
N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne……………., 

 

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Změna daňového řádu 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 

zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 

zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 

Sb. a zákona č. 94/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 136 odstavec 2 zní: 

„(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na  

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno 

nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání 

podáno elektronicky, anebo 

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud 

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 

nebo 

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období 

a následně daňové přiznání podal poradce.“. 

2. V § 136 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Žádá-li daňový subjekt o prodloužení lhůty podle § 36 a současně hodlá využít 

prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle odstavce 2 písm. a), nebo podle 

odstavce 2 písm. b), uvede v žádosti tuto skutečnost, jinak se při posouzení žádosti 

o prodloužení lhůty zohlední délka lhůty podle odstavce 1. Uvede-li daňový subjekt v žádosti 

o prodloužení lhůty, že hodlá využít prodloužení lhůty podle odstavce 2, a následně nedodrží 

podmínky pro toto prodloužení, nárok na prodloužení lhůty podle § 36 zaniká.“. 

3. V § 138 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Daňové přiznání podané po lhůtě podle § 136 odst. 1 lze nahradit opravným 

daňovým přiznáním, pouze jsou-li obě tato daňová přiznání podána 

a) elektronicky v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. a), nebo 
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b) poradcem v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2.“. 

4. V § 141 odst. 7 se slova „řízení zahájené tímto podáním se zastaví“ nahrazují slovy 

„nezahajuje toto podání další řízení“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 136 odst. 2 a 6 a § 138 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na lhůtu pro podání daňového přiznání 

podávaného za zdaňovací období, které započalo běžet nejdříve 1. ledna kalendářního roku 

následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání 

za zdaňovací období, které započalo běžet před 1. lednem kalendářního roku následujícího po 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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