Kontrolní hlášení
Centrum PUSSA
aktualizováno 23.2.2016

Tento dokument slouží jako návod pro nastavení výchozích parametrů a doplnění dat, které jsou
nutné pro sestavení kontrolního hlášení (KH), jeho sestavení, následné doplnění, import na portál
www.daneelektronicky.cz ve formátu XML, jeho finální doplnění, kontrola a odeslání.
Tento dokument popisuje stav odpovídající verzi Centrum PUSSA 6.5.1.

Doplnění nových údajů
V jednotlivých níže uvedených knihách a formulářích přibyly některé údaje, které je pro správné
sestavení KH nutno doplnit.

Doplnění číselníku „Druhy daňových dokladů“
Tento číselník navíc obsahuje dva sloupce „KH“ a „KPP“. Pro prvotní naplnění či doplnění lze
použít funkci „F9-Naplnit“.
Sloupec „KH“: obsahuje kódy částí kontrolního hlášení „A1“, „A2“, „A4“ atd. Nespoléhejte pouze
na funkci F9, ale vše pečlivě překontrolujte s důrazem na vámi přidané druhy DPH.
Pro kontrolu můžete použít následujícího srovnání:
•

Kódy DPH, které se sčítají do řádku 1 a 2 přiznání k DPH (DaP) musí ve sloupci KH mít
„A4“.

•

Kódy DPH, které se sčítají do řádku 40 a 41 DaP musí mít ve sloupci KH „B2“.

•

Kódy DPH z řádku 25 DaP musí mít ve sloupci KH „A1“.

•

Kódy DPH z řádku 10 a 11 DaP musí mít ve sloupci KH „B1“.

•

Kódy DPH z řádku 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 DaP musí mít ve sloupci KH „A2“.

Sloupce „KPP“: Tento kód je nutné vyplnit pro každý druh DPH, kde uvedete ve sloupci KH
hodnotu A1 nebo B1. Pokud potřebujete pracovat s více KPP, pak pro každé KPP vytvořte
samostatný druh DPH. U každého uveďte ve sloupci KH hodnotu A1 (resp.B1) a do sloupce KPP
odpovídající kód:
1 - dodání zlata (plnění podle § 92b)
3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (§ 92d)
4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e)
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5 - zboží uvedené v příloze č.5 zákona o DPH (§ 92c)
11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů
12 - obiloviny a technické plodiny
13 - kovy, včetně drahých kovů
14 - mobilní telefony
15 - integrované obvody a desky plošných spojů
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)
17 - videoherní konzole

Doplnění číselníku „Údaje o firmě“
Zde přibyly údaje „Email“ a „ID DS“ (ID datové schránky). Pokud je vyplníte zde, budou se
vkládat do každého KH. Pro potřeby KH musí být vyplněn alespoň jeden z těchto údajů. Z jistých
důvodů je lépe uvádět pouze ID DS a email nechat nevyplněný, pokud tedy máte datovou schránku.

Doplnění knihy DPH
V knize DPH přibyly dva nové údaje „Ev.č.DD“ a „Datum ZP“. Bohužel se vše nevešlo do jednoho
řádku a jeden záznam v knize DPH nyní zabírá dva řádky. Kniha se trochu znepřehlednila, ale bez
kompletního přeprogramování celé knihy jiné řešení není možné.
Na začátku druhého řádku je „Ev.č.DD“ (evidenční číslo daňového dokladu) které nezbytné
vyplnit. Jde o klíčový údaj, podle kterého na FÚ probíhá párování dokladů. Evidenční číslo DD je
nutno vyplňovat tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. U vystavených dokladů v tomto
programu jde o osmimístné číslo faktury, či pokladního dokladu. U přijatých dokladů mohou
evidenční čísla obsahovat také písmena, mezery, lomítka, pomlčky a další nealfanumerické znaky
např.:
FV-12345/2016
lze zapsat jako:
FV-12345/2016

nebo FV123452016

Jinými slovy písmena a číslice je nutno zachovat v přesném pořadí. Nealfanumerické znaky lze
vynechat.
Další přidaný údaj je „Datum ZP“. Původní (jediné) datum z minulých verzí je přejmenováno na
„Datum upl.“. „Datum upl.“ má stále stejný význam, jako dříve. Dle tohoto data se vybírají
záznamy při sestavování jak přiznání k DPH, tak Kontrolního hlášení. V kontrolním hlášení se však
musí uvádět data plnění uvedená na dokladu, což na přelomu měsíce či čtvrtletí nemusí být stejné
datum. Do „Datum upl.“ zapisujte datum uplatnění zdanitelného plnění, jako doposud. Do Datum
ZP uvádějte vždy datum zdanitelného plnění na dokladu.
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Funkce „F8-EvčDD“: Tato funkce slouží pro prvotní doplnění evidenčních čísel daňových
dokladů a data ZP do všech záznamů knihy DPH.
Je zcela nezbytné projít všechny záznamy v knize DPH od počátku roku, upravit
„Datum ZP“, pokud je to potřebné a u všech přijatých plnění doplnit správné
„Evč.DD“.
Pokud jste upravovali druhy DPH, nezapomeňte provést odpovídající změny i v knize DPH. Jde
zejména o kódy pro části A1 a B1.

Sestavení kontrolního hlášení
Otevřete knihu DPH a stiskněte klávesu „F9-KH“.
Pokud vytváříte první kontrolní hlášení, program se zeptá, zda chcete vytvořit první hlášení. Zadejte
období, pro které hlášení sestavujete. Výsledkem je zobrazení seznamu kontrolních hlášení s
prvním vytvořeným hlášením.
Pokud již vytváříte druhé a další hlášení, zobrazí se rovnou seznam vytvořených kontrolních
hlášení:

3 / 10

Nové kontrolní hlášení můžete vytvořit klávesou F2.
Ze seznamu lze klávesou F5-Export vytvořit soubor KH1.XML pro načtení na portál daňové správy,
ale to trochu předbíháme.
Takto vytvořené kontrolní hlášení ještě není přepravené k načtení na portál daňové správy a je nutné
jej doplnit.

Úprava kontrolního hlášení v programu Centrum PUSSA
Kontrolní hlášení vytvořené programem Centrum není zcela kompletní. Chybí v něm údaje, které
nelze získat přímo z programu. Stejné úpravy lze ale také provést přímo na portálu daňové správy a
nutno dodat, že mnohem komfortněji. Je na Vás, co doplníte v programu a co až na portále.
Centrum vám umožní opravovat všechny údaje ve všech záznamech, přidávat nové záznamy a
popřípadě záznamy také mazat.
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Přístup k jednotlivým oddílům je realizován z detailu kontrolního hlášení pomocí funkčních kláves.
Zkontrolujte oddíl A4. Pokud zde najdete fakturu, která je určena pro neplátce, je nutné ji z oddílu
A4 vyřadit a o částky základů a daní navýšit oddíl A5. Program pro tuto činnost má funkci „F5Přesun do A5“, která udělá přesně to.
Základním účelem je vytvoření XML souboru, který bude obsahovat seznamy daňových dokladů
tak, aby je nebylo potřeba na portálu pořizovat ručně.
Co Centrum neumí:
Centrum neřeší část A3 kontrolního hlášení týkající se investičního zlata. Pokud máte takový
doklad, je nutné jej přidat až na portálu.
Centrum neumí v částech A1 a B1 rozdělit jeden doklad na dva či více řádků, pokud by doklad
obsahoval více kódů předmětů plnění (KPP). Pokud takový doklad máte, je nutné jej rozdělit ručně
buď v editoru kontrolního hlášení, který poskytuje Centrum, nebo na portálu daňové správy.

Export kontrolního hlášení do XML
Po vytvoření kontrolního hlášení a doplnění údajů, které jste chtěli přidat ještě před exportem,
můžete provést vlastní export.
Export se provede klávesou „F5-Export“ ze seznamu kontrolních hlášení. Před stiskem klávesy F5
nastavte kurzor na řádek kontrolního hlášení, které chcete exportovat.
Program se zeptá, zda chcete export provést. Po ukončení exportu se zobrazí hlášení o ukončení a
umístění souboru KH1.XML. Tento soubor je vždy uložen v hlavní složce programu
(C:\PUSSA\Cen6\). Tento soubor se bude načítat v následujícím kroku na portál daňové správy.
Soubor KH1.XML je kódován ve Windows-1250 (první řádek) a písemnost má nastaven název
software na „PUSSASW“ verze „6.5“. Po úpravě na portálu se kódování změní na utf-8.

Úprava a odeslání prostřednictvím portálu
Pusťte prohlížeč zobrazte si v něm stránku www.daneelektronicky.cz.
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Na stránce zvolte „Elektronická podání pro Finanční správu“. Zobrazí se následující nabídka:
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Zvolte „Načtení ze souboru“. Zobrazí následující stránka:

Zvolte první možnost „Načíst XML s podáním aplikace EPO2“. Zobrazí se následující stránka:

Stiskněte tlačítko „Vybrat soubor“ vlevo dole. Vyberte soubor KH1.XML ve složce programu
Centrum, nebo v jiné složce, pokud jste si jej před tím zkopírovali jinam:
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Po úspěšném výběru se za tlačítkem zobrazí název vybraného souboru:

Nyní stiskněte tlačítko „Načíst“ vpravo nahoře. Zobrazí se stránka zobrazující seznam chyb v
načteném souboru:

Stiskněte tlačítko „Úprava ve formuláři“ vpravo nahoře. Zobrazí se úvodní stránka pro vyplnění
formuláře, která vypadá nějak takto:

8 / 10

V pravém sloupci se nachází nabídka, kde můžete přecházet po jednotlivých stránkách a provádět
úpravy a opravy.
Každou stránku můžete kontrolovat samostatně volbou „Kontrola stránky“ a to tak dlouho, až je
stránka bez formálních chyb. Kontrola celého hlášení je možná volbou „Protokol chyb“.
Pokud provedete úpravy částek, nebo přidáte, či smažete nějaký záznam ve kterémkoliv oddíle, pak
proveďte přepočet volbou „Přepočet“, která zaktualizuje kontrolní součky v oddíle C.
Uložit si můžete rozpracované hlášení pomocí volby „Uložení prac. Souboru“. Soubor se ukládá na
váš počítač. Kdykoliv později můžete toto rozpracované hlášení opět načíst (viz popis výše) a
pokračovat v úpravách.

Odeslání hotového kontrolního hlášením
Pokud jste dle předchozí kapitoly doplnili kontrolní hlášení, provedli závěrečnou kontrolu volbou
„Protokol chyb“, pak můžete přistoupit k vlastnímu odeslání.
Doporučuji si kontrolní hlášení v tomto finálním stavu uložit pro případ, že byste se potřebovali k
němu vrátit.
Vlastní odeslání je možné buď přímo a hlášení elektronicky podepsat (portál vás k tomu navede),
nebo přes datovou schránku pomocí volby Uložení k odeslání do datové schránky. Pro tuto možnost
nepotřebujete elektronicky podpis, ale musíte vlastnit datovou schránku.
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Ať již zvolíte kteroukoliv z těchto dvou možností, portál provede kontrolu odesílaného hlášení a
odeslání povolí pouze tehdy, pokud je hlášení bez formálních chyb.
Kompletní kontrolní hlášení si můžete také vytisknout pomocí volby „Úplný opis k tisku“. Portál
vám nabídne několik variant. Pokud si hlášení chcete vytisknout a uložit do pořadače, doporučuji
volbu „Vyplněný formulář písemnosti – bez barevného pozadí“.

Závěrem
Účelem této implementace nebylo vytvořit kompletní řešení, ale umožnit načíst daňové doklady na
portál daňové správy roztříděné do jednotlivých oddílů a zjednodušit tak podání kontrolního
hlášení.

10 / 10

