přechodná 

ustanovení novely zákona o 

účetnictví, tj. Čl. II zákona č. 

221/2015 Sb. body 2. a 3, 

která zní následovně: 

2. Účetní jednotky, které se 

zapisují do veřejného 

rejstříku a nemají povinnost 

mít účetní závěrku ověřenu 

auditorem, zveřejňují účetní 

závěrku a výroční zprávu za 

účetní období, které 

započalo v roce 2014, jejich 

uložením do sbírky listin 

nejpozději do 31. března 

2016.  

3. Účetní jednotky, které se 

zapisují do veřejného 

rejstříku a nemají povinnost 

mít účetní závěrku ověřenu 

auditorem, zveřejňují účetní 

závěrku a výroční zprávu za 

účetní období, které 

započalo v roce 2015, jejich 

uložením do sbírky listin 

nejpozději do 30. listopadu 

2017.  

 

Účetní jednotky zveřejňují 

účetní závěrku v rozsahu, v 

jakém jimi byla sestavena (§ 

18 odst. 4) a v případě 

účetních jednotek, které 

mají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou 

auditorem, v rozsahu a 

znění, ve kterém byla 

ověřena auditorem. 

Povinnosti účetních 

jednotek ke zveřejnění či 

uveřejnění jiných informací 

stanovené ve zvláštních 

právních předpisech nejsou 

dotčeny. Ustanovení o 

účetních záznamech podle 

tohoto zákona se mohou 

použít obdobně i v 

uvedených případech.  

 

Účetní jednotky, které mají 

povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou 

auditorem, zveřejní účetní 

závěrku i výroční zprávu po 

jejich ověření auditorem a 

po schválení k tomu 

příslušným orgánem podle 

zvláštních právních předpisů 

do 30 dnů od splnění obou 

uvedených podmínek, 

pokud zvláštní právní 

předpisy nestanoví jinak, 

nejpozději však do 12 

měsíců od rozvahového 

dne zveřejňované účetní 

závěrky bez ohledu na to, 

zda byly tyto účetní 

záznamy uvedeným 

způsobem schváleny.  

Účetní jednotky jsou 

povinny zveřejnit i zprávu 

auditora a informaci o tom, 

že zveřejňované účetní 

záznamy nebyly případně 

schváleny příslušným 

orgánem účetní jednotky 

nebo nebyl proveden audit 

zveřejňované účetní závěrky 

či výroční zprávy.  

Účetní jednotky, které mají 

povinnost mít účetní 
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závěrku ověřenou 

auditorem, nesmí zveřejnit 

informace, které předtím 

nebyly ověřeny auditorem, 

způsobem, který by mohl 

uživatele uvést v omyl, že 

auditorem ověřeny byly.  

 

Zveřejnění účetní závěrky a 

výroční zprávy účetní 

jednotkou, která se zapisuje 

do veřejného rejstříku 

Účetní jednotky, které se 

zapisují do veřejného 

rejstříku, zveřejňují účetní 

závěrku a výroční zprávu 

jejich uložením do sbírky 

listin nejpozději v době 

stanovené ve výše 

uvedeném textu přitom 

účetní závěrka může být 

uložena jako součást výroční 

zprávy.  

Účetní jednotky, které podle 

zvláštního právního 

předpisu předávají výroční 

zprávu České národní 

bance, předávají účetní 

závěrku a výroční zprávu do 

sbírky listin veřejného 

rejstříku prostřednictvím 

České národní banky. 

Povinnost zveřejnění 

uvedených účetních 

záznamů podle tohoto 

zákona účetní jednotka 

splnila okamžikem jejich 

předání rejstříkovému 

soudu; v případech podle 

věty druhé předáním České 

národní bance.  

Zveřejnění konsolidované 

účetní závěrky a výroční 

zprávy 

Výše uvedený text platí též 

pro konsolidované účetní 

závěrky a výroční zprávy 

obdobně. 

Povinnosti zveřejňování pro 

mikro a malé účetní 

jednotky 

Malé účetní jednotky a 

mikro účetní jednotky, které 

nemají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou 

auditorem, nemusejí 

zveřejňovat výkaz zisku a 

ztráty, pokud jim tuto 

povinnost nestanoví zvláštní 

právní předpis. 

Prezentace vybraných údajů 

z účetní závěrky 

Jestliže účetní jednotka 

prezentuje vybrané údaje ze 

své účetní závěrky, uvede, 

že se jedná pouze o vybrané 

údaje z účetní závěrky a 

informaci o tom, kde je 

účetní závěrka uložena. 

K těmto vybraným údajům 

se nepřikládá zpráva 

auditora o ověření účetní 

závěrky. Místo této zprávy 

uvede účetní jednotka druh 

výroku auditora k účetní 

závěrce a odkaz na jakékoli 

záležitosti, na něž auditor 

zvláštním způsobem 

upozornil. 

 

Nová omezující podmínka 

pro výplatu podílů na zisku 

Zcela nově je do zákona o 

účetnictví (§ 28 odst. 7) 

zapracovaná podmínka pro 

možnost vyplácet podíly na 

zisku: 

 „Jsou-li náklady na vývoj 

vykazovány v aktivech 

rozvahy, je jakékoli 

vyplácení podílů na zisku 

zakázáno, ledaže 

disponibilní zdroje, z nichž 

lze jinak vyplácet podíly na 

zisku a nerozdělený zisk 

minulých období, jsou 

nejméně rovny neodepsané 

části nákladů na vývoj.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stránka | 20 

 

Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 

mailto:spaudit@spaudit.cz

