
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

DPH/zakladni-informace 

Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve 

výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové 

povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. 

od 1. 1. 2016). – týká se zedníků a ostatních stavebních prací 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

DPH/kdo-podava-kontrolni-hlaseni 

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně. 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

DPH/kdy 

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se 

sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. 

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 

dnů po skončení kalendářního měsíce.  

Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání - ve lhůtě do 

25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH.  

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

DPH/forma-podani-nalezitosti 

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. 

 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/KontrolniHlaseni_vzor_12_5_15.pdf 

dej blbci tužku a vymyslí formulář 

 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-

dani/2015Predbezne_informace_vyplneni_KontHlas.pdf 

Tohle je na delší čtení, ještě se to navíc bude měnit. A to jak do konce roku 2015, tak v průběhu 

dalších let, protože soudruzi zjistí, že to nefunguje. 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

DPH/sankce 
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Sankce při nepodání kontrolního hlášení 

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost 

uhradit pokutu ve výši: 

a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně, 

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval, 

c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně 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 má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 

000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo 

nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.  

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 

000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.  

 

 

 


