
K povinnosti podat přiznání elektronicky 
 

Od 1. 1. 2015 došlo k dalšímu rozšíření povinnosti podávat daňová přiznání 
v elektronické podobě. V dalším textu se pokusíme shrnout aktuální platnou úpravu 
platnou v oblasti daní (zejména tedy v komunikaci s finančními a celními úřady). Pro 
komunikaci se sociálkou a zdravotními pojišťovnami je situace obdobná a mnoho z dále 
uvedeného lze také použít. 

1. Proč je kolem toho najednou takový humbuk? 
Protože byly zavedeny drakonické sankce.  

 předně byl od 1. 1. 2015 zaveden nový § 247a, kde v odst. 2 vzniká 
automatická sankce ve výši 2.000,- Kč, pokud podání bylo učiněno jinak, než 
elektronicky, ačkoli byl daňový subjekt povinen jej učinit elektronicky; 

 v odst. 5 téhož ustanovení pak je sankce 50.000,- Kč, kterou lze udělit vedle 
výše uvedené pokuty tehdy, pokud tímto jednáním závažně ztěžuje správu 
daní. 

2. Co to je elektronicky? 
Velmi jednoduše – elektronicky je jinak než na papíře nebo ústně do protokolu. 
Pro účely správy daní pak rozlišujeme nekvalifikovaná podání (o nich níže v bodě 
7), a především elektronická podání kvalifikovaná (srov. § 71 odst. 1 DŘ) - zde 
pod písmeny a) až c): 

a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem – identita podatele 
neporušenost obsahu zprávy je zajištěna na zprávě samotné jejím 
podepsáním – cesta tedy může být jakákoli; 

b) odeslané prostřednictvím datové schránky – neporušenost zprávy a identitu 
odesílatele garantuje přenosová cesta – zpráva tedy nemusí být podepsána; 

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové 
schránky – zde vlastně není žádný „přenos“, neboť zprávu podatel činí prakticky 
přímo na vstupní portál příjemce, kterému prokazuje svoji totožnost údaji 
z datové schránky. 

U cesty a) je tedy technologicky jedno, jak se zpráva dostane k příjemci. Teoreticky to 
tedy může být i e-mail, jenže zrovna berní zpráva je na e-mail přímo alergická – bojí 
se, že by se e-mail mohl někde zatoulat, mohla projít nějaká lhůta, nedá se to 
centralizovat, kontrolovat…. 

Cesta b) je dnes nejspolehlivější. Je výhodná i pro odesílatele – ISDS vydává 
potvrzení o doručení zprávy, tedy relativně nezávislá třetí strana garantuje 
i odesílateli doručení a nemožnost zfalšovat datum, čas… 

Cesta c) je velmi nová – je výhodná především pro příjemce. Odesílatel nemá příliš 
kontrolu nad tím, jak je (např.) nastaven systémový čas na počítači příjemce. Má-li 
(např.) nastaveny hodiny na letní čas (ačkoli je zimní), pak se Vám snadno stane, že 
přiznání odešlete půl hodiny před půlnocí (a termínem), ale na potvrzení již máte čas 
půl hodiny po půlnoci (a po termínu ). 



3. První doporučení – jak odesílat datovou zprávu 
Prostřednictvím ISDS – tedy datovými schránkami. Výhoda je v tom, že podání 
prostřednictvím datové schránky přijímají všechny úřady a instituce povinně, a je pro 
nás zdarma. U datové schránky máme navíc vždy ono nezávislé potvrzení, zda-li datová 
zpráva prošla až k příjemci a kdy se tak stalo. 

Ostatní kanály  - EPO, e-mail, portály pojišťoven a další – našim klientům 
nedoporučujeme. Mají některé své nesporné výhody, některé mají určité „bonusové“ 
funkce, ale jsou všechny nesystémové, musí být ke každému kanálu zvláštní heslo 
atd… 

4. Kdo je povinen podávat přiznání elektronicky? 
a. Datová schránka a povinný audit 

Dle ust. § 72 odst. 4 DŘ1 má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku2 
nebo zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem3, je 
povinen učinit formulářové podání dle § 72 odst. 1 DŘ pouze datovou zprávou. 

Ta se navíc činí ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (viz další bod 5) a 
odeslané způsobem podle § 71 odst. 1 DŘ (opět viz výše bod 2). 

b. Někteří plátci DPH 

V DPH jde o § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, (dále jen „ZDPH“). Jsou to obecně všichni plátci DPH, kromě fyzických osob: 

 pokud mají obrat menší, než 6 mil. Kč; 
 a pokud tuto povinnost nemají stanovenu zákonem.  

Pozor na kombinaci výše s povinností podle DŘ – odborníci jsou schopni se hodiny 
bavit o tom, které ustanovení má přednost. Prakticky to vidím tak, že pokud F.O. má 
obrat menší než 6. mil. Kč, nemá audit ani DS, tak může podávat postaru na papíře. 
Co platí pro přiznání, nemusí už platit pro hlášení – viz další bod. 

c. Některá specifická podání 

Např. hlášení o přenesení daňové povinnosti k DPH (viz § 92a odst. 5 ZDPH), nebo 
souhrnné hlášení (viz § 102 odst. 3 ZDPH). Zde je od nového roku navíc problém 
s možností zavést režim přenesení dočasně na určité komodity (srov. § 92f a násl. a 
přílohu 6) – běžně se tedy do tohoto režimu může dostat drobný zemědělec, který 
chce např. prodat své obilí. 

Jinými slovy, i ten úplně droboulinký plátce DPH musí takto činit, má-li například plnění 
v režimu přenesení daňové povinnosti. 

                                                 
1 DŘ – zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, (dále jen „DŘ“) 
2 Zákon č. 300/2008 Sb. – zde se dočtete vše o datových schránkách; v praxi to jsou např. všechny právnické osoby, a mezi 
fyzickými osobami ty, které mají datovou schránku ze zákona (advokáti, poradci…) nebo si ji zřídili dobrovolně. Zde si dovolíme 
upozornit na první zásadní nejasnost – pokud má FO zřízenu datovou schránku jako podnikající FO (např. jako účetní) běžně se 
do takové schránky doručuje pouze to, co souvisí s podnikáním. Je ovšem otázka, zda-li tato osoba musí takto podat nejen 
přiznání k DPH (to jistě s podnikáním souvisí), nebo třeba silniční daní u vozidla zařazeného do obchodního majetku, ale také 
jak to bude s vozidlem, které v obchodním majetku zařazeno není, ale bylo třeba 2x použito, nebo jak je to s daní z nemovitostí 
k čistě soukromému domu…? 
3 Zejm. § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  



5. Formát a struktura datové zprávy zveřejněná správcem 
daně 

V normálním právním státě se povinnosti ukládají zákonem a zákony se 
provádějí vyhláškami. Obojí je zveřejňováno ve Sbírce zákonů. Každý občan umí i 
zpětně zjistit co má dělat a kdy mu ta povinnost vznikla. 

V ČR se do pokynu D-349 (který nevyšel ve Sbírce zákonů, ale jen někde na internetu) 
napíše odkaz na www stránku. Na ní se pak najde odkaz na další stránku, kde je 
technická informace o formátu a struktuře dat. Tuto strukturu tam nedává žádný orgán 
státní správy, který k tomu byl v zákoně zmocněn, ale fakticky programátor. O tom, 
kdy nám tedy vznikne povinnost podat přiznání elektronicky například k dani 
z nemovitých věcí, se rozhodne tím, jak a kdy tu práci ten programátor dodělá a prdne 
na web… 

Pokud se v něčem splete a bude to opravovat, nebo pokud se třeba rozšíří a doplní 
datová pole, změní formulář atd., se občan dozví tak, že mu jednoho dne dosavadní 
podání neprojde, bude vyhodnoceno jako chybné, nebo se prostě dozví, že před půl 
rokem nebylo přijato… 

Tímto šlendriánským způsobem se v ČR prosazuje formát .XML. Je výhodný pro 
automatizaci procesů v berní správě – přiznání, které projde aktuálními filtry bez závad 
je prakticky ihned počítačově zpracováno.  

Platí to ovšem výhradně pro finanční správu. Ačkoli všechny zákony a další předpisy 
jsou naprosto totožné, u celní správy Vám podání v .XML prostě nikdo nepřijme. Tam 
naopak přijímají výhradně zprávy ve formátu .PDF (který pro změnu nepřijímají berní 
úředníci…). 

Já osobně mám s formátem .XML několik problémů – asi nejhlavnější spočívá (krom 
výše uvedeného) též v tom, že amatér, občan, neznalý speciálních programů má 
prakticky nulovou šanci přesvědčit se, co skutečně v tom .XML někam odeslal. 

O tom, že formát PDF je zcela rovnocenným elektronickým podáním v daních 
i pro daňová přiznání se dočtete v nejnovějším rozsudku zde 
http://1drv.ms/1wjEC5u  

6. Druhé doporučení – v jakém formátu 
V obou – v .XML i v .PDF. Dokud nebudou formáty vycházet zákonnou formou, 
neumíme nikomu garantovat, co vlastně odeslal – to u XML. U PDF budou zase berní 
úřady odmítat podání, protože nejde automaticky zpracovat. Poslat obě tedy znamená 
být vstřícný potřebám berní správy a přitom si zajistit minimální úroveň jistoty.  

Pokud tedy budete sami posílat jakékoli formulářové podání finanční správě, 
doporučujeme jej učinit prostřednictvím datové schránky, a učinit je i v XML i 
v PDF. Jako bonus pro úředníky (a pro Vás samozřejmě), pak doporučujeme přiložit 
do datové zprávy třetí dokument – stručný (předem připravený, a stále dokola se 
opakující) průvodní dopis s jednoduchým poselstvím: „Bude-li mezi daty v XML a 
PDF jakýkoli rozdíl, platí data uvedená v PDF“. Tímto postojem totiž jednoznačně 
státu potvrzujete, že Vaše vůle je to, co vidíte (=PDF) a co si můžete zkontrolovat, 
a to bez ohledu na to, jak si s daty pohraje přenosová cesta, nebo počítač příjemce… 



Ostatně, šetříte tím státu i čas v případě takového rozdílu – nemusí Vám psát žádnou 
výzvu k odstranění vad podání. 

Toto řešení je navíc výhodné i pro podání celníkům. Jinými slovy, stejně, jako 
u doporučení č. 1, můžete stále pracovat stejně a nemusíte si pamatovat, který 
úřad má který extrabuřt. 

7. Nekvalifikovaná podání 
V ust. § 71 odst. 3 DŘ se hovoří o podáních, kde na zprávě není elektronický 
podpis, nebo jsou učiněny jinými přenosovými technikami (fax, poštovní holub, 
kouřový signál atd…). 

U nich platí, že musí být správce daně způsobilý je přijmout – musí ovládat kouřové 
signály, chovat holuby (neboť ten se vrátí odkudkoli domů, nikoli naopak), musí mít 
ten fax (oni ho tedy zrušili http://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/novinky/2014/financni-sprava-rusi-faxova-zarizeni-5576 ). Zůstává tedy EPO a 
e-mail. 

Takové podání není tedy rovnocenné s podáním kvalifikovaným. Jen se praví, 
že může mít stejné účinky pro správu daní, pokud je do 5 dnů potvrzeno nebo 
opakováno kvalifikovaným způsobem. 

Asi nejčastější forma, jak se to využívalo, spočívala tedy v tom, že neoprávněná osoba 
(typicky účetní) sama podala přiznání na EPO, pak vytiskla potvrzení, která tato 
aplikace generuje, dala jej klientovi podepsat a on jen zanesl na úřad. Tímto krokem 
udělal z nekvalifikovaného podání, kvalifikované. 

Uvedený postup je nadále možný, ale bude za něj sankce (viz výše bod 1). Důvod je 
prostý. Nekvalifikované podání není podáním kvalifikovaným. Nebo jinak – 
když někdo vypadá jako Karel Gott, není to Karel Gott. Bez sankce totiž musím 
udělat ono podání rovnou kvalifikovaně… Pro nechápavé vysvětlím osobně. 

Výsledkem tedy je, že pro správu daní bude mít takové podání požadované účinky – 
tedy se projedná a pokud to bude např. přiznání, tak i vyměří. To je O.K.  

Bude-li takto ale postupovat povinná osoba (viz výše v bodě 4 - § 72 odst. 4 DŘ), 
pak neučinila (napoprvé a rovnou) své podání kvalifikovaně (viz bod 2 výše – tedy 
podle § 71 odst. 1 DŘ) a vyfasuje automatickou sankci (viz výše bod 1 - § 247a 
odst. 2 DŘ). To je myslím zřetelné a pochopitelné. 

8. Přílohy k přiznáním – třetí doporučení 

Pokud jste pozorně četli bod 5, muselo Vám začít vrtat hlavou, jak je to vlastně s těmi 
formuláři a jejich přílohami? Zákon jasně předepisuje v § 72 odst. 2 DŘ, že 
„V tiskopisech a v nich vyznačených přílohách, které jsou součástí podání, lze 
požadovat pouze údaje nezbytné pro správu daní“. 

Kdo z Vás vyplnil někdy nějaké přiznání, ví, že pojmem příloha se rozumí další část 
formuláře – u DPPO jde např. o Přílohu č. 1, která v bodě A má neuznatelné výdaje, 
v bodě B odpisy, atd… Nikde v zákoně (daňovém řádu) nenajdeme větu, že by 
povinnou součástí daňového přiznání byly nějaké přílohy (potvrzení u úrocích 
z hypotéky, prohlášení manželky, že je furt manželkou, darovací smlouva pro ZOO 



Praha….) – je to i vrcholně logické, neboť v té nejobecnější podobě je daňové přiznání 
tvrzením, které se ev. prověřuje v dokazování, kde může DS dokazovat zcela libovolně 
důkazními prostředky, které si sám zvolí. 

Berní správa bude kontrovat, že je stejně vrcholně logické, aby se pokud možno vše 
doložilo hned, neboť pak již nebude důvod nic kontrolovat a je to výhodné pro stát i 
poplatníka. Kdo z Vás trochu pamatuje, vzpomeňte na počet příloh k DPFO před 15 lety 
a kolik jich je dnes. Trend je jasný – každý rok se něco přidá a nikdo proti tomu 
neprotestuje, tedy napřesrok zase přidáme… Na obzoru je doba, kdy budeme 
kontinuálně hlásit všechna přijatá a uskutečněná plnění a fakticky odevzdávat celé 
účetnictví – a to dokonce on-line. 

Závěr je prostý – přílohy prostě všichni odevzdáváme jen a jen proto, že 
chceme, je to pro nás prostě pohodlnější. Rozhodně tak nečiníme proto, že 
by nám to ukládal nějaký předpis. Nebo je snad „poučení k formuláři“ právním 
předpisem? A ve které Sbírce zákonů ten „právní předpis“ vyšel? 

Tím jsme se oklikou dostali k formulářům samotným. Dle § 72 odst. 1 DŘ je vydává 
MF. A jak to dělá? Vydává je výkřikem na svých www stránkách? A proč zrovna tam, 
proč ne ve Finančním zpravodaji? Nebo proč to ministr nevyhlásí večer ve zprávách? 
Osobně mám za to, že v právním státě jsou formuláře vydávány vyhláškou – k tomu 
si srovnejte např. vyhlášku min. spravedlnosti č. 323/2013 Sb., nebo třeba vyhlášku 
MF č. 421/2012 Sb.  

Jinými slovy, jak tiskopisy papírové, tak elektronické by měly být stanoveny právně 
závazným způsobem = vyhláškou. 

Jenže nejsou. 

Závěr je tedy prostý – nedělejte si těžkou hlavu! Používejte selský rozum.  

Jestliže žádný formulář není právně závazný (= formát a struktura není nikým 
stanovena), nemůžete dostat pokutu (viz další bod 9). Není-li závazný žádný formulář, 
tím méně jsou závazné nějaké přílohy. Jestliže to celé děláme dobrovolně, je jen na nás 
v jaké míře. Osobně tedy (viz výše) doporučuji veškeré přílohy k přiznáním 
dávat jen ve formátu PDF. Důvod je prostý, můžeme se snadno přesvědčit o jejich 
obsahu, nehrozí žádná chyba, změna atd… 

Jistě, kdo chce zalézt svému správci daně hlouběji vstříc, nechť klidně přepisuje účetní 
výkazy do XML tabulek, to je jeho věc. Protože zde je opět rozpor mezi tím, co finanční 
úřady v praxi vyžadují a co v praxi vyžadovat mohou, bude na toto téma zpracován 
v nejbližší době další příspěvek na KOOV. 

9. Pokutou jsme začali, pokutou končíme. 

Nahoře, v bodě 1, je o nových pokutách. V bodě 2 pak je vysvětleno, co to je 
„elektronicky“. Proč je tento pojem důležitý? No ještě jednou – povinnosti jsou v této 
zemi ukládány jen zákonem. A zákon v § 247a, odst. 2 praví: „DS vzniká povinnost 



uhradit pokutu ve výši 2.000,- Kč, pokud učinil podání jinak, než elektronicky, 
ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky“.  

Uvážíme-li, že pojem „elektronicky“ je širší, než např. „v XML“ začnete velmi rychle 
chápat, že problém vůbec není v žádném konkrétním formátu. Neboť zcela jistě je-
li něco v PDF je to také elektronicky. 

Pokud to pošlu e-mailem je to elektronicky? No jistě, že je! 

A co když to pošlu v MP3 např. datovou schránkou? Lze to? Podle zákona 
č. 300/2008 Sb., prováděcí vyhlášky MV č. 194/2009 Sb., její přílohy č. 3, bod 
I., písm. t) je to platný formát. Tedy proč ne, lze to! 

Naopak – podle této přílohy lze formát XML použít jen tehdy (viz bod III.), pokud 
„…Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy 
dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu 
publikovanému příjemcem datové zprávy.“ 

A vrátíme-li se k pokutě – jediná zákonná povinnost je „elektronicky“! Forma splnění 
již pod sankcí není, tedy stačí jakkoli, hlavně, když to bude elektronicky. Prostě, opět 
to napsali jinak, než chtěli! A nyní se to dohání propagandou, nikoli novelou zákona! 

10. Poradce – klient – smlouva; vzájemné vztahy a 
odpovědnost 

Nyní několik praktických tipů, jak si udělat jasno mezi daňovým poradcem 
a klientem. 

Přiznání buď podává daňový poradce, nebo klient sám. Nic mezi tím. Vycházíme 
především z platné smlouvy, kde nejčastější ujednání bývá takové, že poradce 
podává zejména přiznání k dani z příjmů (zejm. pokud jej odkládá na pozdější termín).  

U jiných daní to už bylo a je velmi různé. Někteří poradci podávají úplně všechno, 
někteří nic a je možní i celá řada kombinací mezi tím. 

První věc, kterou Vám radíme je tedy úvaha, zda-li jste s dosavadním systémem 
spokojeni, nebo chcete-li jej změnit. Je jistě možné a žádoucí např. dodatkem 
ke smlouvě změnit (rozšířit nebo zúžit) rozsah poskytovaného poradenství, a to právě 
s ohledem na to, kdo bude podávat přiznání. 

Druhá věc je plná moc – je nemyslitelné, aby plná moc neodpovídala smlouvě 
– vystavovali byste se riziku, že nějaké podání by např. nebylo kryto pojištěním 
poradce. Ačkoliv to nepředpokládáme, je evidentní, že mnohé smlouvy jsou staršího 
data, mnohé plné moci také a právní úprava se mezitím změnila (nejednou, a nejednou 
ještě změní…). Prosíme proto, abyste se nad věcí zamysleli. 

Třetí věc - nikoho nenutíme, aby měnil své dosavadní zvyklosti. Jistě se najde někdo, 
kdo je spokojen s podáváním přiznání prostřednictvím EPO, nezaznamenal jediný 
problém a jeho účetní SW odesílá vše bez námahy automaticky. 

Chceme jen, aby všichni naši klienti mohli žít a pracovat bezpečně. Aby na ně, byť jen 
z neznalosti nebo nepozornosti, nedopadaly zbytečně nesmyslné a krvavé sankce. Aby 



byli připraveni na novou situaci včas a aby si do budoucnosti nekazili vztahy se svými 
poradci tím, že se budou navzájem na sebe vymlouvat, kdo vlastně měl přiznání podat. 

I proto výše dáváme každému k zamyšlení, který způsob a jaké formáty a 
proč jsou nejbezpečnější.  

Je totiž také zřejmé, že skončila doba, kdy někdo „podepsal“ manželku, nebo kdy se 
dalo jít na úřad a v rámci dobrých vztahů podat včas přiznání ještě 10. dubna, ač mělo 
být odevzdáno do 31. 3…Na to budeme již jen tiše vzpomínat. 

Je také zřejmé, že všem naroste zase o kousek práce a bude větší tlak na termíny.  

 

Tento materiál vznikl především pro klienty naší společnosti. S ohledem na časté dotazy 
kolegů a různé debaty jsem se rozhodl dát jej k dispozici všem. Zejména proto, že 
daňovým poradcům nejde o nějaké tunelování státu, ale především o ochranu našich 
klientů, v drtivé většině zcela normálních obyčejných lidí, kteří si ve větších nebo 
menších společnostech vydělávají na chleba pro sebe a své zaměstnance, a kteří se 
v tom legislativním prasečáku nedokáží nijak orientovat. 

Vznikl i jako reakce na Informaci GFŘ, která je nedostatečná, alibistická a zjevně neříká 
úplně všechno (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-
dani/Informace_GFR_k_povinnemu_elektronickemu_podavani_DPH-2015.pdf) 
Například lidem opět zatajuje, že elektronicky je i e-mailem. 

Nebo sice píše, že lze podat přes EPO bez podpisu, ale už nikde neuvádí, že za to 
je právě ta sankce ze zákona (v podrobnostech viz argumentace u bodu 7). 

Tak ten text bude Vám i vašim klientům k užitku. Přirozeně nejsem Bůh ani Děda 
Vševěda – klidně pište náměty na doplnění, opravy chyb…A přeji všem, aby se tomu 
elektronickému peklu, co nás čeká, ve zdraví vyhnuli. 

 

Ing. Marek Piech 
daňový poradce č. 000 984, člen Prezidia KDP ČR  
a hlavně dlouholetý člen sekcí odborného kolegia pro správu daní, sekce pro profesní 
otázky a sekce informatiky 
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