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LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 

Kontrolní hlášení ohrožuje povinnost mlčenlivosti. Jsou citlivá 
data v bezpečí? 

PRAHA, 13. ledna 2016 – Advokáti i daňoví poradci jsou vázáni mlčenlivostí. Novinka 
v podobě kontrolního hlášení ale vše mění. Plátci daně z přidané hodnoty v něm totiž musí 
uvádět data, díky kterým se snadno zjistí, pro koho a za kolik pracují. To však nejsou jediné 
komplikace, které s sebou nová povinnost přináší. 

Podnikatelé, kteří budou odevzdávat kontrolní hlášení měsíčně, jej  musejí podat do 25. 
února. Jsou jejich data v bezpečí? „Kontrolní hlášení je nutné podat v elektronické podobě. 
Pokud někdo podá byť perfektní hlášení na papíře, čeká ho pokuta 2000 korun za to, že 
k podání došlo jinou formou, než přikazuje zákon. Všechna hlášení se budou shromažďovat 
v analytickém centru v Pardubicích. K datům bude mít přístup 30 pracovníků, kteří musí mít 
prověrku na stupeň důvěrné. Že by došlo k úniku dat přímo v Pardubicích, je velmi 
nepravděpodobné. Riziková je spíše elektronická komunikace mezi klientem a jeho účetní. 
V případě, že by se k této komunikaci někdo dostal, bude mít přehled o všech finančních 
transakcích a klientech daného podnikatele,“ upozornila Blanka Štarmanová, daňová 
poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz. 

Proti podávání kontrolního hlášení se ohradila i Česká advokátní komora. Neúspěšně.  
Advokáti tak musí v rámci kontrolního hlášení uvádět detailní údaje o svých klientech. „Česká 
advokátní komora zejména upozornila na to, že kontrolní hlášení může pro advokáty 
znamenat ohrožení povinnosti mlčenlivosti, neboť se státu dává do rukou nástroj, jímž může 
sledovat platby mezi advokátem a jeho klientem, jejich četnost a frekvenci. Kontrolní hlášení 
tak významným způsobem snižují ochranu klienta proti zásahům státu, pokud jde o garanci jeho 
práv na právní pomoc,“ uvedl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři.  

Povinnost dávat elektronicky finanční správě přehled všech vydaných i přijatých faktur budou 
mít všichni plátci DPH. „Kontrolní hlášení musí obsahovat všechny kontaktní údaje plátce, a to 
především identifikační číslo datové schránky plátce či jeho zástupce. Pokud nebude 
kompletně vyplněna hlavička formuláře, bude podání kontrolního hlášení považováno za 
neúčinné. V kontrolním hlášení je pak nutné uvádět zejména uskutečněná zdanitelná plnění a 
přijaté platby, evidenční čísla daňových dokladů nebo DIČ odběratele. Právě podle něj je velmi 
snadné zjistit další podrobnosti, které by v případě úniku dat mohly sloužit konkurenci nebo 
dalšímu zneužití,“ varoval Jiří Hartmann. 

Detailně musí být v kontrolním hlášení popsány všechny vystavené a přijaté daňové doklady s 
hodnotou nad 10 tisíc korun. „Doklady, které jsou pod 10 tisíc korun nebo jsou přijaty či 
poskytnuty od neplátců DPH, se uvádějí souhrnně jednou částkou za celý měsíc. Typickým 
příkladem jsou restaurace. Ty budou v kontrolním hlášení uvádět jen celkovou částku za celý 
měsíc. Opačná situace nastane, když se v restauraci bude konat firemní akce, na kterou zákazník 



 

vyžaduje daňový doklad. Tuto službu pak bude muset restaurace v kontrolním hlášení vykázat 
včetně celkové částky a DIČ odběratele,“ vysvětlila Blanka Štarmanová. 

Podle odhadů tvoří daňové úniky kolem 80 miliard ročně, právě tomu by mělo kontrolní 
hlášení zabránit. To má sloužit finanční správě jako nástroj v boji proti rozsáhlým daňovým 
podvodům a tím pádem přinést i více peněz do státní kasy. „Kritici kontrolního hlášení se 
domnívají, že se pachatelům organizované trestné činnosti v oblasti daňových úniků podaří 
navzdory kontrolním hlášením před finanční správou uniknout. Opatření tak zasáhne 
především drobné podnikatele, pro které to bude znamenat další byrokratickou zátěž. Je 
pravděpodobné, že nárůst administrativy přiměje zejména drobné podnikatele dostat se pod 
hranici ročního obratu milion korun a tím se zbavit povinnosti být plátcem DPH,“ řekla Blanka 
Štarmanová.  

V roce 2016 počet živnostníků v Česku opět klesne. Mnoho z nich 
s podnikáním skončí kvůli nesplaceným fakturám 

PRAHA, 19. ledna 2016 – V loňském roce zkrachovalo přes osm tisíc živnostníků. Velký podíl 
na jejich bankrotech má nízká platební morálka firem. Podle odborníků budou nesplacené 
faktury komplikovat živnostníkům podnikání i v roce 2016. Počet těch, kteří své podnikání 
budou muset kvůli nesplaceným pohledávkám v tomto roce ukončit, poroste.  

V České republice působilo ke konci listopadu loňského roku 893 672 ekonomicky aktivních 
živnostníků. Dvě třetiny z nich vykazují roční tržby do půl milionu korun. Existence živnostníků 
v Česku závisí na platební morálce jejich zákazníků. Ta se sice v loňském roce mírně zlepšila, 
stále ale patří k těm horším v Evropě. „Třicet pět procent uhrazených faktur bylo v loňském 
roce zaplaceno včas, 58 procent do 30 dnů po splatnosti, tři procenta do 60 dnů a čtyři 
procenta ještě později. Průměrně se v Česku faktury proplácejí 10 dnů po splatnosti. 
Problémy s neplatiči jdou napříč celým spektrem podnikatelských subjektů. Typickou oblastí s 
velkým množstvím neplatičů je stavebnictví, pohostinství a doprava. Naopak nejlepší platební 
morálku v Česku mají firmy, které podnikají ve zdravotnictví a ve školství,“ popsal Jan Malý, 
ohlášený společník společnosti VPI CZ, v.o.s. 

Nedostat zaplaceno za zboží či službu je pro drobné živnostníky likvidační. Navzdory tomu si 
nové zákazníky prověřuje jen zlomek z nich. Prověřování nových zákazníků je přitom dnes už 
naprostou nutností. „Živnostník může především nahlédnutím do insolvenčního rejstříku 
zjistit, zda není na potenciálního zákazníka podán insolvenční návrh, nebo jestli nebyl 
opakovaně podáván. Zároveň je možné si zajistit zpoplatněný přístup do centrální evidence 
exekucí, ve které živnostník zjistí, jestli se jeho obchodní partner nenachází nebo nenacházel 
pro neplacení v exekučním řízení. Nezaškodí zjistit si i historii statutárních orgánů případného 
obchodního partnera, tedy zda se nejedná o osoby, které už dříve přivedly jiné společnosti do 
úpadku,“ doporučil Jan Malý. 

Živnostníci často s vidinou rychlého zisku kývnou i na zakázky, které jsou na první pohled 
podezřelé. „S novým obchodním partnerem je vždy lepší začít s menší objednávkou. Podezřele 
vysoké objednávky mohou být jen trik, jak se často děje ve stavebnictví, kde velké firmy lákají 
živnostníky, kterým potom neplatí. U větších zakázek je podstatné domluvit se na pravidelném 
placení záloh. Samozřejmostí je mít všechny objednávky, smlouvy a faktury v písemné podobě. I 



 

když se jedná o opravu například sousedčiny koupelny, vždy by měl mít živnostník sepsané, 
co se má udělat či dovézt, dokdy a za kolik. Je to ostatně krytí pro obě strany,“ doplnil Tomáš 
Medřický, autor projektu Epohledávky.cz. 

Řada živnostníků se své pohledávky nesnaží vymáhat, jednoduše podnikání raději ukončí. 
Šance, že se k nim jejich peníze dostanou, je přitom vysoká. „Neplatící firmy obecně spoléhají 
na to, že se jim nic nestane, protože těžkopádná byrokracie vymáhání pohledávek a náklady 
na ni věřitele odradí. To se ve většině případů opravdu stane. Pokud už se živnostník rozhodne 
své peníze získat, obecně platí, že procento úspěšnosti se výrazně zvyšuje, pokud věřitel 
přistoupí k vymáhání rychle, nejlépe do tří měsíců po splatnosti. Dva z pěti dlužníků reagují 
hned po zaslání předžalobní upomínky zaplacením dluhu,“ vysvětlil Tomáš Medřický. 

 



 

MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZA MĚSÍC LEDEN 
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Český rozhlas Regina, Dopolední poradna, 25. 1. 2016 

 



 

Lidové noviny, 15. 1. 2016 
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Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP: 

Region| Severní Čechy 
Region| Střední Čechy 
Region| Západní Čechy 
Region| Střední Morava 
Region| Severní Morava 
Region| Východní Čechy 
Region| Vysočina 
Region| Jižní Čechy 
Region| Jižní Morava 
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Zpráva vyšla na Naše Praha Centrum a Naše Praha 9. 
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