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1) Zmírnění sankcí a změna lhůty 

Dne 13.1.2016 vláda schválila návrh na legislativní změnu ve věci změny lhůty a  zmírnění sankcí u 

kontrolního hlášení, který je předkládán v souvislosti s novelou celního řádu. Svaz průmyslu bere na 

vědomí snahu vlády napravit chyby v nastavení kontrolního hlášení DPH. Návrh obsahuje: 

 Svazem požadovanou změnu lhůty pro odpověď v případě výzvy ze strany finanční správy k 

odstranění pochybností u kontrolního hlášení z pěti kalendářních na pět pracovních dní. 

o Pozn. V případě datových stránek počítání lhůty od doby přijetí výzvy, popřípadě od 10 dnů 

od doručení. V případě doručení výzvy do emailu se výzva považuje za doručenou dnem 

odeslání 

 Prominutí pokuty 1 000 Kč (pokut za opožděné podání, pokud je učiněno před tím, než vyzve 

správce daně), pokud k prodlení při podání kontrolního hlášení došlo v daném kalendářním roce 

poprvé.  

 Zpětnou liberaci všech pokut tj. 1 000 Kč, které vznikly do účinnosti navrhovaného zákona a to 

formou jejich zániku. 

 U ostatních pokut vznikajících ze zákona v pevné výši 10 000Kč , 30 000 Kč a 50 000 Kč možnost 

požádat o prominutí, a to: 

o na základě žádosti plátce, 

o předložení objektivních důvodů, mělo by jít o výjimečné případy, které jsou z lidského 

hlediska omluvitelné a z hlediska materiálního představují prohřešek pramenící z existence 

určitých objektivních překážek, 

o do doby 3 měsíce ode dne právní moci platebního výměru; u pokut, které vznikly do doby 

nabytí účinnosti novely pak do doby 3 měsíců od nabytí účinnosti novely. 

 Prominout nepůjdou pokuty, u kterých zákon předpokládá správní úvahu správce daně, tj.“ do 50 a 

do 500tis. Kč“ U těchto pokut není potřeba následné moderace, neboť prvek správního uvážení je 



přítomen již v samotném uložení dané pokuty. Případná revize její výše pak může být učiněna 

formou opravných prostředků (řádných i mimořádných) 

 

2) Důležité odkazy ke kontrolnímu hlášení: 

 Informační leták finanční správy k povinnosti podání k DPH již pouze elektronicky 

 Zpřístupnění formuláře kontrolního hlášení v ostrém prostředí, zpřístupněno zůstává i testovací 

prostředí 

 Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení 

 Průběžné aktualizované odpovědi na časté dotazy 

 Kontakty pro dotazy ke kontrolnímu hlášení 

 

3) Praktická doporučení: 

 Využití systému EPO pro vyplnění formuláře, čímž bude zajištěna kontrola správnosti struktury a 

formátu 

 V úvodní části formuláře u adresy u čísla popisného uvádět pouze číselný údaj bez písmene 

 V úvodní části formuláře je nutné vždy uvést datovou schránku či email; v případě emailu, uvádějte 

ten, na který požadujete zasílání případné výzvy 

 Využívat internetové stránky Finanční správy záložka „kontrolní hlášení“, kde naleznete další 

užitečné informace a rady 

 

4) Další kroky Svazu: 

Svaz vyzývá své členy, aby sdělili své první zkušenosti se systémem kontrolního hlášení a s přístupem 

finanční správy, tak aby mohl Svaz případné problémy komunikovat s Ministerstvem financí (MF) a 

s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) a zajistit včasný tlak na dodržení slibu ze strany 

Ministerstva financí na tolerantní přístup finanční správy v prvních měsících, než se systém jak na 

straně podnik tak na straně finanční správy doladí. (Kontaktní adresa: bcizek@spcr.cz) 

„Filtry“ finanční správy pro zasílání prvních výzev k odstranění pochybností musí být v prvních měsících 

nastaveny „volněji“, aby se zabránilo zbytečnému neadekvátnímu zatěžování poctivých daňových 

plátců. Budeme požadovat po MF a GFŘ vyhodnocování fungování a nastavení kontrolního hlášení a 

případné rychlé revize nastavení systému či přístupu finanční správy. Nadále také budeme nadále trvat 

na naplnění v loňském roce vedením MF a GFŘ veškerých Svazu slíbených (a nenaplněných) kroků ke 

zkvalitnění a zvýšení atraktivnosti systému EPO. Daňové změny by měly obsahovat i prvky klientského 

přístupu a zlepšení vedoucí ke zjednodušení daňových systémů. 

 

 

Zpracoval: Bohuslav Čížek (bcizek@spcr.cz) 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/DPH_elektronicky_20160107.pdf
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/forma-podani-nalezitosti
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/forma-podani-nalezitosti
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/kontakty

