
Nastavení BMD a požadavky na rozhraní mezi BMD  
a externími systémy v souvislosti s kontrolním hlášením  

od roku 2016 
 
Vážení uživatelé systému BMD, jak jistě víte, od 1. 1. 2016 nastala legislativní změna v oblasti DPH. 
Jedná se o tzv. kontrolní hlášení. Tento dokument by Vám měl přinést informace o tom, co je třeba 
nově provádět nejen při manuálním účtování, ale i jaká pole je nutné doplnit do rozhraní pro import 
účetních dokladů do BMD. 
 
Pro to, aby bylo správně vygenerováno kontrolní hlášení, je nutno již účtovat dle dole uvedených 
doporučení. Zvláště pak upozorňujeme na nutnost přizpůsobení rozhraní mezi externími systémy a 
BMD.  
 
 

Změny týkající se BMD NTCS: 
Účtování: 

- Do pole Externí číslo dokladu (pole 3) se zadává číslo faktury dodavatele, včetně 
alfabetických znaků.  

- Do pole Platební styk - platební reference (pole 48) se zadává variabilní a specifický symbol 
pro platbu (v případě, že používáte BMD platební styk).  
1. Pokud se jedná pouze o variabilní symbol, je uveden ve tvaru čísla 123456789 
2. Pokud se jedná o variabilní i specifický symbol, může být uveden v libovolném pořadí ve 

tvaru  
SS:1234 123456789 
123456789 SS:1234 

3. Pokud se jedná pouze o specifický symbol, je uveden ve tvaru SS:1234 
- Pole Množství (pole 45) se již nemusí vyplňovat. 
- Pole Příznak KH (pole 106) slouží pro zadání speciálních příznaků pro kontrolní hlášení: 

hodnota 1 -  zvláštní režim pro cestovní službu v části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“),  
hodnota 2 -  zvláštní režim pro použité zboží v  části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“), 
hodnota 3 -  příznak použití poměru v části B.2. (sloupec „Použit poměr“) 
hodnota 4 – příznak použití v případě platebního či splátkového kalendáře, aby se i částky 
nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části B.2. 

 
Kontrola DF: 

- Do pole Externí číslo dokladu (pole 5) se zadává číslo faktury dodavatele, včetně 
alfabetických znaků.  

- Do pole Platební styk - platební reference (pole 111) se zadává variabilní a specifický symbol 
pro platbu (v případě, že používáte BMD platební styk).  
1. Pokud se jedná pouze o variabilní symbol, je uveden ve tvaru čísla 123456789 
2. Pokud se jedná o variabilní i specifický symbol, může být uveden v libovolném pořadí ve 

tvaru  
SS:1234 123456789 
123456789 SS:1234 

3. Pokud se jedná pouze o specifický symbol, je uveden ve tvaru SS:1234 
- Pole Množství (pole 23 v předkontaci) se již nemusí vyplňovat. 
- Pole Příznak KH (pole 45) slouží pro zadání speciálních příznaků pro kontrolní hlášení: 

hodnota 1 -  zvláštní režim pro cestovní službu v části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“),  



hodnota 2 -  zvláštní režim pro použité zboží v  části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“), 
hodnota 3 -  příznak použití poměru v části B.2. (sloupec „Použit poměr“) 
hodnota 4 – příznak použití v případě platebního či splátkového kalendáře, aby se i částky 
nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části B.2. 
 

Pokladna: 
- Pole Příznak KH (pole 149) slouží pro zadání speciálních příznaků pro kontrolní hlášení: 

hodnota 1 -  zvláštní režim pro cestovní službu v části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“),  
hodnota 2 -  zvláštní režim pro použité zboží v  části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“), 
hodnota 3 -  příznak použití poměru v části B.2. (sloupec „Použit poměr“) 
hodnota 4 – příznak použití v případě platebního či splátkového kalendáře, aby se i částky 
nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části B.2. 

 
Importní rozhraní: 
Pro import účetních případů se jedná o nový způsob použití těchto polí: 
extbelegnr – Externí číslo dokladu 
zvkundendaten – Platební styk – platební reference – variabilní symbol, případně specifický symbol 
pro platbu (v případě, že používáte BMD platební styk). Způsob uvedení může být následující: 

1. Pokud se jedná pouze o variabilní symbol, je uveden ve tvaru čísla 123456789 
2. Pokud se jedná o variabilní i specifický symbol, může být uveden v libovolném pořadí ve tvaru  

SS:1234 123456789 
123456789 SS:1234 

3. Pokud se jedná pouze o specifický symbol, je uveden ve tvaru SS:1234 
warenkz – Příznak slouží pro zadání speciálních příznaků pro kontrolní hlášení: hodnota 1 -  zvláštní 
režim pro cestovní službu v části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“),  hodnota 2 -  zvláštní režim pro 
použité zboží v  části A.4. (sloupec „Kód režimu plnění“), hodnota 3 -  příznak použití poměru v části 
B.2. (sloupec „Použit poměr“), hodnota 4 – příznak použití v případě platebního či splátkového 
kalendáře, aby se i částky nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části B.2. 
 
Nově zavedené kódy DPH v BMD NTCS od roku 2016 (nesouvisí přímo s kontrolním hlášením): 
Kód: 91  Nákup nového vozidla z EU bez odpočtu DPH (řádek 9 Přiznání k DPH) 
Kód: 92  Nákup nového vozidla z EU s odpočtem DPH (řádek 9 Přiznání k DPH) 
Kód 167  Dodání nemovité věci ve vazbě na volitelné zdanění (nově od 1.1.2016) 
Kód 168  Nákup nemovité věci ve vazbě na volitelné zdanění bez odpočtu DPH 
Kód 169  Nákup nemovité věci ve vazbě na volitelné zdanění s odpočtem DPH 
 
 

Změny týkající se BMD 5.5: 
Účtování v PR03: 

- Do pole Externí číslo dokladu (pole 19) se zadává číslo faktury dodavatele, včetně 
alfabetických znaků. 

- Do Volného pole (pole 25) se zadává variabilní symbol pro platby (v případě, že používáte 
BMD platební styk). 

- Pole Množství (pole 15) se již nemusí vyplňovat. 
- Do Volného pole (pole 25) – Příznak KH se na první a druhou pozici se napíše: 

W1 -  zvláštní režim pro cestovní službu – část A.4.,  W2 -  zvláštní režim pro použité zboží - 
část A.4., W3 -  použit poměr – část B.2., W4 - příznak použití v případě platebního či 
splátkového kalendáře, aby se i částky nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části B.2. 
V tomto případě se variabilní symbol uvede za příznak KH, oddělený mezerou. 
 

 



Kontrola DF - PR65: 
- Do pole Externí číslo dokladu (pole 2) se zadává číslo faktury dodavatele, včetně 

alfabetických znaků. 
- Do Volného pole (pole 51) se zadává variabilní symbol pro platby (v případě, že používáte 

BMD platební styk). 
- Do Volného pole (pole 25) – Příznak KH se na první a druhou pozici napíše: 

W1 -  zvláštní režim pro cestovní službu – část A.4.,  W2 -  zvláštní režim pro použité zboží - 
část A.4., W3 -  použit poměr – část B.2., W4 - příznak použití v případě platebního či 
splátkového kalendáře, aby se i částky nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části B.2.  
V tomto případě se variabilní symbol uvede za příznak KH, oddělený mezerou. 

 
Importní rozhraní: 
Pro import účetních případů se jedná o použití těchto polí: 
extbelegnr – externí číslo dokladu 
freifeld – variabilní symbol pro platby (v případě, že používáte BMD platební styk) 
freifeld – na první a druhou pozici  - W1 -  zvláštní režim pro cestovní službu – část A.4.,  W2 -  zvláštní 
režim pro použité zboží - část A.4., W3 -  použit poměr – část B.2., W4 - příznak použití v případě 
platebního či splátkového kalendáře, aby se i částky nižší než 10 000 Kč vč. daně přenášely do části 
B.2. V tomto případě se variabilní symbol uvede za příznak KH, oddělený mezerou. 
 
Nově zavedené kódy DPH pro rok 2016 (nesouvisí přímo s kontrolním hlášením): 
V programu PR01 je nutno u účtů založit: 
Pole 105= prázdné, pole 107=157 - Dodání nemovité věci ve vazbě na volitelné zdanění 
Pole 105= 18/19, pole 107 = 174  - Nákup nemovité věci ve vazbě na volitelné zdanění bez odpočtu 
DPH 
Pole 105= 18/19, pole 107= 175 - Nákup nemovité věci ve vazbě na volitelné zdanění s odpočtem 
DPH 
 


