
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 580) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 350 

z 34. schůze konané dne 8. ledna 2020 (tisk 580/2) 

V části první v čl. I se novelizační bod č. 125 zrušuje. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 22. ledna 2020 
 

 

 

B. Poslanec Roman Onderka 

SD 4183 

V části první čl. I se v dosavadním bodě 126 částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „1000 Kč“. 

 

 

C. Poslankyně Věra Kovářová 

SD 4171 

V části první čl. I v bodě 137 odstavec 2 nově zní: 

„(2) Úrok z prodlení vzniká  

a) od pátého pracovního dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby; 

stanovení náhradního dne splatnosti daně nemá vliv na určení doby, po kterou vzniká úrok 

z prodlení, nebo 

b) ode dne vrácení, použití nebo převedení vratky vzniklé v důsledku stanovení daňového odpočtu 

nebo daně, anebo předepsání zálohy na daňový odpočet do dne její platby.“. 

 

SD 4187 

1. V části první čl. I bodě 37 vládního návrhu zákona v § 88 odstavec 3 zní: 

„(3) V případě, kdy je dosavadní výsledek kontrolního zjištění sdělován při jednání s daňovým 

subjektem, daňový subjekt se může vzdát práva na stanovení lhůty pro případné vyjádření dle 

odst. 2 ústně do protokolu.“.  

2. V části první čl. I vládního návrhu zákona se bod 42 zrušuje. Ostatní body se přečíslují. 
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D. Poslanec Lukáš Kolářík 

SD 4185 

1. V části první, článku I v bodě 137 v § 252 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.“. 

 

2. V části první, článku I v bodě 137 v § 253 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Úrok z posečkané částky se uplatní nejdéle za 5 let posečkání.“. 

 

SD 4186 

1. V části první, článku I v bodě 137 v § 252 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Je-li daňovým subjektem fyzická osoba, úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.“. 

 

2. V části první, článku I v bodě 137 v § 253 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Je-li daňovým subjektem fyzická osoba, úrok z posečkané částky se uplatní nejdéle za 5 let 

posečkání.“. 

 

 

E. Poslanec Mikuláš Ferjenčík 

SD 4176 

1. V části první Čl. I se novelizační bod č. 61 zrušuje. 

 

2. V části první Čl. I se novelizační bod  č. 69 zrušuje. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

SD 4177 

V části první Čl. I novelizačním bodě č. 140 se v § 254 doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) V případě, že základem pro výpočet úroku z nesprávně stanovené daně je částka uhrazená 

na základě nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu (§ 254 odst. 1 písm. c) odpovídá výše 

úroku z nesprávně stanovené daně dvojnásobku výše úroku z prodlení”. 

 

 

F. Poslanec Miroslav Kalousek 

SD 4157 

1. Část první, Čl. I, změna daňového řádu, v novelizačním bodě č. 61 se nahrazují slova „patnáctý 

den po posledním dni“ slovy „poslední pracovní den“ a slova „patnáctý den po dni, kdy“ se nahrazují 

slovy „den, po kterém“. 

- Poznámka: Poslední pracovní den lhůty – viz odkaz na § 33 odst. 4 daňového řádu,  

(4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 

nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových 

jednotkách, než jsou dny. 

 

2. Část první, Čl. I, změna daňového řádu, v novelizačním bodě č. 69 se nahrazují slova „patnáctý 

den po posledním dni“ slovy „poslední pracovní den“ a slova „patnáctý den po dni, kdy“ se nahrazují 

slovy „den, po kterém“. 
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G. Poslanec Tomáš Martínek 

SD 3941 

1. V části první, článku I se za bod 50 vkládají nové body 51 a 52, které znějí: 

„51. V § 130 odst. 1 se slova „obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor správce daně“ nahrazují 

slovy „u fyzické osoby vlastní identifikátor správce daně a u právnické osoby identifikační číslo“. 

 

52. V § 130 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

2. Bod 53 (původně označený jako bod 51) nově zní: 

„53. V § 130 odstavec 3 zní: 

„(3) Správce daně rozhodnutím přidělí daňovému subjektu vlastní identifikátor též v případě, 

že není daňovému subjektu, který je právnickou osobou, přiděleno identifikační číslo. Takto přidělený 

vlastní identifikátor tvoří kmenovou část daňového identifikačního čísla.“.“. 

 

3. V části první, článku II se za bod 13 doplňuje nový bod 14, který zní: 

„14. Daňové identifikační číslo přidělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za 

přidělené podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V 

případě, že o to daňový subjekt, který je fyzickou osobou a který dosud nemá přidělen vlastní 

identifikátor správce daně, požádá, správce daně mu vlastní identifikátor rozhodnutím přidělí. Takto 

přidělený vlastní identifikátor tvoří kmenovou část daňového identifikačního čísla.“. 

 

 

SD 4164 (posl. Michálek) 

V části první, článku I se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: 

„8. V § 53 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li správce daně informace 

získané při správě daní pro účely trestního řízení, pokud je požaduje orgán činný v trestním řízení a 

jedná se o informace, které má daňový subjekt nebo třetí osoba povinnost zveřejnit podle jiného 

zákona, a to od okamžiku, kdy měly být tyto informace nejpozději zveřejněny.“.“. 

 

 

H. Poslanec Stanislav Juránek 

SD 3981 (posl. Bartošek) 

1. V části první čl. I dosavadním bodě 84 , v § 155b odst. 1 se slova „a) 15 dnů ode dne oznámení 

platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, nebo b) 30 dnů ode dne, který se považuje 

za den doručení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek 

vyměření nebo doměření daňovému subjektu neoznamuje“ nahrazují slovy „15 dnů ode dne 

oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, nebo ode dne, který se považuje 

za den doručení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek 

vyměření nebo doměření daňovému subjektu neoznamuje“. 

 

2. V části první čl. I dosavadním bodě 139, v § 253a odst. 4 se slova „výši úroku z prodlení“ nahrazují 

slovy „ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, 

platné pro první den příslušného kalendářního pololetí“. 
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3. V části první čl. I se za dosavadní bod 139 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V části čtvrté hlavě III se pod nadpis dílu 3 za § 253a vkládá nový § 253b, který včetně nadpisu 

zní: 

„§ 253b 

Úrok z neoprávněně vymáhaného nedoplatku 

(1) Základem pro výpočet úroku z neoprávněně vymáhaného nedoplatku je vymáhaný 

nedoplatek, který byl v rozporu se zákonem vymáhán. 

(2) Úrok z neoprávněně vymáhaného nedoplatku vzniká ode dne následujícího po dni, kdy bylo 

zahájeno daňové exekuční řízení nebo bylo zabezpečeno vymáhání nedoplatku prostřednictvím 

soudního exekutora, popřípadě byl nedoplatek uplatněn v insolvenčním řízení nebo přihlášen do 

veřejné dražby. 

(3) Úrok z neoprávněně vymáhaného nedoplatku nevzniká, pokud je neoprávněnost vymáhání 

způsobena pozdějším vyslovením neúčinnosti doručení rozhodnutí, nebo navrácením lhůty 

v předešlý stav. 

 (4) Výše úroku z neoprávněně vymáhaného nedoplatku odpovídá ročně výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 28 procentních bodů, platné pro první den příslušného 

kalendářního pololetí.“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

4. V části první čl. I nově číslovaném bodě 141 (původně bod 140 vládního návrhu zákona), v § 254 

odst. 4  se slova „výši úroku z prodlení“ nahrazují slovy „ročně výši repo sazby stanovené Českou 

národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního 

pololetí, s výjimkou úroku z nesprávně stanovené daně, je-li základem pro výpočet úroku z nesprávně 

stanovené daně částka uhrazená na základě nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu, jehož 

výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 28 procentních 

bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí“. 

 

 

I. Poslanec Lubomír Španěl 

SD 4085 (posl. Hrnčíř) 

V části první Čl. I se novelizační bod č.125 mění a nově zní: 

V § 250 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 250 odst. 2 se slova „a toto zpoždění je delší než 5 

pracovních dnů,“ nahrazují ve znění „a toto zpoždění je delší než 3 pracovní dny“. 

 

 

J. Poslanec Vojtěch Munzar 

SD 4127 

V části první, čl. I se novelizační bod č. 125 zrušuje. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

SD 4128 

1. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 137 se v § 252 odst. 2 úvodní větě slova „ode dne“ 

zrušují. 
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2. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 137 se v § 252 odst. 2 písm. a) se slovo „následujícího“ 

zrušuje a na začátek písm. a) se slovo „ následujícího“  nahrazuje slovy „počínaje pátým 

pracovním dnem následujícím“  . 

3. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 137 se v § 252 odst. 2 na začátek textu písm. b) vkládají 

slova „ode dne“. 

 

SD 4131 

1. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 84 , v § 155b odst. 3 se za slova „bez žádosti do“ vkládají 

slova „15 dnů“. 

2. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 84, v § 155b odst. 3 písm. a) se slova „15 dnů“ zrušují. 

3. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 84, v § 155b odst. 3 písm. b) se slova „30 dnů“ zrušují. 

 

SD 4133 

1. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 140 se v § 254 odst. 3 písmena a) a b) zrušují. 

2. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 140 se v § 254 odst. 3 se dosavadní písmena c),d) a e) 

nově označují jako písmena a),b) a c). 

 

SD 4134 

1. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 140 se v § 254 za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který 

zní:  

„(5) V případě, že bylo na daňovém subjektu vymáháno neoprávněně, náleží mu za dobu 

neoprávněně vedeného exekučního řízení úrok podle odstavce 4 ve dvojnásobné výši; nárok na tento 

úrok nevzniká, pokud je neoprávněnost exekuce způsobena pozdějším vyslovením neúčinnosti 

doručení rozhodnutí nebo navrácením lhůty v předešlý stav.“. 

 

SD 4136 

1. V části první ČL. I novelizačním bodě č. 51 v § 130 odst. 4 nově zní:  

 „(4) Správce daně rozhodnutím přidělí daňovému subjektu vlastní identifikátor v případě, že 

o jeho přidělení daňový subjekt, který je fyzickou osobou a který jej dosud nemá přiděleno,  požádá; 

takto přidělený vlastní identifikátor tvoří kmenovou část daňového identifikačního  čísla.“   

 

SD 4137 

1. V části první ČL. I novelizačním bodě č. 140 se v § 254 odst. 3 písm. e) zrušuje. 

 

SD 4147 

1. V části třetí se doplňuje nový novelizační bod 7, který zní: 

„7. V § 6  odst. 1 nově zní: 

„(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2000000 Kč, s 

výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.“.“. 

 

2. V části třetí se doplňuje nový novelizační bod 8, který zní: 

„8.   V § 106 odst. 2 nově zní: 

„(2) Správce daně zruší registraci plátce, 

a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a 

b) současně 

1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

2000000 Kč, 
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2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil 

zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo 

3. je skupinou.“.“. 

 

3. V části třetí se doplňuje nový novelizační bod 9, který zní: 

„9.   V § 106b odst. 1 nově zní: 

„(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, 

požádat, pokud splňuje tyto podmínky: 

a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce 

1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu 

většího než 2000000 Kč, nebo 

2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo 

b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.“.“. 

 

4. Dosavadní část devátá nově zní: 

 

„ČÁST DEVÁTÁ 

Účinnost 

 

Čl. XII. 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí, čl. V., bodů 7, 8 a 9, které nabývá účinnosti prvním dnem 

šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“. 

 

SD 4152 

1. V části druhé se vkládá nový novelizační bod 4, který zní: 

„4. V § 13a se na konci odstavce 1 doplňují věty „Pokud poplatníkovi, který je fyzickou osobou, 

nově vznikla daňová povinnost z důvodu nabytí vlastnického práva k nemovité věci evidované v 

evidenci pro daň z nemovitých věcí nebo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke 

změně okolností rozhodných pro stanovení daně spočívající pouze v nabytí nebo pozbytí takové 

nemovité věci, skončí lhůta pro podání daňového přiznání 31. května zdaňovacího období. Poplatník 

v tomto případě není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání; pokud je poplatník 

nepodá, považují se údaje evidované o této nemovité věci v evidenci pro daň z nemovitých věcí za 

údaje tvrzené v daňovém přiznání nebo v dílčím daňovém přiznání.“. 

 

2. V části druhé se vkládá nový novelizační bod 5, který zní: 

„5.   Za § 13a se vkládají nové § 13aa a 13ab, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 13aa 

Evidence pro daň z nemovitých věcí 

(1) Správce daně z nemovitých věcí vede evidenci pro daň z nemovitých věcí, v níž zaznamenává  

a) údaje zjištěné při správě daní nebo získané z rejstříků a evidencí, do kterých má zřízen 

automatizovaný přístup, potřebné po určení daně vztahující se k nemovitým věcem, a 

b) výši daně určenou na základě údajů podle písmene a). 

(2) V evidenci podle odstavce 1 se zaznamenávají údaje podle stavu k 1. lednu zdaňovacího 

období, ke kterému se vztahují. Správce daně tyto údaje do evidence zaznamená do 30. dubna 

zdaňovacího období, ke kterému se vztahují, a to i v případě, že tento den je sobotou, nedělí nebo 

svátkem. 
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§ 13ab 

Nahlížení do evidence pro daň z nemovitých věcí 

Poplatník mající vlastnické nebo jiné právo k nemovité věci evidované v evidenci pro daň 

z nemovitých věcí má právo do této evidence nahlížet. Pro nahlížení do evidence pro daň 

z nemovitých věcí se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o nahlížení do spisu.“. 

 

3. V části druhé se vkládá nový novelizační bod 6, který zní: 

„6.  V § 15 se slova „31. května“ nahrazují slovy „30. června“. 

 

4. Dosavadní část devátá nově zní: 

 

„ČÁST DEVÁTÁ 

Účinnost 

 

Čl. XII. 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, čl. III., bodů 4,5 a 6, které nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.“. 

 

SD 4153 

1. V části třetí se vkládá nový novelizační bod 2, který zní: 

 „2. V § 101f odstavec 2 zní: 

„(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení 

uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 15 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných 

nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napraví.“.“. 

 

2. V části třetí se vkládá nový novelizační bod 3, který zní: 

„3.   V § 101g odstavec 1 zní: 

 „(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho 

podání v náhradní lhůtě do 15 dnů od oznámení této výzvy.“.“. 

 

3. V části třetí se vkládá nový novelizační bod 4, který zní: 

„4.   V § 101g odstavec 3 zní: 

„(3) Plátce je povinen do 15 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné 

nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím 

následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 

se nepoužije.“.“. 

 

Ostatní novelizační body se přečíslují. 

 

SD 4190 (posl. Stanjura) 

V ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I se do bodu 37 v § 87 na konci odstavce 1 doplňuje věta „Má-li dojít k zahájení 

daňové kontroly před vyměřením daně, jsou v oznámení uvedeny rovněž důvody pro zahájení daňové 

kontroly; ustanovení § 89 odst. 4 se použije obdobně.“. 
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SD 4191 (posl. Stanjura) 

 

Část první, čl. I, § 155b zní: 

 

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku 

 

(1) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek na žádost daňového subjektu do 

a) 15 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku podané elektronicky, 

nebo 

b) 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku podané jinak než elektronicky. 

 

(2) Pokud vratitelný přeplatek nedosahuje v době podání žádosti částku nejméně 200 Kč, lhůta 

pro jeho vrácení počíná běžet až ode dne následujícího po dosažení této částky. 

 

(3) Vznikne-li v důsledku stanovení daňového odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí jej správce 

daně daňovému subjektu bez žádosti do  

a) 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, nebo 

b) 20 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo dodatečného platebního 

výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření daňovému subjektu neoznamuje. 

 

(4) Vznikne-li v důsledku zrušení, změny, zániku účinnosti nebo prohlášení nicotnosti 

rozhodnutí o stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně 

bez žádosti do 15 dnů ode dne 

a) účinnosti rozhodnutí, kterým došlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o 

stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu; v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy počíná 

lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne, kdy byla podle § 162 odst. 3 správci daně 

sdělena skutečnost, že došlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení 

daně, 

b) zániku účinnosti zajišťovacího příkazu. 

 

(5) Vznikne-li v důsledku neoprávněného vymáhání přeplatek, správce daně jej vrátí bez 

žádosti do 15 dnů ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání, pokud 

a) je vratitelným přeplatkem, nebo 

b) jde o peněžní prostředky pocházející z majetku v rozsahu, v němž tento majetek nepodléhá 

vymáhání. 

 

(6) Stanoví-li zákon, že se vratitelný přeplatek vrací bez žádosti, správce daně tento vratitelný 

přeplatek daňovému subjektu nevrátí, pokud je o to daňovým subjektem před jeho vrácením požádán. 

Je-li vratitelný přeplatek evidován na osobním depozitním účtu, musí daňový subjekt v žádosti uvést, 

na který osobní daňový účet má být vratitelný přeplatek převeden.“. 

 

 

K. Poslankyně Miloslava Vostrá 

SD 4146 

1. V části první čl. I dosavadní bod 9 zní: 

„9. V § 61 odst. 2 se za slovo „povinností,“ vkládají slova „nebo které je oznámením,“.“. 

 

2. V části první čl. I se za dosavadní bod 19 vkládá nový bod 20, který zní: 

„20. § 72 zní: 
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„§ 72 

(1) Formulářovým podáním se pro účely správy daní rozumí daňové tvrzení, přihláška 

k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.  

(2) Formulářové podání lze podat pouze  

a) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, 

b) na tištěném výstupu, který  

1. má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí 

nebo 

2. odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky podle odstavce 4, nebo 

c) elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. 

(3) Ve formulářovém podání lze kromě obecných náležitostí podání požadovat 

a) údaje označující správce daně a podání, které je činěno, 

b) identifikační, kontaktní a platební údaje osoby zúčastněné na správě daní, 

c) údaje o dani, které se podání týká, a co se ve vztahu k ní navrhuje, 

d) údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu, 

e) další údaje nezbytné pro správu daní, 

f) další údaje, které stanoví zákon. 

(4) Ministerstvo financí stanoví v potřebném rozsahu pro jednotlivé druhy daní vyhláškou 

podrobnosti údajů a náležitostí, které lze požadovat ve formulářovém podání, popřípadě jejich 

uspořádání nebo vzor formulářového podání. 

(5) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla 

zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je 

povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle odstavce 2 písm. c), a to datovou 

zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

3. V části první čl. I se v dosavadním bodě 63 slovo „tvrzení“ nahrazuje slovem „přiznání“. 

4. V části deváté se na konci textu čl. XII doplňují slova „, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, 

které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021“.  

 

 

L. Poslanec Jan Skopeček 

SD 4179 

V části první Čl. I novelizačním bodě č. 88 se v § 159 se odstavec  5 zrušuje a odstavec 6 se 

označuje jako odstavec 5. 

 

SD 4180 

1. V části první Čl. I novelizačním bodě č. 24 se v § 74 odst. 4 na konec textu vkládá věta 

„Neúčinnost nelze prohlásit u podání, k němuž je osoba zúčastněná na správě daní povinna buď 

přímo ze zákona, nebo na výzvu správce daně.“. 

 

2. V části třetí, Čl. V novelizačním bodě č. 1 se odst. 3 zrušuje. 
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SD 4200 

V Části páté se za § 259a vkládá nový § 259aa, který zní:  

„§ 259aa 

 

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně 

 

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty za opožděné tvrzení 

daně, pokud bylo tvrzení daně účinně podáno a byla uhrazena daň. 

  

 (2) Správce daně může zcela, nebo zčásti prominout až 75 % pokuty, pokud k prodlení 

s podáním tvrzení daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu 

ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. 

  

 (3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude pokuta prominuta, správce daně zohlední 

skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost vyměřené 

pokuty. 

 

(4) Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci 

platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit pokutu.“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 22. ledna 2020 

 

 

 

Miloslava Vostrá, v.r. 

zpravodajka garančního rozpočtového výboru 
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