
Kontrolní hlášení v KEO-W Účetnictví 
 

Od 1. ledna 2016 plátci DPH budou mít povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů. Tyto údaje se 
budou vykazovat v kontrolním hlášení. 
 

 Sledovaným obdobím bude v případě právnické osoby kalendářní měsíc bez ohledu na 
zdaňovací období. 

 Termín odevzdání do 25. dne následujícího měsíce. 

 Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky. 

 Kontrolní hlášení je řádné (případně řádné opravné), v případě opravy je následné (případně 
následné opravné), následné kontrolní hlášení obsahuje vždy všechny věty. 

 Nahrazuje výpis z daňové evidence - přenesení daňové povinnosti. 

 Nahrazuje zvláštní evidenci §44. 

 Nenahrazuje souhrnné hlášení. 
 
 
A. Nové údaje a povinnosti v KEO-W Účetnictví 
 
1. Evidenční číslo daňového dokladu 
Do tohoto údaje je nutné uvádět jednoznačné párovací číslo daňového dokladu, které musí být shodné 
jak na straně dodavatele, tak odběratele. 

a) Závazky (došlé faktury, …) 
Do údaje Evidenční číslo daňového dokladu se uvede číslo daňového dokladu 
dodavatele a z tohoto údaje program automaticky vygeneruje variabilní číslo a to tak, 
že vynechá všechny alfabetické a ostatní znaky a ponechá pouze čísla. 

b) Pohledávky (vystavené faktury …) 
Údaj Evidenční číslo daňového dokladu program automaticky převezme z údaje 
Doklad. 

c) Výdajové pokladní doklady (vnitřní výdajové doklady) 
Do údaje Evidenční číslo daňového dokladu se uvede číslo daňového dokladu 
dodavatele. 

d) Příjmové pokladní doklady (vnitřní příjmové doklady) 
Při vytváření vnitřního příjmového dokladu nelze údaj Evidenční číslo daňového 
dokladu editovat. Po uložení pokladního dokladu se do údaje Evidenční číslo daňového 
dokladu uvede číslo pokladního dokladu. 
 

2. Zvláštní druhy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář) 
V případě, že součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat uváděných na těchto dokladech, přesáhne 
hodnotu 10 000,- Kč (hodnota včetně daně), je nutné u daňového dokladu zaškrtnout údaj Zvláštní DD 
(suma DD > 10 000). 
 
3. Poměrný nárok na odpočet podle §75 
V případě, že je uplatňován poměrný odpočet podle § 75 (POZOR nezaměňovat s kráceným plněním), 
je nutné, aby byl u věty DPH zaškrtnutý údaj Použit poměr. 

a) Pokud má účetní jednotka nastaveno v parametrech hodnotu Poměrná výše DPH 
(podíl), pak se údaj Použit poměr automaticky zaškrtne. 

b) Pokud je podíl ve výši 100% a při pořízení je změněn na hodnotu 1% až 99%, tak se údaj 
Použit poměr též automaticky zaškrtne. 



c) Pokud účetní jednotka uvádí hodnotu Základ, Daň a S daní již poměrně zkrácenou, pak 
je nutné, údaj Použit poměr ručně zaškrtnout. 
 

 
4. Uvádění DIČ u vystavených daňových dokladů 
Pokud je hodnota vystaveného daňového dokladu vyšší než 10 000,- Kč, je nutné u osob povinných 
k dani (plátci DPH a podnikající neplátci DPH) uvést DIČ, pokud jej sdělili. 
 
 
B. Popis zpracování v KEO-W Účetnictví 
 
Kontrolní hlášení má samostatnou nabídku a je řešeno obdobným způsobem jako daňové přiznání. 
Kontrolní hlášení se vytváří v nabídce Nové kontrolní hlášení. V tisku kontrolního hlášení je dotaz, zda 
vytisknout detailní rozpis A. 5. a B. 3. Pokud se zadá detailní rozpis, tak se vytisknou jednotlivé doklady. 
Jednotlivé části kontrolního hlášení jsou tříděné dokladem KN resp. pokladním dokladem. 
U kontrolního hlášení se nedělá měsíční uzávěrka. 
 
 
C. Popis jednotlivých částí kontrolního hlášení 
Kontrolní hlášení je rozděleno do tří oddílů: 

 Oddíl A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu 
přenesení daňové povinnosti 

 Oddíl B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 

 Oddíl C. Kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH 
 
A. 1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen 
přiznat daň příjemce plnění podle § 92a 
 
Do části A. 1. budou vstupovat typy daní 801 až 806, tj. řádek 25 daňového přiznání. 
 
A. 2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) 
(§ 24, § 25) 
 
Do části A. 2. budou vstupovat typy daní, které se generují z daně na vstupu, jedná se o tzv. reverse 
charge, tj. řádek 3 až 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání. 
 
A. 3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 
 
Část A. 3. není naplňovaná. 
 
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 
 
Do části A. 4. budou vstupovat typy daní 511, 512 atd., tj. částečně řádky 1 a 2 daňového přiznání. 
 
Do části A. 4. se dostanou pouze daňové doklady s DIČ a: 

 s hodnotou nad 10 000,- Kč nebo 

 které mají zaškrtnutý Zvláštní DD (sumaDD > limit 10 000) nebo 

 je použit typ daně pro §44. 
 



U daňových dokladů, které mají zaškrtnutý Zvláštní DD (sumaDD > limit 10 000) nebo je použit typ 
daně pro §44 bude kontrola na vyplněné DIČ. 
 
 
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 
 
Do části A. 5. budou vstupovat typy daní 511, 512 atd., tj. částečně řádky 1 a 2 daňového přiznání. 
Část A. 5. má vždy pouze jeden řádek, kde je uveden součet všech dokladů. 
 
Do části A. 5. se dostanou pouze daňové doklady: 

 s vyplněným DIČ a hodnotou do 10 000,- Kč nebo 

 s nevyplněným DIČ. 
 
B. 1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň 
příjemce podle § 92a 
 
Do části B. 1. budou vstupovat typy daní 561,562 atd., tj. řádky 10 a 11 daňového přiznání. 
 
 
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 
 
Do části B. 2. budou vstupovat typy daní 111, 112 atd., tj. částečně řádky 40 a 41 daňového přiznání. 
 
Do části B. 2. se dostanou pouze daňové doklady od plátců DPH s DIČ a: 

 s hodnotou nad 10 000,- Kč nebo 

 které mají zaškrtnutý Zvláštní DD (sumaDD > limit 10 000) nebo 

 je použit typ daně pro §44. 
 
 U daňových dokladů, které mají zaškrtnutý Zvláštní DD (sumaDD > limit 10 000) nebo je použit typ 
daně pro §44 bude kontrola na vyplněné DIČ 
 
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 
 
Do části B. 3. budou vstupovat typy daní 111, 112 atd., tj. částečně řádky 40 a 41 daňového přiznání. 
Část B. 3. má vždy pouze jeden řádek, kde je uveden součet všech dokladů. 
 
Do části B. 3. se dostanou pouze daňové doklady od plátců DPH s hodnotou do 10 000,- Kč. 
 
Nezávazný vzor kontrolního hlášení: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf 

 
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-
DPH.pdf 
 
Zpracovala: I.Mrtková 
Dne: 31. prosince 2015 
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