
Změny v účetnictví od 1. 1. 2016 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  
Účetní jednotky budou nově zařazeny do jedné ze čtyř kategorií účetních jednotek. 

Novela zákona o účetnictví číslo 221/2015 Sb. účinná od 1. 1. 2016 legalizuje vedení jednoduchého 

účetnictví. 

Předpis 360/2014 Sb. - kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

§101 - Povinnost podat kontrolní hlášení 

Vyhláška 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška 251/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška 252/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů 

Zde je odkaz na PDF soubor částky 102 

Kontrolní hlášení 
S účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. 
Jedná se o speciální daňové tvrzení. 
Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Poprvé se bude podávat za měsíc leden 
2016, lhůta je do 25. 2. 2016.  
Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH z července 2015 
Další informace na stránkách finanční správy. 

Přehledně a stručně je uvedeno v letáku finanční správy a ve skládacím letáku. 

Nový formulář Kontrolního hlášení obsahuje nové údaje, jako je „Evidenční číslo daňového 

dokladu“ a DUZP dodavatele. Vzor formuláře kontrolního hlášení, 

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=9907
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/predbezne-informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni.pdf
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_KH_letak.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_KH_letak-skladaci.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Formular-kontrolniho-hlaseni.pdf
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi


Přehled změn k 4.12.2015 je na : 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Prehled-zmen-vyplneni-

kontrolniho-hlaseni_4-12-2015.pdf 

Velmi zásadní změna je: 

 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Prehled-zmen-vyplneni-kontrolniho-hlaseni_4-12-2015.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Prehled-zmen-vyplneni-kontrolniho-hlaseni_4-12-2015.pdf


 

 

 je připraven !!! 

Účetní sw SB KOMPLET v DOS verzi bude upgradován pro novou legislativu, která bude platit od 

1.1.2016, a to zejména v souvislosti s kontrolními hlášeními. 

Tuto změnu, na rozdíl od mnoha změn v minulosti, zaregistruje každý uživatel, neboť kromě 

funkčních změn „uvnitř programů“ dochází i ke grafickým změnám a změnám v ergonomii, s 

nimiž se setká naprosto každý uživatel. 

 

Při vložení/pořízení dokladu s přijatým zdanitelným plněním do dat SB KOMPLETu je potřeba 
nově rozlišit, do jaké kategorie doklad patří. Kategorie jsou tři, vždy se jedná o doklad od plátce 
DPH: 
B1 - přijaté zdanitelné plnění podle §92 v režimu přenesené daňové povinnosti. 
B2 - přijaté zdanitelné plnění s hodnotou základu daně plus daně ve výši přesahující 10000 Kč. 
B3 - přijaté zdanitelné plnění s hodnotou nižší než 10000 Kč. 
 
U kategorií dokladů B1 a B2 je třeba při pořízení údajů dbát na nezbytnost zaznamenání tří 
údajů: 

 Evidenční číslo daňového dokladu (údaj poskytnutý dodavatelem), nový údaj. 
 DUZP dodavatele (u kategorie B1se shoduje s vlastním datem zdanitelného plnění, u B2 

nemusí). 
 DIČ dodavatele (platné, doporučena kontrola DIČ z adresáře dat SB KOMPLETu s DIČ na 

přijatém dokladu). 
 
Pořízení těchto údajů je nezbytné, neboť budou uvedeny v Kontrolním hlášení (dále KH) 
a budou po odeslání KH párovány s podobnými údaji poskytnutými dodavateli. 
U kategorie dokladů B3, které se v KH sčítají, je třeba evidovat údaje jako doposud. 
 
Při tvorbě dokladů uskutečněného zdanitelného plnění vznikají doklady kategorií A1, A2, A3, A4 
a A5. 
 
U všech dokladů zkontrolujte, zda má vystavený doklad náležitosti: 

 Evidenční číslo daňového dokladu (údaj generuje SB KOMPLET), nově uváděný údaj, 
jako obsah je standardně užíváno pole DOKLAD u FV (lze přenastavit na var.symbol), 
Řada+pořadí 
u pokladních dokladů a DOKLAD u přijatých zálohových plateb v Obecných daňových 
dokladech typu ZA, na které vystavujete daňový doklad o přijetí platby. 

 DUZP Vámi vystaveného dokladu. 
 DIČ Vaší firmy. 

 
Kategorie dokladů eviduje na pozadí SB KOMPLET. Není potřeba zvláštních úprav, kromě tisku 
"formulářových" dokladů, kde je třeba upravit text tisku Evidenčního čísla daň.dokladu 
 

 


