
Daňový balíček 2019 podepsán prezidentem, pokuty u kontrolního hlášení od 

1.4.2019 

Daňový balíček 2019, jehož přijetí Parlamentem komentovala informace rozeslaná dne 13.3.2019, 

podepsal prezident a je tak již jisté, že bude do konce března vyhlášen ve Sbírce zákonů a nabude (až 

na výjimky) účinnosti 1.4.2019. 

K daňovému balíčku 2019 pořádáme přednášku Novela DPH a Daní z příjmů 2019; protože termín 

přednášky 12.4.2019 v Praze (hotel Holiday Inn) je již zcela obsazen, přidali jsme v Praze nové termíny 

26.4.2019 (hotel Occidental) a 14.5.2019 (hotel Occidental). Dále tuto přednášku pořádáme v Plzni 

(4.4.2019), Zlíně (8.4.2019 a Ostravě (15.4.2019). 

Informace rozeslaná 5.3.2019 (v části věnované EU směrnici a nařízení) upozorňovala na změny 

v uplatnění dph u poukazů, které se uplatní již od data vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů, 

informaci rozeslaná 13.3.2019 se zabývala změnami v zaokrouhlování dph; tato informace je věnována 

změnám v pokutách u kontrolního hlášení. 

Pokuty u kontrolního hlášení 
Pokuty u kontrolního hlášení (§ 101h zákona o dph) zůstávají i po 1.4.2019 více než tvrdé. Podle 

Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2017 resp. za rok 2016 je nejčastější pokutou ukládanou 

v souvislosti s kontrolním hlášením pokuta ve výši 50 tis. Kč, která se ukládá v případě, kdy finanční 

úřad vyzve k podání kontrolního hlášení a toto není podáno v zákonné lhůtě, která činí 5 dnů (v tomto 

případě se jedná o dny kalendářní) – podle stavu k 31.12.2016 resp. 31.12.2017 bylo těchto pokut 

uloženo 1.614 resp. 8.701 v celkové výši cca 81 resp. 435 mil. Kč. 

Pokuty ve výši 30 tis. Kč, kterých bylo k 31.12.2016 resp. 31.12.2017 uloženo 203 resp. 6.793 také 

docela úspěšně plní státní rozpočet – cca 6 mil. Kč v roce 2016 a v roce 2017 již 204 mil. Kč. Tato pokuta 

přitom může plátce postihnout docela snadno – podá řádné kontrolní hlášení a následně je mu 

doručena výzva ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a na 

tuto výzvu nestačí reagovat do 5 pracovních dnů. 

Pokuta ve výši 10 tis. Kč se ukládá v případě, kdy plátce nepodá platně kontrolní hlášení (může se 

jednat např. i o případ, kdy je odeslán soubor s kontrolním hlášením za jiné období), finanční úřad jej 

formálně vyzve k podání kontrolního hlášení a plátce na tuto výzvu včas (do 5 kalendářních dnů) 

reaguje. Těchto pokut bylo k 31.12.2016 resp. 31.12.2017 uloženo 219 resp. 4.138 v úhrnné výši cca 2 

resp. 41 mil. Kč. 

Nejnižší pokuta 1 tis. Kč se ukládá v případě, kdy je kontrolní hlášení podáno pozdě (avšak nikoli na 

základě výzvy k jeho podání); tato pokuta nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce 

k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. Podle Informací o činnosti Finanční správy za roky 

2016 a 2017 tyto pokuty nebyly vůbec uloženy, což se pravděpodobně v průběhu loňského roku 

změnilo.  

Podle § 101h odst. 2 se uloží pokuta 50 tis. Kč v případě, kdy plátce na základě výzvy k odstranění 

pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného 

kontrolního hlášení. Podle informací o činnosti Finanční správy za roky 2016 a 2017 tyto pokuty nebyly 

vůbec uloženy. Použití této pokuty by mohlo připadat do úvahy např. v situaci, kdy je podáno kontrolní 

hlášení s chybou a na výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním 

hlášení reaguje tzv. rychlou odpovědí na výzvu „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“. 
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Největším „strašákem“ je ovšem pokuta podle § 101h odst. 3, kterou může správce daně uložit až do 

výše 500 tis. Kč takovému plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením 

závažně ztěžuje nebo maří správu daní. Tyto pokuty zatím příliš využívány nejsou - podle Informací o 

činnosti Finanční správy nebyla za rok 2016 tato pokuta uložena vůbec a k 31.12.2017 byla uložena 

tato pokuta jedna ve výši 10 tis. Kč. Důvodem pro neukládání této pokuty však není shovívavost státní 

správy, ale především to, že dosavadní právní úprava podmiňovala uložení této pokuty současným 

uložením jiné pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Jestliže tedy plátce podal včas neúplné kontrolní 

hlášení a následně jej opravil v následném kontrolním hlášení (třebas i jako odpověď na výzvu správce 

daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném neúplném kontrolním hlášení 

podanou ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení), nemohla mu být pokuta uložena, a to ani v případě, 

kdy se takto chová opakovaně. 

Daňový balíček umožňuje správci daně, aby uložil pokutu podle § 101h odst. 3 až do výše 500 tis. Kč 
bez uložení jiné pokuty. Praxe tedy ukáže, jaké situace bude Finanční správa považovat za nesplnění 
povinnosti související s kontrolním hlášením, kterou dochází k závažnému ztěžování nebo maření 
správy dph. Důvodová zpráva k tomu uvádí: 
V praxi dochází poměrně často k situaci, kdy plátci záměrně a opakovaně nevyplňují údaje (neuvedou 

všechny potřebné/požadované údaje nebo uvedou odhadované a nikoliv faktické údaje) v kontrolním 

hlášení a čekají na výzvu správce daně, na kterou reagují včas a úplně (doplní všechny požadované 

údaje). Nelze jim tak uložit pokutu podle § 101h odst. 1 ani 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Přesto 

tímto postupem maří správu daní. Tyto případy je nutno v řádně odůvodněných případech 

sankcionovat, neboť v tomto případě není možné využít ustanovení pro udělení pokuty dle odstavců 

1 a 2. 

Podle nové úpravy tedy lze očekávat, že pokud plátce pravidelně uvádí do kontrolního hlášení jen část 

údajů a napravuje to až podáním kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně, tak mu bude 

pokuta podle § 101h odst. 3 uložena – otázkou je, jak bude tento prohřešek „naceněn“, protože horní 

hranice pokuty 500 tis. Kč může být použita jen tehdy, odpovídá-li to závažnosti prohřešku. Existuje 

však nebezpečí, že pokuta bude využívána i v případech, kdy bude v řádném termínu podáno kontrolní 

hlášení neobsahující údaje o několika daňových dokladech a tyto daňové doklady budou doplněny 

v řádném kontrolním hlášení podaném např. druhý den po uplynutí lhůty pro podání kontrolního 

hlášení (tedy nikoli až po výzvě správce daně).  

Chybovat je lidské a proto je v podstatě samozřejmostí, že plátce s velkým množstvím dokladů občas 

v kontrolním hlášení chybu udělá a následně ji opravuje (ať již na základě svého zjištění anebo na 

základě výzvy správce daně); nezbývá tedy než věřit, že Finanční správa nebude tyto případy postihovat 

pokutou podle § 101h odst. 3. 

Druhou změnou, kterou daňový balíček přináší od 1.4.2019 do oblasti kontrolního hlášení je doplnění 

§ 101i o nový odst. 3, podle kterého bude muset do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení 

povinnosti (nepravomocně) vydat platební výměr. Tato změna na jednu stranu přináší jistotu, že 

pokud není v uvedené lhůtě platební výměr na pokutu vydán, tak již pokutu nebude možné uložit. Na 

druhou stranu však lze očekávat, že správci daně budou oproti dnešní praxi s vystavováním platebních 

výměrů na pokuty podstatně rychlejší.  

 
 
 
 
 
 



 

Nabídka přednášek a komentářů 
Nabídka přednášek: 

Na duben jsme připravili přednášku Novela DPH a Daní z příjmů 2019, kterou pořádáme v Plzni 

(4.4.2019), Zlíně (8.4.2019), Praze (12.4.2019 - termín je již obsazen, 26.4.2019 a 14.5.2019 – nově 

vyhlášené termíny) a v Ostravě (15.4.2019). 

Účast na školeních je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního 

vzdělávání (KPV). 

Aktuální zvukové nahrávky a komentáře: 
Zdanění mezd - změny v daních 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf.  Ukázka 
věnovaná věnována povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání z důvodu souběhu příjmů ze 
zaměstnání (ze závislé činnosti) a příjmů dalšího druhu (např. z pronájmu). Bonus k daňovým dopadům 
penzijního připojištění a soukromého životní pojištění včetně dopadů řádného či předčasného 
ukončení smluv - materiál v pdf + nahrávka v mp3 v délce 56 min. 

Změny v daních 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka věnovaná 
sazbám DPH (snížení sazby dph u hromadné přepravy osob na 10 % od 1.2.2019 novelou č. 6/2019 Sb. 
a daňovým balíčkem 2019 od 1.1.2020 u dodání tepla). 

DPH 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka věnovaná zásadám režimu 
přenesení daňové povinnosti (přiznávání k DUZP, sazba daně uváděná dodavatelem na daňovém 
dokladu, časové hledisko odpočtu daně). 

Daně z příjmů 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka věnovaná 
posouzení technického zhodnocení, které je vyvolána nutností opravy. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf; použitelný pro rozhodování o 
rozdělení zisku v průběhu roku 2019, výplata záloh na podíly na zisku do schválení účetní závěrky roku 
2018. 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2019 
včetně změn, které přinese daňový balíček 2019. 
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