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1 ÚVOD 

1.1 Novela zákona o DPH od 1.1.2010 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9953.html?year 

1. Změna sazby DPH z 9% na 10% 

2. Změna sazby DPH z 19% na 20%  

1.2 Změny při podávání souhrnného hlášení od 1. 1. 2010 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9962.html?year 

 

Hlavní změny: 

1. Obecná lhůta pro podávání souhrnného hlášení se zkrátila z kalendářního čtvrtletí na 

kalendářní měsíc 

2. Povinnost plátce podávat souhrnné hlášení v případě poskytnutí služeb 

3. Podat souhrnné hlášení pouze v elektronické podobě 

 

1.3 Změny při podávání hlášení DPH od 1. 1. 2010 

1. Nový formulář hlášení DPH vzor č. 16 

 

1.4 Elektronické podávání hlášení 

1. K podpisu elektronického podání lze použít pouze kvalifikovaný certifikát 

http://mfihl.mfcr.cz/13-200.html 

 

2. Podání lze provést prostřednictvím Datové schránky 
https://login.mojedatovaschranka.cz/nidp/idff/sso?id=FORM&sid=0&option=credential&sid=0 

 

3. Hlášení ve tvaru XML lze načíst, zkontrolovat a odeslat pomocí Daňového portálu 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9953.html?year
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9962.html?year=
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9962.html?year
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9962.html?year=
http://mfihl.mfcr.cz/13-200.html
https://login.mojedatovaschranka.cz/nidp/idff/sso?id=FORM&sid=0&option=credential&sid=0
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
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2 Řešení v SB KOMPLET
®
 - DOS 

1. Změna DPH na kartách prací a skladu 

Převod se provede programem SBZMEDPH.EXE 

Po zadání staré a nové sazby 

 
se nastaví způsob přepočtu cen 

 
2. Doplnění účtů pro DPH v rozvrhu 

Program může doplnit příslušné účty automaticky, nebo se nastaví ručně. 

Možné nastavení účtů v rozvrhu 

Pokud nové účty chybí, programy na tuto skutečnost upozorní. 

 
3. Doplnění předkontací pro DPH 

Program může doplnit příslušné předkontace automaticky, nebo se nastaví ručně. 

Možné nastavení předkontací pro tuzemsko 

Pokud nové předkontace chybí, programy na tuto skutečnost upozorní. 
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4. Úprava všech programů 

Všechny moduly musí být minimálně verze 2009.47 

Modul SBPEN a SBJUCT verze 2010.6 a vyšší         

 

 
 

5. Nový soubor FDPH.DBF 

V datovém adresáři musí být soubor FDPH.DBF o velikosti 103 360B 

Pokud tento soubor chybí, nebo je starý, programy na tuto skutečnost upozorní. 

 

6. Nový formulář DPHV16.PDF 

V kořenovém adresáři musí být nové soubory DPHV16.PDF, DPHV16.FDF případně 

DPHV16.XMF 

 

7. Pro souhrnné hlášení  

V kořenovém adresáři musí být soubor SOUHLAS.XMF. Pokud potřebujete hlášení 

vytisknout, je nutný soubor SOUHLAS.PDF souhlas.FDF  

 

8. Rozšíření souboru DOKLDPH.DBF 

Soubor je rozšířen o položky SOU_HLAS  a  KOD_PLNENI 

Toto rozšíření provede program při prvním exklusivním spuštění automaticky. 

Položka SOU_HLAS  se naplní při uzavření souhrnného hlášení. Položka KOD_PLNENI 

má význam pouze pro řádek 021. U služeb, které patří do souhrnného hlášení, zde musí být 

kód 3. Pokud byly faktury za služby vystaveny předchozí verzí programu, lze kód doplnit 

ručně přímo ve sloupci Kod. 
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3 Změny v modulech SBPEN a SBJUCT 
1. Konstanty zástupce 

 
 

 
Po vyplnění na jednom PC lze přenést pomocí F2 a F3 na ostatní PC 

 Pokud nemáte zástupce, Typ F/P nechte prázdný !!! 

Vyplňte fyzickou osobu oprávněnou k podpisu 

 

2. Konstanty přiznání 
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Pro správné vyplnění XML souborů musí být vyplněna položka č.f.ú. – číslo finančního 

úřadu. Do Stát zadejte ČESKO nebo nic. 

Musí být vyplněn Adresář pro XML sou. A zároveň musí existovat v kořenovém adresáři. 

Při vyplňování Hlavní činnosti, zadejte před textem číslo hlavní ekonomické činnosti. 

Toto číslo musí odpovídat nějakému číslu z číselníku CZ-NACE 

( http://www.businessinfo.cz/cz/ ) 

POZOR v číselníku je např. Silniční nákladní doprava pod kódem 49.41 zadejte 494100 

 

3. Tvorba daňového hlášení 

Hlášení se kontroluje a uzavírá obdobně jako v předchozích letech. 

V přehledu přiznání musí být v položce Formulář zapsáno DPHV16.FDF. Do pole vstoupíte 

pomocí Ctrl ENTER. 

Po zobrazení hlášení můžete hlášení vytisknout do PDF (Alt T) a poslat poštou nebo uložit 

do souboru XML (Alt E). 

V tomto případě odpovězte na dotaz: 

 
 

Pokud se soubor správně vytvořil, zobrazí se: 

 

V případě, že uvedený adresář neexistuje, soubor se nezobrazí. 

Do uvedeného hlášení se uloží soubor DPHV16.XML a zároveň 

DPHxxxxxxxxxx_20100101.XML kde xxxxxxxxxx je DIČ 

 

4 Kontrola a odeslání daňového hlášení 
Po vytvoření souboru se provede kontrola na chyby na stránkách: 

 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces 

 

 
 

Doporučujeme provést nejdříve Kontrolu nastavení počítače a případné jeho nastavení. 

http://www.businessinfo.cz/cz/
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
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Po zjištění nastavení se zobrazí mimo jiné: 

 
 

Následuje podrobné vysvětlení. 

 

Načtení ze souboru: 

 

 
 

Vyberte   Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009 (EPO2 - novinka) 

 

 
  

 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DPHDP2
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Načtení souboru a zadejte, kde se soubor XML nachází a stiskněte načíst: 

 
 

Po načtení lze formulář zobrazit po jednotlivých oddílech, opravit a uložit. 

 

Zobrazit: 

 
Pro celý formulář lze: 

 
 

Pokud nevíte, jak vyplnit některou položku v konstantách, doporučuji uložit pracovní soubor 

A ten si prohlédnout, případně zaslat dealerovi. 

 

Pokud je hlášení bez chyb, doporučujeme „Uložit pro odeslání do Datové schránky“. 

Tato volba uloží XML soubor do Vámi zvoleného adresáře, zekterého jej načtete do datové 

schránky. 
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5 Odeslání pomocí Datové schránky 
 

 
Zadání ID osoby a heslo. Pro zadání hesla můžete použít grafickou klávesnici. 

 

Po přihlášení zapište bezpečnostní kód. 
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Zvolte NOVÁ ZPRÁVA a vyberte příjemce. Použít lze rozšířené hledání. 

 

 
 

Ve sloupci „Nalezeno“ zaškrtněte příslušný úřad a tlačítkem „Přidat“ se přenese do sloupce 

„Poslat“. Stiskem  „PŘIPRAVIT ZPRÁVU“ se zobrazí formulář nové datové zprávy. 

 

Připojení příloh: 

 

 
 

Tlačítkem „Možnosti“ vyberte připojovaný soubor. Pokud je více souborů tlačítkem „+“ přidejte 

další řádek. 

 

Tlačítkem „ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU“ zprávu odešlete 
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Tvorba souhrnného hlášení 
 

 
 

Postup při tvorbě souhrnného hlášení se od 1.1.2010 mění. 

Obdobně jako při přiznání k DPH se jednotlivá hlášení uchovávají. 

 

Při tvorbě nového hlášení se vybere položka nové hlášení nebo <U> Uzavření souhrnného hlášení. 

 
Po zadání období, za které se hlášení vytváří, se vytvoří zápis 2010 M 01 R 01. 

Toto hlášení lze opětovně otevřít <O>.  Otevření je obdobné jako „Otevření období“ u hlášení 

DPH, souhrnné hlášení se zruší a lze jej vytvořit znovu.  

 

 



Daňová hlášení v roce 2010 - MODUL SBPEN,SBJUCT  
(c) Michal Tuček H&M DataSoft 1997-2010 

SB KOMPLET
®

                                                                                                                      strana:13 

Vytvořené souhrnné je možné zobrazit <Z> nebo Enter na vytvořeném souboru  

 a potom vytisknout do formuláře (formulář se nikam neposílá), 

 
nebo exportovat do XML souboru. 

 

 

Export je potvrzen hlášením: 

 
 

V adresáři pro XML (SB_XML) se uloží dva soubory: 

SOUHLAS.XML a DPHSHxxxxxxxxx_2010_0.XML, kde xxxxxxxxx je DIČ. 

 

 

 

 

Kontrola případně odeslání souhrnného hlášení je obdobná jako u daňového hlášení, jen se vybere 

„Souhrnné hlášení VIES (EPO2 - novinka)“ 

 

 

 


