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Plnění řádků 

Řádek A.1 (Běžné faktury) 
 

 Pro tuzemské firmy musí být nastaveno DIČ EU a IČ DPH / DIČ FU 

 Postup nastavení 

o Doporučujeme nastavit ihned při zadání klienta do číselníku. 

o Nastavuje se v číselník *3000 Klienti 

o V okně Základní identifikace firmy, tlačítko Adresy 

 

 
Řádek A.2 (Reverse charge) 
 

 Musí být nastaveno přenesení daňové povinnosti. 

 Podrobnosti v návodu +1131 

 
Řádek B.1 (Faktury z EU a třetích zemí) 
 

 Správné DIČ zahraničního klienta. 

 Závazek musí obsahovat doklad protistrany: 

o Zadáte jej v aplikaci *1001 Závazky ihned při zápisu dokladu. 

 

 
 

Řádek B.2 (Tuzemské přijaté faktury) 
 

 Závazek musí obsahovat doklad protistrany – postup viz řádek B.1 
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Řádek B.3 (Zjednodušené faktury) 
 

 Běžný doklad bez dalších podmínek. 

 
Řádek C.1 (Vystavený dobropis včetně reverse charge) 
 

 Faktura v modulu *210 Obchodník musí u položek obsahovat  

číslo referenčního faktury. 

 Referenční faktura = faktura, ke které se vztahuje oprava 

 

 
 
Řádek C.2 (Přijatý dobropis) 

 

 Pro správné vyplnění kontrolního řádku výkazu, musí dobropis 

obsahovat tyto náležitosti: 

1. Klient – u dobropisu musí být stejný klient jako u původního dokladu. 

2. Doklad protistrany – číslo přijatého dobropisu. 

3. Původní doklad WF – faktura zapsaná do WinFASu, ke které se 

vztahuje oprava. Jedná se o Vaši číselnou řadu. Číslo původního 

dokladu vyplníte v tabulce DPH (viz obrázek). 
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 Příklad: 

    Přijatá faktura Přijatý dobropis 

 

Váš doklad   2015-100100  2015-100169 

Doklad protistrany  224422  313121 

Původní doklad WF         -   2015-100100 

 

Vysvětlení: 

Doklad 2014-100100 je provázaný s původním dokladem protistrany, 

který bude předán do kontrolního výkazu. 

 

4. Původní doklad protistrany – vyplňuje se pouze tehdy, pokud 

původní doklad v databázi neexistuje. Jde o původní číslo přijaté 

faktury, ke které se vztahuje oprava. Vyplníte v tabulce DPH (viz 

obrázek). 

 

 
 

 Příklad: 

    Přijatá faktura Přijatý dobropis 

 

Váš doklad   2015-100100  2015-100169 

Doklad protistrany  224422  313121 

Původní doklad protistrany     -    224422 

 

Vysvětlení: 

Původní doklad protistrany není veden v softwaru, proto jej zapíšete do 

pole Původní doklad protistrany a údaj se předá do kontrolního výkazu. 

 

 Pokud nevyplníte původní doklad WF či původní doklad protistrany, 

zařadí se do špatného oddílu KV. 
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Řádek D.1 (Registrační pokladny) 
 

 Pokladní doklad z registrační pokladny musí obsahovat  

„Daňový kód pokladny“. Do údaje nemusíte vypisovat celý přesný kód 

přidělený ministerstvem, ale stačí si pokladny označit interně  

(např. 1, 2, 3, …). 

 Nastavujete jej v aplikaci *1003 Pokladna v hlavičce na záložce Ostatní. 

 Toto nastavení je možné uložit do šablony. Ale pozor, nastavení se 

ukládá do šablony K01, K02, … a ne do šablony příjem nebo výdej. 

Pokud nevíte jak nastavení provést, kontaktujte prosím pracovníky 

Organizační kanceláře. 

 

Řádek D.2 (Mimo registrační pokladny) 
 

 Běžný doklad bez dalších podmínek. 
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Kontrola naplnění řádků (dva způsoby) 
 

Kontrola v aplikaci Podání na daňovou správu (*1098) 
 

 V aplikaci *1098 si přes tlačítko Přidej, šablonu pro kontrolní výkaz. 

 V okně pro vytvoření nového výkazu: 

o Nastavte požadované období 

o Stiskněte tlačítko Kontrola dat 

o Zobrazí se Vám okno s jednotlivými oddíly výkazu (obr. 1) 

o Vyberete oddíl, který chcete zkontrolovat a potvrďte OK. 

 
 

o Zobrazí se Vám seznam dokladů se všemi náležitostmi 

potřebnými do daného řádku výkazu (obr. 2). 

 

 

 

Obr. 1 

Obr. 2 
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 Všechny oddíly obsahují i Vaší číselnou řadu dokladu pro lepší orientaci 

a hledání vzniklých chyb. 

 

 Oddíly, které jsou v kontrolním výkaze sečtené na jednom řádku, se Vám 

při kontrole zobrazí ve dvou sestavách (jednotlivě po dokladech a 

následně v sečtené formě).  

 

 Pokud sestavu zavřete křížkem, dostanete se zpět do oddílu, kde si 

můžete vybrat jiný typ oddílu nebo opustit kontrolu Stornem. 

 

 Pokud opustíte oddíly, dostanete se zpět do vytvoření výkazu, kde si 

vygenerujete výkaz přes tlačítko Ok, nebo opusťte okno tlačítkem storno. 

 

Sestavy IQ DPH EU a IQ přenesení daňové povinnosti 
 

 V těchto sestavách jsou vytvořeny speciální šablony jednotlivých řádků 

výkazu začínající na písmeno K. 

 Druhý a třetí znak označuje skupinu kontrolního výkazu. 

(např. šablona KA1 provádí kontrolu řádku A1) 

 

 

IQ DPH EU 

o Vyberete šablonu 

o Do polí datum od a datum do, zadejte kontrolované období. 

o Kontrolu spusťte tlačítkem Sestava. 

 

 
 

IQ přenesení daňové povinnosti 

o V této sestavě se kontrolují pouze řádky týkající se přenesené daňové 

povinnosti (tedy řádků A2 a C1). 

o Do polí datum od a datum do, zadejte kontrolované období. 

o Kontrolu spusťte tlačítkem Sestava. 
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Generování a odeslání výkazu 

Generování 
 Spusťte aplikaci *1098 Podání na daňovou správu. 

 Tlačítko Přidej 

 Vyberete šablonu 3 - Kontrolní výkaz DPH (SK). 

 V okně podání (viz obrázek) zadejte datum od - do, a vyberte 

oprávněnou osobu a toho, kdo sestavil přiznání. Pokud se Vám 

nenabízejí příslušné osoby, doplňte si je podle návodu +1136. 

 Tlačítkem OK vygenerujte příkaz. 

 

Odeslání 
 Protokol uložte do souboru XML. 

 Jste v okně *1098 Podání na daňovou správu. 

 Klepněte na šipku vedle tlačítka Data / Uložt do XML souboru. 

 Tento vygenerovaný XML soubor si načtěte na finanční správu 

 (E-DANE) do kontrolního výkazu DPH. 

 

 

 

 

 


