
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na základě zmocnění § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), je předkládán návrh vyhlášky k formulářovým 

podáním pro daň silniční (dále jen „návrh vyhlášky“). 

Předkládaný návrh vyhlášky upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní 

v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., 

která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tato zákonná úprava reaguje na nález Ústavního 

soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní § 72 

odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020. 

Toto ustanovení dnes upravuje povinnost daňového subjektu podávat tzv. formulářová podání 

při správě daní na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí anebo na analogickém tiskovém 

výstupu z počítačové tiskárny. Formulářovým podáním se rozumí přihláška k registraci, 

oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení. 

Vydáním tiskopisu formulářového podání v současnosti dochází jak k určení údajů, které jsou 

v něm požadovány, tak k určení uspořádání tohoto tiskopisu včetně jeho grafické podoby atd. 

Podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v předmětném nálezu však musí být okruh údajů 

vyžadovaných od daňového subjektu v rámci formulářových podání při správě daní 

specifikován zákonem s tím, že konkrétní údaje mohou být konkretizovány formou 

podzákonného právního předpisu. Důvodem je zejména zajištění určitosti těchto údajů 

s ohledem na principy zpracování osobních údajů, dostatečnou míru konkrétnosti povinností, 

se kterými je spojena sankce, a na požadavek možnosti přezkumu ústavní konformity okruhu 

údajů, které jsou požadovány. Ústavní soud proto uvedl, že ustanovení § 72 odst. 1 daňového 

řádu ve své současné podobě nesplňuje podmínky stanovené ústavním pořádkem pro uložení 

povinnosti daňovému subjektu sdělovat údaje nezbytné pro správu daní. V návaznosti na to 

bylo proto nezbytné cestou novelizace uvést § 72 daňového řádu do souladu se závěry 

předmětného nálezu Ústavního soudu, který na přijetí této úpravy stanovil výše uvedenou 

lhůtu do konce roku 2020, kdy nastane derogace stávající právní úpravy. Formulářová podání 

jsou klíčovým nástrojem pro komunikaci mezi daňovým subjektem a správcem daně a jejich 

eliminace by vedla k vážným komplikacím na obou stranách. 

V rámci nového znění § 72 odst. 2 daňového řádu jsou obecně normovány tři možné 

alternativy způsobů, jimiž lze formulářové podání učinit. Formulářové podání tak bude 

především možné podat na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Po stránce obsahové 

tento tiskopis bude muset obsahovat pouze takové údaje a náležitosti a případně jejich 

uspořádání, které odpovídají zákonné úpravě a jejím podrobnostem upraveným vyhláškou 

Ministerstva financí (viz odstavce 3 až 5). V případě, že bude cestou vyhlášky upraven přímo 

vzor tiskopisu, bude následně tiskopis vydán podle tohoto vzoru. Další způsob, kterým lze 

učinit formulářové podání, bude stejně jako dosud podání na tiskovém výstupu, jehož obsah 

(údaje, náležitosti a jejich uspořádání) odpovídá vydanému tiskopisu, anebo vzoru tiskopisu 

upravenému ve vyhlášce Ministerstva financí, pokud tato vyhláška takový vzor obsahuje. 

Třetí způsob představuje elektronické formulářové podání, jehož formát a strukturu tak jako 

dosud zveřejní správce daně, přičemž okruh údajů, který je v takovém podání požadován, 

musí opět odpovídat okruhu údajů, které vyplývají ze zákonné úpravy a z jejích podrobností 
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stanovených vyhláškou Ministerstva financí. V případě, kdy bude formát formulářového 

podání stanoven vyhláškou (viz dále), musí následné zveřejnění tyto minimální požadavky 

respektovat. 

Uvedené způsoby učinění formulářového podání nicméně představují pouze obecný model 

pro správu daní jako celek, od něhož se může speciální úprava různým způsobem odchýlit, 

a to jak pro určité skupiny daňových subjektů, tak pro určité daně či konkrétní formulářová 

podání. Typickým příkladem je stanovení obligatorní elektronické formy učinění 

formulářového podání, kdy je vyloučeno jeho podání v listinné podobě. Tuto normu ostatně 

obsahuje sám daňový řád v novém § 72 odst. 6 (dříve odst. 4), kde je povinnost elektronické 

formy učinění formulářového podání spojena jednak s existencí zpřístupněné datové schránky 

daňového subjektu nebo jeho zástupce (nově pouze v případě, že jde o datovou schránku 

zřízenou ze zákona) a jednak s tím, že jde o daňový subjekt, který má uloženu zákonnou 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Další případy, kdy je zákonem požadována 

výlučně elektronická forma učinění formulářového podání ve vztahu ke konkrétním daním, 

upravují zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, či zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že konkrétní formulářové podání lze učinit podle speciální úpravy výlučně 

elektronicky, představuje úprava vzoru tiskopisu takového podání ve vyhlášce pouze právní 

konstrukt svého druhu, který slouží ke stanovení podrobností údajů, které lze požadovat 

v elektronické verzi formuláře s tím, že listinný tiskopis z povahy věci nebude Ministerstvem 

financí fakticky vydán, k čemuž právní úprava Ministerstvo financí nijak nezavazuje.  

Nové ustanovení § 72 odst. 3 daňového řádu obsahuje obecný výčet základních okruhů údajů, 

které mohou být součástí formulářových podání, společný pro všechny daňové zákony. 

Specifické požadavky týkající se jednotlivých daní, které je nutné stanovit zákonem, jsou 

stanoveny dle potřeby v jednotlivých daňových zákonech. Ustanovení § 72 odst. 3 daňového 

řádu zejména vytváří nezbytné zákonné mantinely pro vyžadování údajů ve formulářových 

podáních a pro obsah vyhlášky Ministerstva financí. Výchozím principem tak je, 

že ve formulářovém podání lze požadovat údaje nezbytné pro správu daní, popřípadě jiné 

údaje, pokud tak stanoví zákon. Bez explicitní zákonné opory by tak neměly být vyžadovány 

údaje, které nejsou pro správu daní nezbytné.  

Na výše uvedené navazuje v novém § 72 odst. 4 a 5 daňového řádu úprava zmocnění 

Ministerstva financí k vydání vyhlášky upravující podrobnosti údajů a náležitostí a popřípadě 

jejich uspořádání v rámci formulářových podání. V případě elektronických formulářů lze 

takto stanovit též jejich formát. Vychází se z konceptu, že zákon normativně vymezuje, které 

okruhy údajů mohou být ve formulářových podáních požadovány (zejména jde o navržený 

odstavec 3 § 72 daňového řádu, ale zvláštní daňové zákony mohou tyto okruhy doplnit). 

K vydání vyhlášky by tak mělo být přistoupeno v případě, kdy objektivně existuje potřeba 

stanovit podrobnosti údajů a náležitostí, které lze ve formulářovém podání požadovat, 

případně upravit jejich uspořádání, formát nebo vzor formulářového podání. Tato potřebnost 

je v případě požadovaných údajů a náležitostí dána především v situaci, kdy ze zákonné 

úpravy okruhu údajů není dostatečně zřejmé, jaké konkrétní údaje lze po dotčených osobách 

požadovat. Potřebnost úpravy ve vyhlášce ovšem může nastat i tehdy, pokud se takové řešení 

jeví jako vhodnější z hlediska srozumitelnosti pro adresáty právní normy anebo z jiného 

praktického důvodu. Toto řešení vychází z premisy, že v ideálním případě bude okruh 

požadovaných údajů dostatečně zřejmý přímo ze samotného textu zákona (tj. právního 

předpisu schvalovaného Parlamentem České republiky), přičemž upřesnění formou vyhlášky 

(tj. právního předpisu vydávaného exekutivním orgánem – ministerstvem) nastoupí tam, kde 

je vyšší míru detailu vhodnější řešit podzákonným právním předpisem.  

V případě údajů podle nového § 72 odst. 3 písm. d) a e) daňového řádu (údaje o skutečnostech 
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prokazujících tvrzení daňového subjektu a další údaje nezbytné pro správu daní) je nicméně 

vydání vyhlášky, která pro jednotlivé druhy daní stanoví podrobnosti těchto údajů, pojato jako 

obligatorní. Naopak  údaje podle nového § 72 odst. 3 písm. a) až c) daňového řádu (údaje 

označující správce daně a podání, které je činěno, identifikační, kontaktní a platební údaje 

osoby zúčastněné na správě daní a údaje o dani, které se podání týká, a co se ve vztahu k ní 

navrhuje) nepožaduje zákon bezpodmínečně konkretizovat ve vyhlášce, pokud lze tyto údaje 

dostatečně dovodit ze zákonné úpravy. 

Zmocnění v novém § 72 odst. 4 a 5 daňového řádu je současně koncipováno tak, že připouští 

dva možné způsoby, jak lze text vyhlášky pojmout. První možností je prostřednictvím 

normativního textu, který bude obsahovat podrobnější výčet požadovaných údajů, případně 

slovní podmínky pro jejich uspořádání, přičemž samotná grafická podoba bude dána vydaným 

tiskopisem, resp. jeho elektronickou verzí. Druhou možností je zakotvit do přílohy vyhlášky 

vzor daného formulářového podání, tj. zobrazení grafické podoby tohoto podání. Zvolená 

zákonná textace rovněž umožňuje tyto dva přístupy kombinovat (např. podle druhu formuláře 

či druhu daně). Daňový řád dále předpokládá, že vyhláška bude stanovena „pro jednotlivé 

druhy daní“, což umožňuje vydat vícero vyhlášek (např. za každý druh daně jednu), ale 

zároveň to nevylučuje vydání jedné společné vyhlášky řešící formulářová podání komplexním 

způsobem, popřípadě strukturování vyhlášky jiným způsobem (např. podle správců daně). 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a nové zákonné zmocnění v § 72 daňového řádu 

připravilo Ministerstvo financí sadu vyhlášek, které stanoví zejména podrobnosti údajů, které 

lze ve formulářových podáních při správě daní kromě obecných náležitostí požadovat. 

V rámci přípravy uvedené sady vyhlášek byl uplatněn jednotný přístup postavený 

na následujících obecných pravidlech. 

 Vyhláška je vydána pouze tam, kde je takový krok nezbytný – řešeny budou 

pouze ty z formulářů, které jsou dnes z hlediska ústavnosti problematické, tj. ty které 

obsahují údaje, pro které je zapotřebí vyhlášku vydávat. Konkrétně tedy půjde 

o formuláře obsahující údaje podle nového § 72 odst. 3 písm. d) a e) daňového řádu. 

V praxi nicméně půjde o drtivou většinu „hlavních“ daňových formulářů.  

 Vyhláška je založena na uvedení vzoru formuláře v příloze – tj. jedná se 

o tzv. „otisk“ formuláře, kdy kromě samotných údajů je upraveno též jejich 

uspořádání a vizuální podoba formuláře. Důsledkem této skutečnosti je též to, 

že kromě obligatorních upravených údajů jsou fakticky vyhláškou normovány též 

údaje podle nového § 72 odst. 3 písm. a) až c) daňového řádu, které s obligatorně 

upravenými údaji sdílejí jeden formulář. Logickým důsledkem tohoto řešení je rovněž 

skutečnost, že formulář je vždy ve vyhlášce upraven včetně všech svých případných 

příloh a pokynů k vyplnění. 

 Vzory formulářových podání ve vyhlášce jsou prakticky totožné s finální podobou 

formulářů (vyjma několika parametrů, jako např. letopočet, u nichž jsou v zájmu 

nadčasovosti připuštěny odchylky od vzoru). 

 Vyhláška upravuje formát, ve kterém lze formulářové podání učinit v elektronické 

formě. 

 Vyhlášky jsou členěny podle jednotlivých druhů daní, při částečném spojení 

některých z nich podle věcné souvislosti a orgánů kompetentních k jejich správě. 

 Účinnost vyhlášky je navázána na účinnost nového § 72 daňového řádu, tj. je 

stanovena dnem 1. ledna 2021. 

S ohledem na dlouhodobou tradici stávající podoby formulářů a s tím související uživatelskou 
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zvyklost, jakož i s ohledem na omezený časový prostor daný termínem derogace stávající 

zákonné úpravy formulářových podání i termínem pro zadání tisku listinných tiskopisů, není 

ambicí Ministerstva financí radikální revize stávajícího fungujícího stavu. Cílem je tak 

především v tuto chvíli naplnit požadavek zákona, resp. nálezu Ústavního soudu, na který 

výše zmíněná novela daňového řádu reagovala, tj. odstranit „normativní deficit“ tím, že vzory 

jednotlivých formulářových podání, jejichž obsah není dostatečně podrobně normován 

zákonem, budou mít svůj odraz ve vyhlášce. Zde je třeba zdůraznit, že Ústavní soud ve svém 

nálezu ani v nejmenším nezpochybnil legitimitu požadování konkrétních údajů tak, jak jsou 

požadovány v již existujících formulářích pro správu daní, ale zaměřil se pouze na uvedený 

normativní deficit a hypotetickou možnost excesu při požadování údajů ve formulářích 

v budoucnu, čemuž by mělo právě odstranění tohoto normativního deficitu do budoucna 

zamezit. 

S výjimkou standardních meziročních aktualizací proto navrhovaná sada vyhlášek normuje 

formulářová podání v podobě analogické k dosavadní podobě těchto podání a v principu 

neusiluje o změnu okruhu údajů, které jsou v rámci těchto formulářových podání požadovány 

dnes.     

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je předkládána na základě zmocnění v § 72 odst. 4 a 5 daňového 

řádu k vydání vyhlášky, která stanoví podrobnosti údajů, náležitostí a jejich uspořádání, které 

lze požadovat ve formulářovém podání, resp. vzor formulářového podání a formát 

elektronického formulářového podání. Ve vztahu k údajům podle § 72 odst. 3 písm. d) a e) 

daňového řádu je vydání vyhlášky podle zákona obligatorní. Konkrétně se jedná o údaje 

o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a o další údaje nezbytné pro správu 

daní. V ostatních případech je potřebnost vydání vyhlášky dána mírou podrobnosti zákonné 

úpravy, která řeší materii, které se daný formulář týká. Navrhovaná právní úprava respektuje 

tuto konstrukci zmocnění (podrobněji viz část 1 tohoto odůvodnění). 

Návrh vyhlášky je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky, resp. představuje 

součást nové právní úpravy formulářových podání, která má tento institut uvést do souladu 

s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 a učinit jej ústavně konformním. Vyhláškou 

upravená problematika není upravena mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, popřípadě ve Sbírce mezinárodních smluv. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy 

Evropské unie a nejedná se o problematiku, která by byla regulována právem Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 

právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 

judikatury Soudního dvora Evropské unie.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Předkládaný návrh vyhlášky se navrhuje v návaznosti na novelizaci daňového řádu v podobě 

nového znění § 72 daňového řádu, které reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 

ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil § 72 odst. 1 daňového řádu 

k 31. prosinci 2020. Nově normované ustanovení § 72 daňového řádu vymezuje formulářové 

podání a rovněž v odst. 4 a 5 stanovuje zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví 

podrobnosti údajů, náležitostí a jejich uspořádání, které lze požadovat ve formulářovém 
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podání, resp. vzor formulářového podání a formát elektronického formulářového podání. 

Ve vztahu k údajům podle § 72 odst. 3 písm. d) a e) daňového řádu je vydání vyhlášky podle 

zákona obligatorní, v ostatních případech je jeho potřebnost dána mírou podrobnosti zákonné 

úpravy, která řeší materii, které se daný formulář týká. Jsou-li tyto předpoklady naplněny, 

nelze zvolit jinou variantu než vydání předmětné vyhlášky. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

S realizací návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné samostatné nároky na státní rozpočet ani 

na ostatní veřejné rozpočty. Návrh vyhlášky dále nemá sociální dopady, a to včetně dopadů 

na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel (např. osoby sociálně slabé, osoby 

se zdravotním postižením a národnostní menšiny), a nemá ani dopady na životní prostředí. 

Předkládaný návrh reaguje na nutnost vydání prováděcího právního předpisu k formulářovým 

podáním při správě daní v návaznosti na legislativní úpravu § 72 daňového řádu, která reaguje 

na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil 

stávající § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020. Nově normované ustanovení § 72 

daňového řádu vymezuje formulářová podání a rovněž v odst. 4 a 5 stanovuje zmocnění 

k vydání vyhlášky, která stanoví podrobnosti údajů, náležitostí a jejich uspořádání, které lze 

požadovat ve formulářovém podání, resp. vzor formulářového podání a formát elektronického 

formulářového podání. Formulářová podání podle návrhu vyhlášky by přitom měla být 

v obecné rovině analogická, jako je tomu v současnosti, kdy jsou založena zejména na vydání 

příslušného tiskopisu Ministerstva financí. Po stránce věcné se nepředpokládají zásadní 

změny ve stávajících formulářích nad rámec obvyklých meziročních aktualizací. Návrh 

vyhlášky tedy představuje změny mající charakter drobných úprav obsahu formulářových 

podání či změn technického a formálně právního charakteru bez samostatných rozpočtových 

či jiných dopadů. Z těchto důvodů bylo požádáno o výjimku ze zpracování hodnocení dopadů 

regulace (RIA). Výjimka z povinnosti vypracovat RIA dle Legislativních pravidel vlády 

(čl. 76 odst. 2) byla udělena ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády 

dne 20. července 2020 (č. j. 25575/2020-UVCR). 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Po stránce procesní 

se výkon správy daní řídí daňovým řádem, tj. veškerá činnost správce daně je z formálního 

hlediska limitována zákonem a z materiálního hlediska je limitována základním cílem správy 

daní – tj. správným zjištěním a stanovením daní a zabezpečením jejich úhrady. K tomu, aby 

správce daně mohl daň správně zjistit a stanovit, musí mimo jiné získat nezbytné informace. 

Tyto informace mu umožňují provést nezbytné úkony, vést příslušná řízení a v důsledku nich 

daň zjistit a stanovit, eventuálně zabezpečit její úhradu. Předmětné informace jsou z povahy 

věci z velké míry současně osobními údaji. Podle ustanovení § 9 odst. 3 daňového řádu může 

správce daně zpracovávat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen 

v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní. Rovněž lze uvést, že při správě 
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daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů jsou tak 

chráněny striktně upravenou povinností mlčenlivosti, které podléhá každý, kdo se tyto 

informace dozví, a to pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč. Tyto informace nemohou být 

zpřístupněny veřejnosti, aniž by správce daně byl povinnosti mlčenlivosti zproštěn daňovým 

subjektem, kterého se týkají, anebo aniž by tak stanovil zákon. Při zpracování osobních údajů 

správcem daně se rovněž uplatní obecné záruky ochrany osobních údajů, které jsou již 

obsažené v daňovém řádu.  

S výjimkou standardních meziročních aktualizací navrhovaná sada vyhlášek normuje 

formulářová podání při správě daní v podobě analogické k dosavadní podobě těchto podání 

a v principu neusiluje o změnu okruhu údajů, které jsou v rámci těchto formulářových podání 

požadovány dnes. Navrhovaná právní úprava tedy nemění rozsah ani charakter 

zpracovávaných osobních údajů ze strany správců daně.  

V rámci získání a zpracování osobních údajů při správě daní budou i po realizaci navrhované 

úpravy využívány stávající (totožné) systémy zpracování osobních údajů, které jsou 

kompatibilní s právní úpravou ochrany osobních údajů. Navržená právní úprava nijak 

nenarušuje stávající legitimní zákonný rámec pro zpracování osobních údajů správcem daně. 

Jde o přiměřené a relevantní zpracování osobních údajů omezené na nezbytný rozsah 

ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  

Navržená úprava není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), ani se zákonem č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů. Navržená úprava rovněž není v rozporu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková. Předložený prováděcí předpis 

nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K § 1 (Předmět úpravy) 

Návrh vyhlášky upravuje formulářová podání pro oblast daně silniční podle zákona 

č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Spolu s jednotlivými formuláři 

jsou v rámci příloh vyhlášky případně upraveny též vlastní přílohy jednotlivých formulářů 

(které podle § 72 odst. 1 daňového řádu tvoří integrální součást daného formuláře) či pokyny 

k jejich vyplnění, ať se již nacházejí na shodném listu jako vlastní formulář, anebo na listu 

samostatném. 

K § 2 (Vzory formulářových podání) 

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky upravuje výčet vzorů formulářových podání, které jsou 

vyhláškou upraveny, a jejich rozdělení do příloh vyhlášky. 

Konkrétně návrh vyhlášky upravuje vzor přiznání k dani silniční.  

V případě vzoru přihlášky k registraci pro fyzické osoby k dani silniční, vzoru přihlášky 

k registraci pro právnické osoby k dani silniční, vzoru oznámení o změně registračních údajů 

k dani silniční a vzoru žádosti o zrušení registrace k dani silniční je odkazováno na vyhlášku 

k formulářovým podáním pro daně z příjmů, neboť tam uvedený formulář je společný 

pro více daní. 

K § 3 (Formulářové podání podané elektronicky) 

Vzor formulářového podání, který ze své podstaty v sobě kumuluje jak výčet požadovaných 

údajů, tak vizuální podobu formuláře, je v této své podobě plně použitelný pouze v případě 

tiskopisu vydaného Ministerstvem financí, resp. v případě odpovídajícího tiskového výstupu, 

tedy v souhrnu pouze v případě formulářového podání činěného v listinné podobě. Naopak 

pro účely definování elektronického formulářového podání plní vzor podle návrhu vyhlášky 

pouze klíčovou roli výčtu požadovaných údajů, zatímco jeho struktura (analogie vizuální 

podoby listinného formuláře) je podle nového § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu v dispozici 

příslušného správce daně, který tuto strukturu zveřejní. Ustanovení § 3 návrhu vyhlášky tyto 

skutečnosti reflektuje a stanoví použitelnost výčtu údajů obsažených ve vzoru formulářového 

podání též pro potřeby jeho elektronické verze. V případě, že konkrétní formulářové podání 

lze učinit podle speciální úpravy výlučně elektronicky, představuje úprava vzoru tiskopisu 

takového podání ve vyhlášce pouze právní konstrukt svého druhu, který slouží ke stanovení 

podrobností údajů, které lze požadovat v elektronické verzi formuláře s tím, že listinný 

tiskopis nebude z povahy věci Ministerstvem financí fakticky vydán, k čemuž právní úprava 

Ministerstvo financí nijak nezavazuje.       

K § 4 (Formát formulářového podání) 

Jako fakultativní možnost předpokládá nový § 72 odst. 5 písm. d) daňového řádu též 

stanovení vyhláškou formátu, ve kterém je přípustné učinit formulářové podání elektronicky. 

V případě formulářových podání pro daň silniční se navrhuje stanovit formát XML, což opět 

odpovídá stávající praxi u příslušných správců daně, tedy orgánů Finanční správy České 

republiky.  

K § 5 (Společná ustanovení) 

V rámci společných ustanovení jsou řešena obecná pravidla pro všechna formulářová podání 

upravená v návrhu vyhlášky, která mají zajistit elementární flexibilitu vzorů těchto podání. 

Tato flexibilita má na jedné straně zamezit nutnosti novelizace vyhlášky z marginálních 

důvodů (viz principy legislativní zdrženlivosti a zamezení hypertrofii právního řádu) 

a na druhé straně zamezit přepjatému formalismu ve vztahu k některým vlastnostem a obsahu 
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vzorů formulářových podání, které nemají ústavněprávní rozměr (včetně dopředné eliminace 

formalistických obstrukcí a zneužití případných drobných odchylek v provedení formulářů 

podle vyhláškou stanovených vzorů).   

Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky proto prohlašuje za souladný s vyhláškou takový tiskopis 

či strukturu formulářového podání, které se od vzoru uvedeného v návrhu vyhlášky odlišují 

pouze tím, že  

 obsahují odlišný údaj o časovém období (typicky odlišný rok určující zdaňovací 

období, za který je podáváno daňové přiznání),  

 obsahují odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně 

sdělovaných údajů (typicky odchylky v pasážích pouze informativního charakteru 

či v částech netýkajících se osob zúčastněných na správě daní), nebo  

 se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchylují v důsledku obvyklých 

technologických postupů výroby tiskopisu (tedy typicky dílčími odchylkami 

v barevném či vizuálním provedení tiskopisu). 

Samostatnou kapitolou jsou jazykové mutace jednotlivých formulářů, které jsou ustanovením 

§ 5 návrhu vyhlášky výslovně připuštěny, přičemž to, zda budou vydány, resp. zveřejněny 

a v jakých jazycích se tak stane, je již věcí Ministerstva financí, resp. příslušného správce 

daně. I zde je respektována stávající správní praxe. 

K § 6 (Přechodná ustanovení) 

Cestou přechodných ustanovení je řešena problematika historických tiskopisů a jejich verzí, 

jakož i starších struktur formulářových podání, které se vztahují k dřívějším zdaňovacím 

obdobím nebo skutečnostem, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti návrhu vyhlášky 

(resp. byly tyto tiskopisy či struktury před tímto dnem vydány či zveřejněny). Ačkoliv se již 

jedná o vzory formulářových podání, které nejsou z pohledu dnešního stavu „účinné“, nadále 

nalézají obligatorní využití v případě podání, která se vztahují k časovým obdobím 

a skutečnostem, pro které byly vydány či zveřejněny. Také tyto tiskopisy a struktury se 

považují za vydané, resp. zveřejněné v souladu s návrhem vyhlášky. Tím dochází 

k inkorporaci této historické a dnes již obsahově zafixované množiny formulářů do návrhu 

vyhlášky, čímž je také v jejich případě odstraněn „normativní deficit“ a tato konkrétní 

(a z dnešního pohledu již neměnná) formulářová podání jsou uvedena do souladu s nálezem 

Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17. Současně nelze považovat za proporcionální zpětné přímé 

normování uvedených historických formulářových podání v rámci návrhu vyhlášky.           

Ustanovení § 6 návrhu vyhlášky bude aplikováno rovněž v případě přihlášky k registraci 

pro fyzické osoby k dani silniční, vzoru přihlášky k registraci pro právnické osoby k dani 

silniční, vzoru oznámení o změně registračních údajů k dani silniční a vzoru žádosti o zrušení 

registrace k dani silniční, u nichž je jinak ohledně vzoru samotného odkazováno na vyhlášku 

k formulářovým podáním pro daně z příjmů. 

K § 7 (Účinnost) 

Účinnost vyhlášky je navázána na účinnost nového § 72 daňového řádu (a následuje 

po derogaci předchozí právní úpravy formulářových podání nálezem Ústavního soudu), tj. je 

stanovena dnem 1. ledna 2021. 

K přílohám vyhlášky 

Jednotlivá formulářová podání jsou rozdělena do samostatných příloh návrhu vyhlášky 

obsahujících vyobrazení vzorů jednotlivých stran formulářů. Po stránce věcného obsahu 

a vzhledu formulářů je zachována maximální analogie se stávající podobou formulářů 

vydávaných Ministerstvem financí s výjimkou obvyklých meziročních aktualizací.   
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