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ZÁKON

ze dne 11. �ervna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 280/2009 Sb., daHov˝ Yád, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso,
a dalaí související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

Zm�na daHového Yádu

�l. I

Zákon �. 280/2009 Sb., daHov˝ Yád, ve zn�ní
zákona �. 30/2011 Sb., zákona �. 458/2011 Sb., zá-
kona �. 167/2012 Sb., zákonného opatYení Senátu
�. 344/2013 Sb., zákona �. 267/2014 Sb., zákona
�. 375/2015 Sb., zákona �. 298/2016 Sb., zákona
�. 368/2016 Sb., zákona �. 170/2017 Sb., zákona
�. 94/2018 Sb., zákona �. 80/2019 Sb., zákona
�. 111/2019 Sb. a zákona �. 337/2019 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova „pYiznání, hláaení nebo
vyú�tování (dále jen „Yádné daHové tvrzení“) a doda-
te�né daHové pYiznání, následné hláaení nebo doda-
te�né vyú�tování (dále jen „dodate�né daHové
tvrzení“)“ nahrazují slovem „tvrzení“.

2. V § 1 se doplHuje odstavec 4, kter˝ zní:

„(4) DaHov˝m tvrzením je

a) Yádné daHové tvrzení, a to daHové pYiznání, hlá-
aení nebo vyú�tování,

b) dodate�né daHové tvrzení, a to dodate�né da-
Hové pYiznání, následné hláaení nebo dodate�né
vyú�tování.“.

3. V § 31 odst. 1 se slova „DaHov˝ subjekt nebo
jeho zástupce“ nahrazují slovy „Osoba zú�astn�ná
na správ� daní“.

4. V § 34 se dosavadní text ozna�uje jako od-
stavec 1 a doplHuje se odstavec 2, kter˝ zní:

„(2) Pokud osoba zú�astn�ná na správ� daní
u�inila podání elektronicky zposobem vy~adujícím
dodate�né potvrzení, je pro ur�ení po�átku b�hu
lhoty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného

úkonu správce dan� rozhodn˝ den, kdy bylo podáno
potvrzení tohoto podání.“.

5. V § 36 se doplHuje odstavec 7, kter˝ zní:

„(7) Pro ur�ení dne podání ~ádosti o prodlou-
~ení lhoty je rozhodn˝ den, kdy byla tato ~ádost
podána podle § 35 odst. 1.“.

6. V § 37 odst. 4 písm. c) se slova „Yádného
daHového tvrzení nebo dodate�ného“ zruaují.

7. V § 53 se na konci odstavce 1 te�ka nahrazuje
�árkou a doplHují se písmena l) a m), která zn�jí:

„l) orgánu veYejné moci pro ú�ely prokázání sku-
te�nosti, ~e daHov˝ subjekt nemá u správce dan�
evidován nedoplatek, a to v pYípad�, kdy takové
prokázání po~aduje jin˝ zákon,

m) Ministerstvu financí jako orgánu pYísluanému
k jednání v Yízení na základ� mezinárodní
smlouvy, a to v rozsahu projednávání správy
daní v tomto Yízení.“.

8. V § 57 odst. 1 písm. d) se slovo „získávají“
nahrazuje slovem „zpracovávají“.

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

10. V § 65 odst. 2 se slova „zahájení projednání
zprávy o daHové kontrole“ nahrazují slovy „sd�lení
dosavadního v˝sledku kontrolního zjiat�ní“.

11. § 69 a~ 69b v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 69

DaHová informa�ní schránka

(1) Správce dan�, kter˝ je k tomu technicky vy-
baven, umo~ní daHovému subjektu vyu~ívat pro-
stYednictvím dálkového pYístupu daHovou infor-
ma�ní schránku. DaHová informa�ní schránka mo~e
b˝t spole�ná pro více správco dan�.

(2) DaHov˝ subjekt mo~e prostYednictvím da-
Hové informa�ní schránky
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a) získávat informace shroma~✏ované ve spisu a na
osobním daHovém ú�tu tohoto daHového sub-
jektu v rozsahu a �len�ní, v jakém jsou tyto
informace v daHové informa�ní schránce sou-
stYed�ny,

b) získávat vybrané informace o sv˝ch právech
a povinnostech,

c) �init podání s vyu~itím vybran˝ch informací,
které o n�m správce dan� zpracovává.

(3) Správce dan� zveYejní zposobem umo~Hují-
cím dálkov˝ pYístup

a) skute�nost, ~e je technicky vybaven pro

1. zYízení daHové informa�ní schránky,

2. pYid�lení pYístupov˝ch údajo do daHové in-
forma�ní schránky,

b) rozsah a �len�ní informací soustYe✏ovan˝ch
v daHové informa�ní schránce a �etnost jejich
aktualizace,

c) podmínky a postup pro

1. získávání informací prostYednictvím daHové
informa�ní schránky,

2. mo~nost �init podání prostYednictvím da-
Hové informa�ní schránky,

3. pYid�lení, pou~ívání a zneplatn�ní pYístupo-
v˝ch údajo,

4. ur�ení osob pov�Yen˝ch pYístupem do da-
Hové informa�ní schránky a rozsahu tohoto
pov�Yení,

d) rozsah, v jakém mo~e daHov˝ subjekt vyu~ívat
daHovou informa�ní schránku jako tYetí osoba,

e) po~adovanou úroveH záruky prostYedko pro
elektronickou identifikaci,

f) ozna�ení správco dan�, pro které je daHová in-
forma�ní schránka spole�ná.

(4) ProstYednictvím daHové informa�ní
schránky zYízené daHovému subjektu lze �init podá-
ní tohoto daHového subjektu nebo podání u�in�né
namísto tohoto daHového subjektu.

(5) Na podání u�in�né prostYednictvím daHové
informa�ní schránky se hledí jako na podání u�in�né
daHov˝m subjektem, kterému byla tato schránka zYí-
zena; to neplatí, pokud je osobou, která takto �iní
podání,

a) zákonn˝ zástupce, opatrovník, ustanoven˝ zá-
stupce daHového subjektu nebo osoba, která

plní povinnosti daHového subjektu podle § 20
odst. 3, nebo

b) zmocn�nec daHového subjektu,

1. jemu~ byla ud�lena plná moc uplatn�ná u pYí-
sluaného správce dan� nejpozd�ji v okam~iku
u�in�ní tohoto podání a

2. kter˝ v rámci daHové informa�ní schránky
zvolil mo~nost u�init podání jako zmocn�-
nec.

§ 69a

PYístup do daHové informa�ní schránky

(1) Správce dan� zYídí daHovou informa�ní
schránku daHovému subjektu na základ� projevu
vole poprvé pYistoupit do této schránky u�in�ného
daHov˝m subjektem v informa�ním systému daHo-
v˝ch informa�ních schránek.

(2) PYístup do daHové informa�ní schránky je
mo~n˝ prostYednictvím pYihláaení

a) s vyu~itím pYístupu se zaru�enou identitou,

b) s ov�Yenou identitou zposobem, kter˝m se lze
pYihlásit do datové schránky, nebo

c) pomocí pYid�len˝ch pYístupov˝ch údajo.

(3) Právo pYístupu do daHové informa�ní
schránky daHového subjektu má

a) daHov˝ subjekt,

b) osoba, která plní povinnosti daHového subjektu
podle § 20 odst. 3,

c) zákonn˝ zástupce, opatrovník nebo ustanoven˝
zástupce daHového subjektu.

(4) Právo pYístupu do daHové informa�ní
schránky daHového subjektu mo~e vykonávat pouze
fyzická osoba, která je

a) uvedena v odstavci 3, nebo

b) oprávn�na jednat podle § 24 odst. 2 jménem
právnické osoby uvedené v odstavci 3.

(5) Právo pYístupu do daHové informa�ní
schránky daHového subjektu mo~e vykonávat také
fyzická osoba, která je pov�Yena pYístupem do této
schránky osobou uvedenou v odstavci 4; stejn˝m
zposobem je mo~né pov�Yit fyzickou osobu právem
pov�Yovat pYístupem do této schránky dalaí fyzické
osoby.

(6) Pov�Yení fyzick˝ch osob podle odstavce 5

Sbírka zákono �. 283 / 2020Strana 2364 �ástka 108



a ur�ení rozsahu tohoto pov�Yení lze u�init pouze
prostYednictvím daHové informa�ní schránky.

§ 69b

PYístupové údaje pro pYístup do daHové
informa�ní schránky

(1) Správce dan�, kter˝ zveYejnil zposobem
umo~Hujícím dálkov˝ pYístup skute�nost, ~e je tech-
nicky vybaven pro pYid�lení pYístupov˝ch údajo,
pYid�lí osob� vykonávající právo pYístupu do daHové
informa�ní schránky pYístupové údaje na základ� její
~ádosti.

(2) Osoba, které byly pYid�leny pYístupové
údaje nebo jiné jedine�né údaje potYebné pro pYístup
do daHové informa�ní schránky, je povinna s nimi
zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejich zneu~ití.“.

12. V § 71 odst. 1 úvodní �ást ustanovení zní:
„Podání lze u�init písemn�, a to v listinné podob�
nebo elektronicky, anebo ústn� do protokolu; elek-
tronicky lze podání u�init pouze datovou zprávou“.

13. V § 71 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zru-
auje.

14. V § 71 se na konci odstavce 1 te�ka nahra-
zuje �árkou a doplHují se písmena c) a d), která zn�jí:

„c) s vyu~itím pYístupu se zaru�enou identitou,
nebo

d) prostYednictvím daHové informa�ní schránky.“.

15. V § 71 odst. 2 se slova „Písemná podání
a podání“ nahrazují slovy „Podání u�in�né v listinné
podob� nebo“ a slovo „podepsána“ se nahrazuje slo-
vem „podepsáno“.

16. V § 71 odst. 3 se za slova „Ú�inky podání“
vkládají slova „u�in�ného elektronicky“, za slovo
„pou~ití“ se vkládá slovo „jiné“ a slova „ , která není
podepsána zposobem, se kter˝m jin˝ právní pYedpis
spojuje ú�inky vlastnoru�ního podpisu“ se nahrazují
slovy „ne~ podle odstavce 1“.

17. V § 71 se na konci textu odstavce 4 doplHují
slova „ , c) nebo d)“.

18. § 72 zní:

„§ 72

(1) FormuláYov˝m podáním se pro ú�ely
správy daní rozumí daHové tvrzení, pYihláaka k regis-

traci a oznámení o zm�n� registra�ních údajo, v�etn�
pYíloh, které jsou jejich sou�ástí.

(2) FormuláYové podání lze podat pouze
a) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí,

b) na tiat�ném v˝stupu, kter˝

1. má údaje, nále~itosti a jejich uspoYádání
shodné s tiskopisem vydan˝m Ministerstvem
financí nebo

2. odpovídá vzoru formuláYového podání podle
vyhláaky podle odstavce 5, nebo

c) elektronicky s vyu~itím dálkového pYístupu ve
formátu a struktuYe zveYejn�né správcem dan�.

(3) Ve formuláYovém podání lze krom� obec-
n˝ch nále~itostí podání po~adovat

a) údaje ozna�ující správce dan� a podání, které je
�in�no,

b) identifika�ní, kontaktní a platební údaje osoby
zú�astn�né na správ� daní,

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

d) údaje o skute�nostech prokazujících tvrzení da-
Hového subjektu,

e) dalaí údaje nezbytné pro správu daní,
f) dalaí údaje, které stanoví zákon.

(4) Ministerstvo financí stanoví vyhláakou pro
jednotlivé druhy daní podrobnosti údajo podle od-
stavce 3 písm. d) a e).

(5) Ministerstvo financí mo~e stanovit pro jed-
notlivé druhy daní vyhláakou
a) podrobnosti obecn˝ch nále~itostí podání,

b) podrobnosti údajo podle odstavce 3 písm. a),
b), c) a f),

c) uspoYádání obecn˝ch nále~itostí podání a po~a-
dovan˝ch údajo,

d) formát elektronického formuláYového podání
zveYejn�n˝ podle odstavce 2 písm. c) nebo

e) vzor formuláYového podání.

(6) Má-li daHov˝ subjekt nebo jeho zástupce
zpYístupn�nu datovou schránku, která mu byla zYí-
zena ze zákona, nebo zákonem ulo~enou povinnost
mít ú�etní záv�rku ov�Yenou auditorem, je povinen
formuláYové podání u�init pouze elektronicky podle
odstavce 2 písm. c), a to datovou zprávou odeslanou
zposobem uveden˝m v § 71 odst. 1.“.
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19. V § 73 se na konci odstavce 1 doplHuje v�ta
„Podání je u�in�no dnem, kdy tomuto správci dan�
doalo.“.

20. V § 73 odst. 3 se slova „nebo datovou zprá-
vou“ zruaují.

21. V § 74 odstavec 1 zní:
„(1) Správce dan� vyzve podatele, aby ve stano-

vené lhot� odstranil vady podání,
a) pro které není zposobilé k projednání,
b) pro které nemo~e mít pYedpokládané ú�inky

pro správu daní,
c) které spo�ívají ve skute�nosti, ~e podání nebylo

u�in�no stanoven˝m zposobem, a které nejsou
sou�asn� vadami podle písmene a) nebo b),
nebo

d) které spo�ívají ve skute�nosti, ~e podání nebylo
u�in�no ve stanoveném formátu nebo struktuYe,
a které nejsou sou�asn� vadami podle písme-
ne a) nebo b).“.

22. V § 74 odst. 3 se v�ta druhá zruauje.

23. V § 74 odstavec 4 zní:
„(4) Nebudou-li vady podání podle odstavce 1

písm. a) nebo b) ve stanovené lhot� odstran�ny, stává
se podání uplynutím této lhoty neú�inn˝m. O tom
poYídí správce dan� úYední záznam a vyrozumí po-
datele. Vyrozum�ní není tYeba v pYípad�, ~e podatel
na v˝zvu k odstran�ní vad neu�inil vo�i správci dan�
~ádn˝ úkon.“.

24. V �ásti druhé hlav� VI nadpis dílu 2 zní:
„Vyhledávací postupy“.

25. Za § 84 se vkládá ozna�ení dílu 3, které
v�etn� nadpisu zní:

„Díl 3

Kontrolní postupy“.

Dosavadní díl 3 se ozna�uje jako díl 4.

26. V § 85 odst. 3 se slova „postupem pro její
zahájení“ nahrazují slovy „doru�ením oznámení
o zm�n� rozsahu daHové kontroly“.

27. V § 85 odst. 4 se v�ta druhá zruauje.

28. V § 85 odstavec 5 zní:
„(5) Oznámení doru�ované v souvislosti s da-

Hovou kontrolou neobsahuje odovodn�ní a nelze
proti n�mu uplatnit opravné prostYedky.“.

29. V § 85 se odstavec 6 zruauje.

30. Za § 85 se vkládá nov˝ § 85a, kter˝ zní:

„§ 85a

(1) DaHovou kontrolu, která se t˝ká skute�-
ností, které ji~ byly v souladu s vymezen˝m rozsa-
hem kontrolovány, je mo~né opakovat pouze tehdy,
pokud

a) správce dan� zjistí nové skute�nosti nebo do-
kazy, které nemohly b˝t bez zavin�ní správce
dan� uplatn�ny v povodní daHové kontrole
a které zakládají pochybnosti o správnosti, pro-
kaznosti nebo úplnosti dosud stanovené dan�
nebo tvrzení daHového subjektu; takto lze da-
Hovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu,
kter˝ odpovídá nov� zjiat�n˝m skute�nostem
nebo dokazom, nebo

b) daHov˝ subjekt u�iní úkon, kter˝m m�ní svá
dosavadní tvrzení; takto lze daHovou kontrolu
opakovat pouze v rozsahu, kter˝ odpovídá
zm�n� dosavadního tvrzení daHového subjektu.

(2) Správce dan� uvede dovody pro opakování
daHové kontroly v oznámení o zahájení nebo
o zm�n� rozsahu daHové kontroly.“.

31. V § 86 odst. 1 se slova „zahájení a“ zruaují.

32. V § 86 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení se
slova „ , u n�ho~ je provád�na daHová kontrola,“
zruaují a za slovo „má“ se vkládají slova „v rámci
daHové kontroly“.

33. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „v prob�hu
daHové kontroly“ zruaují.

34. V § 86 odst. 3 úvodní �ásti ustanovení se
slova „ , u n�ho~ je provád�na daHová kontrola,“
nahrazují slovy „v rámci daHové kontroly“.

35. § 87 a 88 zn�jí:

„§ 87

(1) DaHová kontrola je zahájena doru�ením
oznámení o zahájení daHové kontroly, ve kterém je
vymezen pYedm�t a rozsah daHové kontroly.

(2) Správce dan� za�ne spolu se zahájením da-
Hové kontroly, nebo bez zbyte�ného odkladu po
tomto zahájení zjiaeovat daHové povinnosti nebo
prov�Yovat tvrzení daHového subjektu nebo jiné

Sbírka zákono �. 283 / 2020Strana 2366 �ástka 108



okolnosti rozhodné pro správné zjiat�ní a stanovení
dan�.

(3) Pokud správce dan� neza�ne zjiaeovat da-
Hové povinnosti nebo prov�Yovat tvrzení daHového
subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné
zjiat�ní a stanovení dan� za podmínek podle od-
stavce 2, ú�inek zahájení daHové kontroly na b�h
lhoty pro stanovení dan� nastane a~ dnem, kdy k za-
po�etí takového zjiaeování nebo prov�Yování dojde.

(4) Dojde-li k zahájení daHové kontroly bez
pYedchozí v˝zvy k podání daHového tvrzení, a�koli
byl napln�n dovod pro vydání této v˝zvy, nemá tato
skute�nost vliv na ú�inky tohoto zahájení. DaHo-
vému subjektu nevzniká povinnost uhradit penále
z �ástky dan� stanovené na základ� takto zahájené
daHové kontroly.

(5) Dojde-li v prob�hu daHové kontroly ke
zm�n� místní pYísluanosti, mo~e daHovou kontrolu
dokon�it správce dan�, kter˝ ji zahájil.

§ 88

(1) Správce dan� na základ� provedené kon-
trolní �innosti sepíae dosavadní v˝sledek kontrol-
ního zjiat�ní, jeho~ sou�ástí je hodnocení dosud zjia-
t�n˝ch dokazo.

(2) Pokud z dosavadního v˝sledku kontrolního
zjiat�ní vypl˝vá, ~e na jeho základ� dojde k vydání
rozhodnutí o stanovení dan�, správce dan� sd�lí da-
Hovému subjektu tento v˝sledek a sou�asn� mu sta-
noví pYim�Yenou lhotu pro pYípadné vyjádYení.

(3) V pYípad�, kdy je dosavadní v˝sledek kon-
trolního zjiat�ní sd�lován pYi jednání s daHov˝m sub-
jektem, správce dan� lhotu pro pYípadné vyjádYení
nestanoví, pokud daHov˝ subjekt v rámci tohoto jed-
nání prohlásí, ~e stanovení lhoty nepo~aduje.

(4) DaHov˝ subjekt je v rámci vyjádYení k do-
savadnímu v˝sledku kontrolního zjiat�ní oprávn�n
zejména

a) vznést v˝hradu k dosavadnímu v˝sledku kon-
trolního zjiat�ní,

b) podat návrh na dopln�ní dosavadního v˝sledku
kontrolního zjiat�ní.

(5) Dojde-li na základ� vyjádYení daHového
subjektu k dosavadnímu v˝sledku kontrolního zjia-
t�ní k podstatné zm�n� tohoto v˝sledku, postupuje
se podle odstavco 1 a~ 4.“.

36. Za § 88 se vkládá nov˝ § 88a, kter˝ zní:

„§ 88a

(1) DaHová kontrola je ukon�ena doru�ením
oznámení o ukon�ení daHové kontroly, k n�mu~ je
pYilo~ena zpráva o daHové kontrole podepsaná
úYední osobou.

(2) Zpráva o daHové kontrole obsahuje
a) odkaz na oznámení o zahájení daHové kontroly,

popYípad� oznámení o zm�n� rozsahu daHové
kontroly, a

b) kone�n˝ v˝sledek kontrolního zjiat�ní, v�etn�
1. hodnocení zjiat�n˝ch dokazo,
2. stanoviska správce dan� k vyjádYení daHo-

vého subjektu k v˝sledku dosavadního kon-
trolního zjiat�ní.

(3) Pokud z kone�ného v˝sledku kontrolního
zjiat�ní nevypl˝vá, ~e v dané v�ci dojde k vydání
rozhodnutí o stanovení dan�, je vym�Yovací nebo
dom�Yovací Yízení ukon�eno doru�ením oznámení
o ukon�ení daHové kontroly, nejedná-li se o Yízení,
které bylo zahájeno podáním daHového tvrzení.

(4) Dojde-li ke stanovení dan� v˝lu�n� na zá-
klad� v˝sledku daHové kontroly, mo~e správce dan�
doru�it rozhodnutí o stanovení dan� spolu s oznáme-
ním o ukon�ení daHové kontroly.“.

37. V § 89 odst. 1 se slova „Yádného daHového
tvrzení nebo dodate�ného“ zruaují a slova „a dalaích
písemností pYedlo~en˝ch“ se nahrazují slovy „nebo
jiné písemnosti pYedlo~ené“.

38. V § 89 odstavec 4 zní:
„(4) Správce dan� mo~e zahájit za ú�elem od-

stran�ní pochybností daHovou kontrolu, její~ pYed-
m�t a rozsah nejsou tímto ú�elem omezeny. Zaháje-
ním této daHové kontroly je postup k odstran�ní po-
chybností ukon�en.“.

39. V § 90 odst. 1 se slovo „odpov�di“ nahra-
zuje slovy „svého úkonu“.

40. V § 90 odst. 3 se v�ta první zruauje.

41. V § 90 se doplHuje odstavec 5, kter˝ zní:
„(5) Nedoalo-li k odstran�ní pochybností

ohledn� skute�nosti, která nemá vliv na v˝ai dan�,
vydá správce dan� rozhodnutí ve v�ci nebo rozhod-
nutí o zastavení Yízení, v jeho~ odovodn�ní uvede
v˝sledek postupu k odstran�ní pochybností.“.
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42. V § 92 odst. 3 se slova „Yádném daHovém
tvrzení, dodate�ném“ zruaují.

43. V § 101 se na konci odstavce 5 doplHuje
v�ta „Rozhodnutí, kter˝m je jeho pYíjemci pYizná-
váno právo anebo prohláaeno právo stanovené záko-
nem, je vo�i správci dan� ú�inné okam~ikem jeho
vydání.“.

44. V § 101 odst. 6 se slovo „zaprotokolovan˝“
nahrazuje slovem „prokazateln˝“.

45. V § 102 odst. 1 písm. f) se slovo „odvolání“
nahrazuje slovy „Yádn˝ opravn˝ prostYedek“.

46. V § 115 odst. 3 se slova „15 dno; ~ádost“
nahrazují slovy „ne~ 15 dno a lze ji prodlou~it. }á-
dost“.

47. V § 122 odstavec 3 zní:
„(3) PYezkoumání rozhodnutí lze naYídit, po-

kud neuplynula lhota
a) pro stanovení dan�, jde-li o rozhodnutí o stano-

vení dan�,
b) pro placení dan�, jde-li o rozhodnutí vydané

v Yízení pYi placení daní,
c) 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,

jde-li o
1. jiné rozhodnutí ne~ podle písmene a) ne-

bo b),
2. naYízení z dovodu mo~ného zruaení rozhod-

nutí o stanovení dan�, které nabylo právní
moci po uplynutí lhoty pro stanovení dan�,

3. naYízení z dovodu mo~ného zruaení rozhod-
nutí vydaného pYi placení daní, které nabylo
právní moci po uplynutí lhoty pro placení
dan�.“.

48. V § 130 odstavec 4 zní:
„(4) Správce dan� rozhodnutím pYid�lí daHo-

vému subjektu vlastní identifikátor v pYípad�, ~e
a) není daHovému subjektu pYid�len obecn˝ iden-

tifikátor, nebo
b) o jeho pYid�lení daHov˝ subjekt, kter˝ je fyzic-

kou osobou a kter˝ jej dosud nemá pYid�len,
po~ádá; takto pYid�len˝ vlastní identifikátor
tvoYí kmenovou �ást daHového identifika�ního
�ísla.“.

49. V § 134 odst. 3 písm. a) bod� 1 se slova
„jeho~ ú�elem je stanovení dan�“ nahrazují slovy
„pYi n�m~ dochází k vym�Yení dan�“.

50. V § 134 odst. 3 písm. a) bod� 2 se slova
„které je vedeno za ú�elem stanovení zm�ny po-
slední známé dan�“ nahrazují slovy „pYi n�m~ do-
chází k dom�Yení dan�“.

51. V § 134 odst. 3 písm. a) se bod 3 zruauje.

52. V § 134 odst. 3 písm. b) se bod 4 zruauje.

53. V § 134 se doplHuje odstavec 4, kter˝ zní:

„(4) Sou�ástí díl�ích Yízení podle odstavce 3 je
pYípadné Yízení o Yádném opravném prostYedku proti
rozhodnutí vydanému v t�chto Yízeních.“.

54. V § 136 odstavec 2 zní:

„(2) Lhota pro podání daHového pYiznání podle
odstavce 1 se prodlu~uje na

a) 4 m�síce po uplynutí zdaHovacího období, po-
kud daHové pYiznání nebylo podáno nejpozd�ji
do 3 m�síco po uplynutí zdaHovacího období
a následn� bylo daHové pYiznání podáno elek-
tronicky, nebo

b) 6 m�síco po uplynutí zdaHovacího období, po-
kud

1. daHov˝ subjekt má zákonem ulo~enou po-
vinnost mít ú�etní záv�rku ov�Yenou audito-
rem, nebo

2. daHové pYiznání nebylo podáno nejpozd�ji
do 3 m�síco po uplynutí zdaHovacího období
a následn� daHové pYiznání podal poradce.“.

55. V § 136 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) }ádá-li daHov˝ subjekt o prodlou~ení
lhoty pro podání daHového pYiznání podle § 36
a sou�asn� hodlá vyu~ít prodlou~ení této lhoty podle
odstavce 2 písm. a), nebo podle odstavce 2 písm. b)
bodu 2, uvede v ~ádosti tuto skute�nost, jinak se pYi
posouzení ~ádosti o prodlou~ení lhoty zohlední
délka lhoty podle odstavce 1. Uvede-li daHov˝ sub-
jekt v ~ádosti o prodlou~ení lhoty, ~e hodlá vyu~ít
prodlou~ení lhoty podle odstavce 2, a následn� ne-
dodr~í podmínky pro toto prodlou~ení, nárok na
prodlou~ení lhoty podle § 36 zaniká.“.

56. V § 138 se doplHuje odstavec 3, kter˝ zní:

„(3) DaHové pYiznání podané po uplynutí tYí-
m�sí�ní lhoty podle § 136 odst. 1 lze nahradit oprav-
n˝m daHov˝m pYiznáním pouze, jsou-li ob� tato da-
Hová pYiznání podána

a) elektronicky v prodlou~ené lhot� podle § 136
odst. 2 písm. a),
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b) poradcem v prodlou~ené lhot� podle § 136
odst. 2 písm. b) bodu 2, nebo

c) ve lhot�, která byla prodlou~ena pouze podle
§ 36.“.

57. V § 140 odst. 1 se na konci textu v�ty první
doplHují slova „nebo byla zahájena daHová kon-
trola“.

58. V § 141 odst. 2 se za slovo „byla“ vkládá
slovo „pravomocn�“.

59. V § 141 odstavec 6 zní:

„(6) Lhota podle odstavce 1 v�ty první neb�~í
po dobu, kdy není pYípustné podat dodate�né da-
Hové pYiznání nebo dodate�né vyú�tování.“.

60. V § 141 se odstavec 7 zruauje.

Dosavadní odstavec 8 se ozna�uje jako odstavec 7.

61. V § 142 odst. 1 se za slova „správce dan�“
vkládá slovo „pravomocn�“.

62. V § 143 odstavec 3 zní:

„(3) K dom�Yení dan� z moci úYední mo~e dojít
pouze

a) na základ� v˝sledku daHové kontroly, nebo

b) v pYípad�, kdy daHov˝ subjekt nevyhoví v˝zv�
k podání dodate�ného daHového tvrzení.“.

63. V § 143 odst. 4 se za slovo „byla“ vkládá
slovo „pravomocn�“.

64. V § 144 odst. 1 se na konci textu v�ty první
doplHují slova „nebo byla zahájena daHová kon-
trola“.

65. Nadpis § 145 zní:

„V˝zva k podání daHového tvrzení“.

66. V § 145 se doplHují odstavce 3 a 4, které
zn�jí:

„(3) V˝zva k podání daHového tvrzení nezaha-
juje vym�Yovací nebo dom�Yovací Yízení z moci
úYední.

(4) Nevyhoví-li daHov˝ subjekt v˝zv� k podání
daHového tvrzení a neu�iní-li ve lhot� uvedené ve
v˝zv� podání, kter˝m se zahajuje vym�Yovací nebo
dom�Yovací Yízení, je vym�Yovací nebo dom�Yovací
Yízení zahájeno uplynutím této lhoty.“.

67. Za § 145 se vkládá nov˝ § 145a, kter˝
v�etn� nadpisu zní:

„§ 145a
DaHové tvrzení podané v zahájeném Yízení

(1) Podání daHového tvrzení v prob�hu vym�-
Yovacího nebo dom�Yovacího Yízení není pYípustné
a nezahajuje dalaí Yízení. Údaje uvedené v takto po-
daném daHovém tvrzení se vyu~ijí pYi stanovení
dan�, pokud to stav Yízení umo~Huje.

(2) Odstavec 1 platí i pro podání daHového
tvrzení v prob�hu Yízení o mimoYádném opravném
prostYedku nebo dozor�ím prostYedku proti rozhod-
nutí o stanovení dan�.

(3) DaHové tvrzení k dani, ohledn� jejího~ sta-
novení je vedeno Yízení pYed soudem ve správním
soudnictví, není pYípustné a nezahajuje dalaí Yízení.
Bylo-li toto daHové tvrzení podáno pYed zahájením
Yízení pYed soudem ve správním soudnictví, nelze
v dom�Yovacím Yízení zahájeném podáním tohoto
daHového tvrzení dále pokra�ovat.“.

68. V § 146 odst. 1 se slova „ , a to jak v Yádném
daHovém tvrzení nebo dodate�ném daHovém tvrzení,
tak i pYi stanovení dan� správcem dan�“ zruaují.

69. V § 147 odstavce 1 a 2 zn�jí:
„(1) Správce dan� v nalézacím Yízení stanoví da-

Hovému subjektu daH rozhodnutím o stanovení
dan�, které se ozna�uje jako
a) platební v˝m�r, jde-li o vym�Yení dan�,
b) dodate�n˝ platební v˝m�r, jde-li o dom�Yení

dan�, nebo
c) hromadn˝ pYedpisn˝ seznam, stanoví-li tak jin˝

zákon.

(2) Rozhodnutí o stanovení dan� se neodovod-
Huje; to neplatí, pokud
a) se stanovená daH odchyluje od dan� tvrzené da-

Hov˝m subjektem, nebo
b) dojde ke stanovení dan� z moci úYední.“.

70. V § 147 se odstavec 3 zruauje.

Dosavadní odstavec 4 se ozna�uje jako odstavec 3.

71. V § 148 odst. 7 se slova „Yádné daHové
tvrzení nebo dodate�né“ zruaují.

72. V § 149 odstavec 1 zní:
„(1) Správce dan� vede evidenci daní, kde za-

znamenává stanovení dan�, vznik, spln�ní, popYípad�
jin˝ zánik daHov˝ch povinností, a z toho vypl˝vající
pYeplatky, nedoplatky a pYípadné pYevody. Tyto
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údaje jsou evidovány na osobních daHov˝ch
ú�tech.“.

73. V § 149 odst. 4 úvodní �ásti ustanovení se
slova „v písemné nebo elektronické podob�“ zruaují.

74. V § 153 se na konci odstavce 3 doplHuje
v�ta „Správce dan� tak u�iní v~dy, jedná-li se o ne-
doplatek, kter˝ má b˝t poprvé vymáhán; to neplatí,
byl-li daHov˝ subjekt o nedoplatku ji~ dYíve vyrozu-
m�n, hrozí-li nebezpe�í z prodlení nebo by vyrozu-
m�ní bylo zjevn� neú�elné.“.

75. Nadpis nad § 154 se zruauje.

76. Pod ozna�ení § 154 se vkládá nadpis, kter˝
zní:

„PYeplatek“.

77. V § 154 odst. 2 se slova „do 10 dno ode dne,
kdy má b˝t pYeplatek na úhradu nedoplatku na jiném
osobním daHovém ú�tu pou~it,“ zruaují a na konci
textu odstavce se doplHují slova „ ; to neplatí, pokud
daHov˝ subjekt o takové pou~ití pYeplatku po~ádá“.

78. § 155 v�etn� nadpisu zní:

„§ 155

Vrácení, pou~ití a pYevod vratitelného pYeplatku

(1) DaHov˝ subjekt je oprávn�n po~ádat
správce dan� o

a) vrácení vratitelného pYeplatku,

b) pou~ití vratitelného pYeplatku na úhradu

1. nedoplatku jiného daHového subjektu u tého~
nebo jiného správce dan�,

2. zálohy, její~ v˝ae se pYedepíae na debetní
stranu osobního daHového ú�tu na základ�
uhrazené �ástky,

c) pYevod vratitelného pYeplatku na jin˝ osobní
daHov˝ ú�et u tého~ nebo jiného správce dan�.

(2) }ádosti o vrácení, pou~ití nebo pYevod vra-
titelného pYeplatku správce dan� vyhoví pouze
tehdy, pokud vratiteln˝ pYeplatek dosahuje v dob�
podání ~ádosti �ástku nejmén� 200 K�. V opa�ném
pYípad� správce dan� ~ádosti vyhoví pouze tehdy,
pokud vratiteln˝ pYeplatek této �ástky dosáhne do
60 dno ode dne podání ~ádosti.

(3) }ádosti o vrácení, pou~ití nebo pYevod vra-
titelného pYeplatku správce dan� nevyhoví,

a) existuje-li odovodn�n˝ pYedpoklad, ~e do 1 m�-

síce ode dne, kdy má b˝t vratiteln˝ pYeplatek
vrácen, pou~it nebo pYeveden, dojde ke vzniku
povinnosti uhradit daH na stejném osobním da-
Hovém ú�tu, nebo

b) vznikl-li tento vratiteln˝ pYeplatek v dosledku
uhrazení dan�, která dosud nebyla pravomocn�
stanovena nebo u které dosud neuplynul ná-
hradní den splatnosti.

(4) Správce dan� vratiteln˝ pYeplatek ni~aí ne~
200 K� vrátí, pou~ije nebo pYevede na základ� ~á-
dosti daHového subjektu, nebo bez ~ádosti jen ve
v˝jime�n˝ch pYípadech tak, aby byla zajiat�na zásada
hospodárnosti.

(5) Nelze-li ~ádosti o vrácení, pou~ití nebo pYe-
vod vratitelného pYeplatku vyhov�t, správce dan�
o tom daHov˝ subjekt vhodn˝m zposobem vyro-
zumí.

(6) Za den vrácení vratitelného pYeplatku se po-
va~uje den, kdy doalo k jeho odepsání z ú�tu správce
dan�. Ú�inky zm�ny v evidenci daní v dosledku
pou~ití nebo pYevodu vratitelného pYeplatku nasta-
nou ke dni, kdy doala ~ádost správci dan�, nejdYíve
vaak ke dni vzniku vratitelného pYeplatku.“.

79. Za § 155 se vkládají nové § 155a a 155b,
které v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 155a
Postup pYi vrácení vratitelného pYeplatku

(1) Vratiteln˝ pYeplatek vrací správce dan�
v �eské m�n� ve v˝ai, v jaké byl evidován.

(2) Vratiteln˝ pYeplatek vrací správce dan�
a) bezhotovostním pYevodem na ú�et veden˝ u po-

skytovatele platebních slu~eb ur�en˝ daHov˝m
subjektem,

b) poatovním poukazem, nebo
c) v hotovosti, pokud jeho v˝ae nepYesahuje

1 000 K� a správce dan� zposobem umo~Hují-
cím dálkov˝ pYístup zveYejní, ~e tento zposob
vrácení vratitelného pYeplatku umo~Huje, a ur�í
podmínky, které je pYi tom nutné dodr~et.

(3) Je-li daHov˝ subjekt u správce dan� registro-
ván, je povinen ur�it k vrácení vratitelného pYeplatku
jeden z ú�to u poskytovatelo platebních slu~eb uve-
den˝ch pYi registraci; pYi tom je povinen upYednost-
nit ú�et veden˝ u poskytovatele platebních slu~eb
v �eské republice.
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(4) Nesplní-li daHov˝ subjekt povinnost podle
odstavce 3, vyzve jej správce dan� ke zjednání ná-
pravy.

(5) V pYípad� bezhotovostního pYevodu na ú�et
veden˝ u poskytovatele platebních slu~eb mimo
území �lenského státu Evropské unie hradí náklady
pYevodu daHov˝ subjekt.

§ 155b

Lhota pro vrácení vratitelného pYeplatku

(1) Správce dan� vrátí vratiteln˝ pYeplatek na
~ádost daHového subjektu do 30 dno ode dne ob-
dr~ení ~ádosti o vrácení vratitelného pYeplatku.

(2) Pokud vratiteln˝ pYeplatek nedosahuje
v dob� podání ~ádosti �ástku nejmén� 200 K�, lhota
pro jeho vrácení po�íná b�~et a~ ode dne následují-
cího po dosa~ení této �ástky.

(3) Vznikne-li v dosledku stanovení daHového
odpo�tu vratiteln˝ pYeplatek, vrátí jej správce dan�
daHovému subjektu bez ~ádosti do

a) 15 dno ode dne oznámení platebního v˝m�ru
nebo dodate�ného platebního v˝m�ru, nebo

b) 30 dno ode dne, kter˝ se pova~uje za den do-
ru�ení platebního v˝m�ru nebo dodate�ného
platebního v˝m�ru v pYípad�, kdy se v˝sledek
vym�Yení nebo dom�Yení daHovému subjektu
neoznamuje.

(4) Vznikne-li v dosledku zruaení, zm�ny, zá-
niku ú�innosti nebo prohláaení nicotnosti rozhod-
nutí o stanovení dan� nebo zajiaeovacího pYíkazu
vratiteln˝ pYeplatek, vrátí jej správce dan� bez ~á-
dosti do 15 dno ode dne

a) ú�innosti rozhodnutí, kter˝m doalo ke zruaení,
zm�n� nebo prohláaení nicotnosti rozhodnutí
o stanovení dan� nebo zajiaeovacího pYíkazu;
v pYípad� pen�~itého pln�ní v rámci d�lené
správy po�íná lhota pro vrácení vratitelného
pYeplatku b�~et ode dne, kdy byla podle § 162
odst. 3 správci dan� sd�lena skute�nost, ~e do-
alo ke zruaení, zm�n� nebo prohláaení nicot-
nosti rozhodnutí o stanovení dan�,

b) zániku ú�innosti zajiaeovacího pYíkazu.

(5) Vznikne-li v dosledku neoprávn�ného vy-
máhání pYeplatek, správce dan� jej vrátí bez ~ádosti
do 15 dno ode dne prohláaení neoprávn�ného vy-
máhání, pokud

a) je vratiteln˝m pYeplatkem, nebo

b) jde o pen�~ní prostYedky pocházející z majetku
v rozsahu, v n�m~ tento majetek nepodléhá vy-
máhání.

(6) Stanoví-li zákon, ~e se vratiteln˝ pYeplatek
vrací bez ~ádosti, správce dan� tento vratiteln˝ pYe-
platek daHovému subjektu nevrátí, pokud je o to da-
Hov˝m subjektem pYed jeho vrácením po~ádán. Je-li
vratiteln˝ pYeplatek evidován na osobním depozit-
ním ú�tu, musí daHov˝ subjekt v ~ádosti uvést, na
kter˝ osobní daHov˝ ú�et má b˝t vratiteln˝ pYepla-
tek pYeveden.“.

80. § 157 zní:

„§ 157

(1) Není-li dodr~ena n�která z podmínek roz-
hodnutí o pose�kání, pozb˝vá toto rozhodnutí ú�in-
nosti uplynutím dne jejího nedodr~ení. O tom
správce dan� vydá rozhodnutí.

(2) Rozhodnutí o pose�kání pozb˝vá ú�innosti
rovn�~ uplynutím dne pYedcházejícího dni, ve kte-
rém doalo ke vstupu daHového subjektu do likvidace
nebo k nabytí ú�innosti rozhodnutí o úpadku daHo-
vého subjektu.“.

81. Za § 157 se vkládá nov˝ § 157a, kter˝ zní:

„§ 157a

Úhrada dan� je pose�kána ode dne pYiznání od-
kladného ú�inku v Yízení, které je v souvislosti se
stanovením dan� vedeno pYed soudem ve správním
soudnictví nebo pYed Ústavním soudem. Toto po-
se�kání skon�í uplynutím dne, kdy rozhodnutí
soudu ve v�ci související se stanovením dan� nabylo
právní moci.“.

82. V § 159 se na konci odstavce 1 doplHuje
v�ta „Vyrozumívá-li správce dan� osobu zú�astn�-
nou na správ� daní o úkonu pYi placení daní, proti
n�mu~ lze uplatnit námitku, pou�í ji sou�asn� o mo~-
nosti jejího uplatn�ní.“.

83. V § 159 se doplHují odstavce 5 a 6, které
zn�jí:

„(5) V pYípad�, kdy námitka sm�Yuje proti roz-
hodnutí správce dan�, je Yádn˝m opravn˝m pro-
stYedkem proti tomuto rozhodnutí. Xádn˝m oprav-
n˝m prostYedkem námitka není ve vztahu k ustano-
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vení vylu�ujícímu uplatn�ní Yádného opravného pro-
stYedku.

(6) Ochrany pYed ne�inností správce dan� pYi
placení daní se lze namísto podn�tu na ne�innost do-
máhat prostYednictvím námitky.“.

84. V § 160 odst. 1 se slovo „Nedoplatek“ na-
hrazuje slovem „DaH“ a v�ta poslední se zruauje.

85. V § 160 odst. 3 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) pravomocné stanovení dan�,“.

Dosavadní písmena a) a~ c) se ozna�ují jako písme-
na b) a~ d).

86. V § 160 odst. 4 se za písmeno b) vkládají
nová písmena c) a d), která zn�jí:

„c) uplatn�ní pohledávky za majetkovou podstatou
u osoby s dispozi�ními oprávn�ními b�hem in-
solven�ního Yízení,

d) pose�kání úhrady dan� podle § 157a,“.

Dosavadní písmena c) a~ e) se ozna�ují jako písme-
na e) a~ g).

87. V § 160 odst. 4 písm. g) se slovo „nedo-
platku“ nahrazuje slovem „dan�“.

88. V § 160 odst. 5 se slova „nedoplatku zajia-
t�ného“ nahrazují slovy „dan� zajiat�né“.

89. V § 160 odst. 6 se slova „nedoplatek zajia-
t�n“ nahrazují slovy „daH zajiat�na“ a slovo „nedo-
platek“ se nahrazuje slovem „daH“.

90. V § 160 se doplHuje odstavec 7, kter˝ zní:

„(7) Lhota pro placení dan� neskon�í dYíve ne~
lhota pro stanovení této dan�.“.

91. Za § 160 se vkládá nov˝ § 160a, kter˝
v�etn� nadpisu zní:

„§ 160a

Lhota pro zánik vratitelného pYeplatku

Nepo~ádá-li daHov˝ subjekt o vrácení vratitel-
ného pYeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém
pYeplatek vznikl, pYeplatek zaniká a stává se pYíjmem
rozpo�tu, ze kterého je hrazena �innost správce
dan�, kter˝ jej evidoval.“.

92. V § 162 odst. 4 se slovo „informace“ nahra-
zuje slovem „údaje“.

93. V § 162 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) Údaje podle odstavco 2 a~ 4 lze poskytovat
také v rozsahu a zposobem dohodnut˝m mezi pYí-
sluan˝m orgánem veYejné moci a správcem dan�.“.

94. V § 165 odstavce 2 a 3 zn�jí:

„(2) Správce dan� vrátí platbu provedenou
omylem na ~ádost toho, kdo za daHov˝ subjekt
platbu uhradil, poskytovatele platebních slu~eb nebo
provozovatele poatovních slu~eb podanou nejpoz-
d�ji v den, kdy platba dan� byla zaevidována v evi-
denci daní. Omyl musí b˝t v ~ádosti prokázán.

(3) Je-li ~ádost podle odstavce 2 podána po dni,
kdy byla platba zaevidována v evidenci daní, nejpoz-
d�ji vaak do 1 roku od tohoto dne, posoudí se jako
~ádost o vrácení vratitelného pYeplatku podaná da-
Hov˝m subjektem s tím, ~e pYípadn˝ vratiteln˝ pYe-
platek evidovan˝ v dob� podání ~ádosti se vrací ~a-
dateli namísto daHovému subjektu. Tomu, kdo za
daHov˝ subjekt uhradil platbu, lze takto vznikl˝ vra-
titeln˝ pYeplatek vrátit pouze tehdy, pokud nemá
sou�asn� u správce dan� evidován nedoplatek, na
kter˝ by bylo mo~né tento pYeplatek pYevést.“.

95. V § 165 se doplHuje odstavec 5, kter˝ zní:

„(5) O vrácení vratitelného pYeplatku podle od-
stavce 3, jeho~ v˝ae pYesahuje �ástku 1 000 K�, se
daHov˝ subjekt vyrozumí.“.

96. V § 166 odst. 4 se slova „jiného právního
pYedpisu15)“ nahrazují slovy „ob�anského záko-
níku“.

Poznámka pod �arou �. 15 se zruauje.

97. V § 167 se doplHuje odstavec 5, kter˝ zní:

„(5) Je-li zajiaeovací pYíkaz vykonateln˝, mo~e
správce dan� na základ� pYedchozího písemného
souhlasu daHového subjektu s úYedn� ov�Yen˝m
podpisem vyzvat tento daHov˝ subjekt k podání
prohláaení o majetku i v pYípad�, ~e by nedoplatek
mohl b˝t uhrazen daHovou exekucí pYikázáním po-
hledávky z ú�tu u poskytovatele platebních slu~eb.“.

98. V § 168 odst. 3 se za slova „Pominou-li
pYed“ vkládá slovo „pravomocn˝m“, za slova „dan�
pYed“ se vkládá slovo „pravomocn˝m“ a v�ta po-
slední se zruauje.

99. V § 168 odst. 4 se slova „ke stanovení“ na-
hrazují slovy „k pravomocnému stanovení“, za slovo
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„jejího“ se vkládá slovo „pravomocného“ a v�ta po-
slední se zruauje.

100. V § 168 odst. 5 se v�ta druhá zruauje.

101. V § 170 se na konci odstavce 1 doplHuje
v�ta „K ujednání dlu~níka a v�Yitele podle ob�an-
ského zákoníku, které vylu�uje postoupení pohle-
dávky jinému, se pYitom nepYihlí~í.“.

102. V § 172 odst. 6 se slovo „pouká~e“ nahra-
zuje slovem „vrátí“.

103. Za § 174 se vkládají nové § 174a a 174b,
které v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 174a

Záloha na daHov˝ odpo�et

(1) V pYípad�, kdy tak stanoví zákon, vzniká
daHovému subjektu nárok na zálohu na daHov˝ od-
po�et ve v˝ai odpovídající té �ásti daHového odpo�tu
nárokovaného v jím podaném daHovém tvrzení, kte-
rou správce dan� nehodlá prov�Yovat v rámci po-
stupu k odstran�ní pochybností nebo daHové kon-
troly.

(2) Nárok na zálohu na daHov˝ odpo�et ne-
vzniká, pokud by v˝ae jednotlivé zálohy nedosáhla
�ástky 50 000 K�.

(3) Jsou-li napln�ny podmínky pro vznik zá-
lohy na daHov˝ odpo�et, správce dan� ji bez zbyte�-
ného odkladu pYedepíae do evidence daní s ú�inky ke
dni tohoto pYedepsání a sou�asn� o tom daHov˝ sub-
jekt vhodn˝m zposobem vyrozumí.

(4) Vznikne-li v dosledku pYedepsání zálohy na
daHov˝ odpo�et vratiteln˝ pYeplatek, vrátí jej správce
dan� daHovému subjektu bez ~ádosti do 15 dno ode
dne pYedepsání této zálohy do evidence daní.

(5) Byla-li proti postupu správce dan� pYi po-
souzení vzniku nároku na zálohu na daHov˝ odpo-
�et podána námitka, lze novou námitku ve v�ci t˝-
kající se tého~ daHového odpo�tu podat nejdYíve po
60 dnech ode dne právní moci rozhodnutí, kter˝m je
rozhodnuto o pYedchozí námitce.

§ 174b

VypoYádání zálohy na daHov˝ odpo�et

(1) Správce dan� se v rámci rozhodnutí o stano-
vení dan� vypoYádá s v˝aí pYedepsané zálohy na da-
Hov˝ odpo�et a ur�í �ástku, která má b˝t v dosledku

tohoto vypoYádání daHov˝m subjektem uhrazena
nebo která se má stát vratkou daHového subjektu.

(2) Správcem dan� vrácená, pou~itá nebo pYe-
vedená záloha na daHov˝ odpo�et se zapo�te vo�i
�ástce, která se má stát v dosledku stanovení daHo-
vého odpo�tu vratkou daHového subjektu.

(3) Vznikne-li v dosledku vypoYádání daHo-
vému subjektu povinnost uhradit rozdíl mezi správ-
cem dan� vrácenou, pou~itou nebo pYevedenou zá-
lohou na daHov˝ odpo�et a v˝aí stanovené dan�, je
daHov˝ subjekt povinen vznikl˝ rozdíl uhradit do
15 dno ode dne právní moci platebního v˝m�ru nebo
dodate�ného platebního v˝m�ru.“.

104. V § 184 odst. 5 se slova „pYiznan˝ úrok
z neoprávn�ného jednání správce dan�, popYípad�“
nahrazují slovem „pYiznanou“.

105. V § 194a se doplHuje odstavec 4, kter˝ zní:
„(4) Pro elektronickou dra~bu movité v�ci se

§ 227 pou~ije obdobn�.“.

106. V § 227 odst. 1 se slova „Dra~ební vyhláa-
ka o opakované dra~b� se doru�í rovn�~ vydra~iteli,
kter˝ neuhradil nejvyaaí dra~ební podání v�as. Ten“
nahrazují slovy „Vydra~itel, kter˝ neuhradil nejvyaaí
dra~ební podání v�as,“.

107. V § 236 odst. 2 se slova „prodlení, které
nastalo pYed stanovením dan�, je splatn˝ do 30 dno
ode dne jejího stanovení“ nahrazují slovy „skute�-
ností, které nastaly pYed vydáním rozhodnutí o sta-
novení dan�, se nepYedepíae do evidence daní dYíve
ne~ takto stanovená daH“.

108. V § 240c odst. 1 se slova „Yádné daHové
tvrzení nebo dodate�né“ zruaují.

109. V § 244 odst. 1 se za text „§ 245“ vkládá
text „odst. 1“.

110. V § 244 odst. 2 se slova „Yádné daHové
tvrzení nebo dodate�né“ zruaují.

111. V § 245 se slova „Yádné daHové tvrzení
nebo dodate�né“ a slova „Yádného daHového tvrzení
nebo dodate�ného“ zruaují.

112. V § 245 se dosavadní text ozna�uje jako
odstavec 1 a doplHuje se odstavec 2, kter˝ zní:

„(2) Lhota pro podání daHového pYiznání za
pYedcházející zdaHovací období u daní vym�Yova-
n˝ch za zdaHovací období, které �iní nejmén�
12 m�síco, které dosud nebylo podáno, �iní pro
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ú�ely posouzení podmínky podle odstavce 1, zda
lhota dosud neuplynula, 6 m�síco po uplynutí to-
hoto zdaHovacího období.“.

113. Na konci nadpisu �ásti �tvrté se doplHují
slova „A NÁHRADY“.

114. Nad § 246 se vkládá ozna�ení hlavy I, které
v�etn� nadpisu zní:

„HLAVA I

PXESTUPKY“.

115. Nad § 247 se vkládá ozna�ení hlavy II,
které v�etn� nadpisu zní:

„HLAVA II

POKUTY A PENÁLE“.

116. V § 247 odst. 2 se slova „ , nestanoví-li
zákon jin˝ dosledek“ zruaují.

117. V § 247a odstavec 2 zní:

„(2) Tomu, kdo na v˝zvu správce dan� neod-
straní vadu podání podle § 74 odst. 1 písm. c) ne-
bo d), vzniká povinnost uhradit pokutu ve v˝ai
1 000 K�.“.

118. V § 247a odst. 3 se slova „a sou�asn� ji
pYedepíae do evidence daní“ zruaují.

119. V § 247a odstavec 4 zní:

„(4) Správce dan� mo~e rozhodnout o zv˝aení
pokuty podle odstavce 2 a~ na 50 000 K�, pokud
neodstran�ní vady podání podle § 74 odst. 1 písm. c)
nebo d) záva~n� zt�~uje správu daní.“.

120. V § 250 odst. 3 se slova „Yádného daHo-
vého tvrzení nebo dodate�ného“ zruaují a �ástka
„200 K�“ se nahrazuje �ástkou „1 000 K�“.

121. V § 250 odst. 4 se slova „Yádné daHové
tvrzení nebo dodate�né“ zruaují a slovo „tato“ se
nahrazuje slovem „toto“.

122. V § 250 odst. 6 se slova „a sou�asn� ji
pYedepíae do evidence daní“ zruaují.

123. V § 250 odst. 7 písm. a) se slova „Yádné
daHové tvrzení nebo dodate�né“ zruaují.

124. V § 250 odst. 7 písm. b) se slova „Yádného
daHového tvrzení nebo dodate�ného“ zruaují.

125. V § 251 odst. 3 se slova „a sou�asn� je
pYedepíae do evidence daní“ zruaují.

126. V § 251 odstavec 4 zní:
„(4) Povinnost uhradit penále nevzniká z dan�

dodate�n� tvrzené v dodate�ném daHovém pYiznání
nebo dodate�ném vyú�tování, na jeho~ základ� do-
alo k dom�Yení dan�. To neplatí, pokud toto doda-
te�né daHové pYiznání nebo dodate�né vyú�tování
nebylo pYípustné.“.

127. Za § 251 se vkládají ozna�ení hlavy III
a dílu 1, která v�etn� nadpiso zn�jí:

„HLAVA III

ÚROKY

Díl 1

Spole�ná ustanovení“.

128. V �ásti �tvrté hlav� III se pod nadpis dílu 1
vkládají nové § 251a a~ 251d, které v�etn� nadpiso
zn�jí:

„§ 251a
Spole�ná ustanovení o úrocích

(1) Úrok vzniká za ka~d˝ jednotliv˝ den, kdy
jsou spln�ny podmínky pro jeho vznik.

(2) Úrok se nepYedepíae a nevzniká povinnost
jej uhradit, nepYesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu
dan� u jednoho správce dan� za jedno zdaHovací ob-
dobí nebo za jeden kalendáYní rok u jednorázov˝ch
daní �ástku 1 000 K�.

(3) Správce dan� vyrozumí daHov˝ subjekt
zposobem podle § 153 odst. 3 o pYedpisu úroku,
je-li úrok pYedepsán do evidence daní z dovodu, ~e
pominuly podmínky pro jeho dalaí vznik.

(4) Proti postupu správce dan� v souvislosti
s pYedepsáním a vyplacením úroku je daHov˝ subjekt
oprávn�n uplatnit námitku.

§ 251b
Spole�ná ustanovení o úrocích hrazen˝ch

daHov˝m subjektem

(1) Úrokem hrazen˝m daHov˝m subjektem je
a) úrok z prodlení,
b) úrok z pose�kané �ástky.

(2) Vznikne-li úrok hrazen˝ daHov˝m subjek-
tem, je daHov˝ subjekt povinen jej uhradit správci
dan�.
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(3) Do evidence daní správce dan� pYedepíae
úrok hrazen˝ daHov˝m subjektem, u kterého
a) dosud trvají podmínky pro jeho vznik, vy~a-

duje-li to stav osobního daHového ú�tu daHo-
vého subjektu, nebo

b) pominuly podmínky pro jeho dalaí vznik.

(4) Úrok hrazen˝ daHov˝m subjektem u záloh
vzniká do dne splatnosti zálohované dan�.

§ 251c
Spole�ná ustanovení o úrocích hrazen˝ch

správcem dan�

(1) Úrokem hrazen˝m správcem dan� je
a) úrok z vratitelného pYeplatku,
b) úrok z nesprávn� stanovené dan�,
c) úrok z daHového odpo�tu.

(2) Vznikne-li úrok hrazen˝ správcem dan�, je
správce dan� povinen jej uhradit daHovému subjektu.

(3) Úrok hrazen˝ správcem dan�, u kterého po-
minuly podmínky pro jeho vznik, pYedepíae správce
dan� do evidence daní.

(4) Úrok hrazen˝ správcem dan� je hrazen
z rozpo�tu, ze kterého je hrazena �innost správce
dan�.

(5) Úrok hrazen˝ správcem dan� nevzniká
v pYípad� vratitelného pYeplatku, kter˝ správce dan�
daHovému subjektu nevrátil proto, ~e o to byl daHo-
v˝m subjektem po~ádán.

§ 251d
Vztah úroko hrazen˝ch správcem dan�

k náhrad� újmy

PYiznat náhradu akody nebo pYim�Yené zadosti-
u�in�ní za vzniklou nemajetkovou újmu, které byly
zposobeny daHovému subjektu jednáním správce
dan�, lze pouze v rozsahu, v jakém nevzniká úrok
hrazen˝ správcem dan�.“.

129. Nadpis nad § 252 se zruauje.

130. Za § 251d se vkládá ozna�ení dílu 2, které
v�etn� nadpisu zní:

„Díl 2

Úroky hrazené daHov˝m subjektem“.

131. § 252 a 253 v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 252
Úrok z prodlení

(1) Základem pro v˝po�et úroku z prodlení je
a) splatná daH, která nebyla uhrazena, nebo
b) vratka vzniklá v dosledku neoprávn�ného uplat-

n�ní daHového odpo�tu nebo dan�.

(2) Úrok z prodlení vzniká
a) od �tvrtého dne následujícího po povodním dni

splatnosti dan� do dne její platby; stanovení ná-
hradního dne splatnosti dan� nemá vliv na
ur�ení doby, po kterou vzniká úrok z prodlení,
nebo

b) ode dne vrácení, pou~ití nebo pYevedení vratky
vzniklé v dosledku stanovení daHového od-
po�tu nebo dan�, anebo pYedepsání zálohy na
daHov˝ odpo�et do dne její platby.

(3) Úrok z prodlení nevzniká
a) po dobu pose�kání,
b) u nedoplatku vzniklého v dosledku poruaení

daHové povinnosti zostavitele, a to ode dne
smrti zostavitele do dne skon�ení Yízení o pozo-
stalosti,

c) v pYípad� pYísluaenství dan�,
d) v pYípad� pen�~itého pln�ní v rámci d�lené

správy.

(4) V˝ae úroku z prodlení odpovídá v˝ai úroku
z prodlení podle ob�anského zákoníku.

(5) Úrok z prodlení je splatn˝ dnem, ve kterém
jsou spln�ny zákonné podmínky pro jeho vznik.

§ 253
Úrok z pose�kané �ástky

(1) Základem pro v˝po�et úroku z pose�kané
�ástky je daH, u které bylo povoleno nebo nastalo
pose�kání.

(2) Úrok z pose�kané �ástky vzniká po dobu
pose�kání.

(3) Úrok z pose�kané �ástky nevzniká po dobu,
kdy nevzniká úrok z prodlení z jiného dovodu, ne~
je pose�kání.

(4) V˝ae úroku z pose�kané �ástky odpovídá
polovin� úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle
jiného zákona, nejv˝ae vaak polovin� úroku z pro-
dlení podle tohoto zákona.
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(5) Úrok z pose�kané �ástky je splatn˝ do
30 dno ode dne, kdy pominuly podmínky pro jeho
vznik.“.

132. Za § 253 se vkládá ozna�ení dílu 3, které
v�etn� nadpisu zní:

„Díl 3

Úroky hrazené správcem dan�“.

133. V �ásti �tvrté hlav� III se pod nadpis dílu 3
vkládá nov˝ § 253a, kter˝ v�etn� nadpisu zní:

„§ 253a

Úrok z vratitelného pYeplatku

(1) Základem pro v˝po�et úroku z vratitelného
pYeplatku je vratiteln˝ pYeplatek, kter˝ nebyl v sou-
ladu se zákonem vrácen, pou~it nebo pYeveden.

(2) Úrok z vratitelného pYeplatku vzniká ode
dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhota
pro vrácení vratitelného pYeplatku, do dne jeho vrá-
cení, pou~ití nebo pYevedení.

(3) Úrok z vratitelného pYeplatku nevzniká

a) po dobu, kdy vzniká úrok z daHového odpo�tu,

b) v pYípad� pozdního vrácení úroku hrazeného
správcem dan�.

(4) V˝ae úroku z vratitelného pYeplatku odpo-
vídá v˝ai úroku z prodlení.“.

134. § 254 v�etn� nadpisu zní:

„§ 254

Úrok z nesprávn� stanovené dan�

(1) Základem pro v˝po�et úroku z nesprávn�
stanovené dan� je

a) �ást uhrazené dan�, o kterou byla sní~ena daH
stanovená nad rámec tvrzení daHového subjektu
nebo z moci úYední,

b) �ást daHového odpo�tu nárokovaného v daHo-
vém tvrzení, o kterou byl zv˝aen daHov˝ od-
po�et stanoven˝ odlian� od tohoto daHového
tvrzení, nebo

c) �ástka uhrazená na základ� nezákonného nebo
nicotného zajiaeovacího pYíkazu.

(2) Úrok z nesprávn� stanovené dan� vzniká
ode dne následujícího po

a) náhradním dni splatnosti dan�, nebo doalo-li

k její úhrad� pozd�ji, ode dne její úhrady, do
dne jejího vrácení, pou~ití nebo pYevedení, nej-
pozd�ji vaak do uplynutí lhoty pro její vrácení,

b) posledním dni lhoty podle § 155b odst. 3 do
dne vrácení, pou~ití nebo pYevedení daHového
odpo�tu, nejpozd�ji vaak do uplynutí lhoty po-
dle § 155b odst. 4 písm. a), nebo

c) dni splatnosti �ástky uvedené v zajiaeovacím
pYíkazu, nebo doalo-li k její úhrad� pozd�ji,
ode dne její úhrady, do dne jejího vrácení, pou-
~ití nebo pYevedení, nejpozd�ji vaak do uplynutí
lhoty pro její vrácení.

(3) Úrok z nesprávn� stanovené dan� nevzniká
v pYípad� stanovení

a) dan� nebo daHového odpo�tu, které se neod-
chylují od daHového tvrzení,

b) dan� nebo daHového odpo�tu, pokud následn�
vyaly najevo nové skute�nosti nebo dokazy,
které nemohly b˝t bez zavin�ní správce dan�
uplatn�ny v Yízení ji~ dYíve a mohly mít pod-
statn˝ vliv na toto stanovení,

c) dan� nebo daHového odpo�tu, pokud rozhod-
nutí o stanovení dan� bylo u�in�no na základ�
pad�laného nebo pozm�n�ného dokladu anebo
písemnosti obsahující nepravdivé údaje pYedlo-
~ené daHov˝m subjektem,

d) dan� nebo daHového odpo�tu, pokud rozhod-
nutí o stanovení dan� bylo dosa~eno trestn˝m
�inem daHového subjektu, nebo

e) pen�~itého pln�ní v rámci d�lené správy.

(4) V˝ae úroku z nesprávn� stanovené dan� od-
povídá v˝ai úroku z prodlení.

(5) V˝ae úroku z nesprávn� stanovené dan� po-
dle odstavco 1 a~ 4 se zvyauje na dvojnásobek po
dobu, kdy je vedeno exeku�ní Yízení.“.

135. Ozna�ení �ásti páté se v�etn� nadpisu zru-
auje.

136. § 254a v�etn� nadpisu zní:

„§ 254a

Úrok z daHového odpo�tu

(1) Základem pro v˝po�et úroku z daHového
odpo�tu je daHov˝ odpo�et stanoven˝ správcem
dan�.

(2) Úrok z daHového odpo�tu vzniká ode dne
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následujícího po uplynutí doby 4 m�síco od posled-
ního dne lhoty stanovené pro podání daHového
tvrzení, ze kterého vypl˝vá, ~e daHovému subjektu
má vzniknout daHov˝ odpo�et, nebo ode dne, kdy
bylo toto daHové tvrzení podáno, pokud bylo po-
dáno po lhot� stanovené pro jeho podání, do dne
vrácení, pYevedení nebo pou~ití daHového odpo�tu,
nejpozd�ji vaak do uplynutí lhoty pro jeho vrácení.

(3) B�h doby podle odstavce 2 se staví a úrok
z daHového odpo�tu nevzniká ode dne vydání

a) v˝zvy k odstran�ní vad podání, které je u�in�no
v rámci nalézacího Yízení t˝kajícího se daHo-
vého odpo�tu, do dne, kdy dojde k odstran�ní
t�chto vad, nebo kdy dojde k marnému uply-
nutí lhoty stanovené v této v˝zv�, nebo

b) rozhodnutí, kter˝m správce dan� stanoví lhotu,
ve které se mo~e daHov˝ subjekt vyjádYit k v˝-
sledku dosavadního kontrolního zjiat�ní, do
dne, kdy dojde ze strany daHového subjektu
k po~adovanému vyjádYení, nebo kdy dojde
k marnému uplynutí lhoty stanovené k vyjád-
Yení.

(4) Úrok z daHového odpo�tu nevzniká z �ásti
daHového odpo�tu, které odpovídá záloha na daHov˝
odpo�et, a to ode dne, kdy byla tato záloha správcem
dan� vrácena, pou~ita nebo pYevedena, nejpozd�ji
vaak do uplynutí lhoty pro její vrácení.

(5) V˝ae úroku z daHového odpo�tu odpovídá
polovin� úroku z prodlení.“.

137. Za § 254a se vkládá ozna�ení �ásti páté,
které v�etn� nadpisu zní:

„�ÁST PÁTÁ

SPOLE�NÁ, ZMOCGOVACÍ, PXECHODNÁ
A ZÁV⇢RE�NÁ USTANOVENÍ“.

138. V § 258 odst. 1 se slova „v § 154 a § 155“
nahrazují slovy „tímto zákonem“.

139. V § 258 odst. 2 se slova „v § 155 odst. 3
a 5“ nahrazují slovy „pro jeho vrácení“.

140. V § 259a odst. 4 písm. b) se slovo „povo-
leného“ zruauje.

141. Za § 259a se vkládá nov˝ § 259aa, kter˝
v�etn� nadpisu zní:

„§ 259aa

Prominutí pokuty za opo~d�né tvrzení dan�

(1) DaHov˝ subjekt je oprávn�n po~ádat
správce dan� o prominutí pokuty za opo~d�né
tvrzení dan�, pokud bylo podáno daHové tvrzení,
v dosledku jeho~ v�asného nepodání tato pokuta
vznikla, nebo pokud se toto podání stalo bezpYed-
m�tn˝m.

(2) Správce dan� mo~e zcela, nebo z�ásti pro-
minout pokutu za opo~d�né tvrzení dan�, pokud
k prodlení s podáním daHového tvrzení doalo z do-
vodu, kter˝ lze s pYihlédnutím k okolnostem daného
pYípadu ospravedlnit. PYi tom není vázán návrhem
daHového subjektu.

(3) PYi posouzení rozsahu, ve kterém bude po-
kuta za opo~d�né tvrzení dan� prominuta, správce
dan� zohlední skute�nost, zda ekonomické nebo so-
ciální pom�ry daHového subjektu zakládají tvrdost
vzniklé pokuty.“.

142. V § 261 odst. 4 se slova „jejího doru�ení
správci dan� pYísluanému k jejímu vyYízení“ nahra-
zují slovy „ , kdy byla podána“.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, upravující daHovou informa�ní schránku se
pou~ijí do dne pYedcházejícího dni, kdy správce dan�
zveYejní skute�nost podle § 69 odst. 3 písm. a) bo-
du 1 zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném ode
dne nabytí ú�innosti tohoto zákona. Na daHovou
informa�ní schránku zYízenou pYede dnem, kdy
správce dan� zveYejní tuto skute�nost, se pou~ijí
ustanovení zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, a to do
konce dvanáctého kalendáYního m�síce následujícího
po dni, kdy správce dan� zveYejní tuto skute�nost;
tím není dot�eno právo daHového subjektu sou�asn�
s daHovou informa�ní schránkou zYízenou pYede
dnem zveYejn�ní této skute�nosti vyu~ívat daHovou
informa�ní schránku zYízenou ode dne zveYejn�ní
této skute�nosti.

2. V pYípad�, ~e pYede dnem nabytí ú�innosti
tohoto zákona daHov˝ subjekt nevyhov�l v˝zv� po-
dle § 87 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
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kona, nebo neumo~nil ve sd�leném termínu zahájit
a následn� provést daHovou kontrolu, ú�inky této
skute�nosti podle § 87 odst. 5 a 6 a § 254a odst. 2
písm. b) zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, zostá-
vají zachovány.

3. Ustanovení § 136 odst. 2 a 6 a § 138 odst. 3
zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne
nabytí ú�innosti tohoto zákona, se pou~ijí na lhotu
pro podání daHového pYiznání podávaného za zda-
Hovací období, které neskon�ilo pYede dnem pYed-
cházejícím dni nabytí ú�innosti tohoto zákona. Na
lhotu pro podání daHového pYiznání podávaného za
zdaHovací období, které skon�ilo pYede dnem pYed-
cházejícím dni nabytí ú�innosti tohoto zákona, se
pou~ije ustanovení § 136 odst. 2 zákona �. 280/
/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�in-
nosti tohoto zákona.

4. Lhota pro vrácení vratitelného pYeplatku,
která zapo�ala pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto
zákona, neskon�í dYíve ne~ v den, ve kter˝ by skon-
�ila podle zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona.

5. Pose�kání úhrady dan� podle § 157a zákona
�. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona, nastane pouze v pYípad�
dan�, u ní~ byl odkladn˝ ú�inek v Yízení, které je
v souvislosti se stanovením dan� vedeno pYed sou-
dem ve správním soudnictví nebo pYed Ústavním
soudem, pYiznán ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona.

6. Xízení o námitce, které bylo zahájeno pYede
dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, se dokon�í
podle zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona.

7. Okam~ik po�átku, b�h a délka lhoty pro pla-
cení dan� se v pYípad� dan�, její~ povodní den splat-
nosti nastal pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, posuzuje podle zákona �. 280/2009 Sb., ve
zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto
zákona.

8. Právní skute�nost zakládající stavení b�hu
lhoty podle bodu 7 se ode dne nabytí ú�innosti to-
hoto zákona posuzuje podle zákona �. 280/2009 Sb.,
ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona. Pokud uvedená právní skute�nost zapo�ala
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, staví

b�h lhoty a~ ode dne nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona.

9. Lhota pro placení dan� podle bodu 7, která
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona neskon-
�ila, neskon�í dYíve ne~ lhota pro stanovení této
dan�.

10. Povinnost uhradit pokutu podle zákona
�. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona, která vznikla pYede dnem
nabytí ú�innosti tohoto zákona a o které nebylo pYed
tímto dnem pravomocn� rozhodnuto platebním v˝-
m�rem, zaniká dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona
v rozsahu, v jakém by nevznikla podle zákona
�. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona.

11. Úrok podle zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, u n�ho~ ke dni nabytí ú�innosti tohoto zákona
trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne
pYedcházejícího dni nabytí ú�innosti tohoto zákona.
Ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona se na tento
úrok uplatní zákon �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�in-
ném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona.

12. Na Yízení a jiné postupy související s uplatn�-
ním úroko podle zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, se ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona
pou~ije zákon �. 280/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném
ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona.

13. }ádat o prominutí pokuty za opo~d�né
tvrzení dan� lze pouze v pYípad� pokuty vzniklé
ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona.

�ÁST DRUHÁ

Zm�na zákona o dani z nemovit˝ch v�cí

�l. III

Zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovit˝ch
v�cí, ve zn�ní zákona �. 315/1993 Sb., zákona
�. 242/1994 Sb., zákona �. 248/1995 Sb., zákona
�. 65/2000 Sb., zákona �. 492/2000 Sb., zákona
�. 239/2001 Sb., zákona �. 483/2001 Sb., zákona
�. 576/2002 Sb., zákona �. 237/2004 Sb., zákona
�. 669/2004 Sb., zákona �. 179/2005 Sb., zákona
�. 217/2005 Sb., zákona �. 342/2005 Sb., zákona
�. 545/2005 Sb., zákona �. 112/2006 Sb., zákona
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�. 186/2006 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 296/2007 Sb., zákona �. 1/2009 Sb., zákona
�. 281/2009 Sb., zákona �. 362/2009 Sb., zákona
�. 199/2010 Sb., zákona �. 30/2011 Sb., zákona
�. 212/2011 Sb., zákona �. 375/2011 Sb., zákona
�. 457/2011 Sb., zákona �. 350/2012 Sb., zákona
�. 503/2012 Sb., zákonného opatYení Senátu �. 344/
/2013 Sb., zákona �. 23/2015 Sb., zákona �. 84/2015
Sb., zákona �. 225/2017 Sb. a zákona �. 364/2019 Sb.,
se m�ní takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „parcích a“
nahrazují slovy „parcích pozemky zaYazené do zóny
pYírodní a v“.

2. V § 13 se doplHuje odstavec 3, kter˝ zní:

„(3) Je-li v katastru nemovitostí u nemovité v�ci
zapsáno vlastnické právo dvou nebo více osob
a nejde-li o spoluvlastnictví, hledí se na tyto osoby
pro ú�ely dan� z nemovit˝ch v�cí jako na vlastníky
této nemovité v�ci, u nich~ nelze ur�it podíl na této
nemovité v�ci. To platí obdobn� i pro spoluvlast-
nick˝ podíl na nemovité v�ci.“.

3. V § 15a se slova „na daH ni~aí, ne~ je poslední
známá daH,“ zruaují.

�l. IV

PYechodná ustanovení

1. Pro daHové povinnosti u dan� z nemovit˝ch
v�cí na zdaHovací období zapo�atá pYede dnem na-
bytí ú�innosti tohoto zákona, jako~ i pro práva a po-
vinnosti s nimi související se pou~ije zákon �. 338/
/1992 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�in-
nosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 15a zákona �. 338/1992 Sb., ve
zn�ní ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, se pou~ije ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona.

�ÁST TXETÍ

Zm�na zákona o dani z pYidané hodnoty

�l. V

Zákon �. 235/2004 Sb., o dani z pYidané hod-
noty, ve zn�ní zákona �. 635/2004 Sb., zákona
�. 669/2004 Sb., zákona �. 124/2005 Sb., zákona
�. 215/2005 Sb., zákona �. 217/2005 Sb., zákona

�. 377/2005 Sb., zákona �. 441/2005 Sb., zákona
�. 545/2005 Sb., zákona �. 109/2006 Sb., zákona
�. 230/2006 Sb., zákona �. 319/2006 Sb., zákona
�. 172/2007 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 270/2007 Sb., zákona �. 296/2007 Sb., zákona
�. 124/2008 Sb., zákona �. 126/2008 Sb., zákona
�. 302/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláae-
ného pod �. 54/2009 Sb., zákona �. 87/2009 Sb., zá-
kona �. 281/2009 Sb., zákona �. 362/2009 Sb., zákona
�. 489/2009 Sb., zákona �. 120/2010 Sb., zákona
�. 199/2010 Sb., zákona �. 47/2011 Sb., zákona
�. 370/2011 Sb., zákona �. 375/2011 Sb., zákona
�. 457/2011 Sb., zákona �. 458/2011 Sb., zákona
�. 18/2012 Sb., zákona �. 167/2012 Sb., zákona
�. 333/2012 Sb., zákona �. 500/2012 Sb., zákona
�. 502/2012 Sb., zákona �. 241/2013 Sb., zákonného
opatYení Senátu �. 344/2013 Sb., zákona �. 196/2014
Sb., zákona �. 262/2014 Sb., zákona �. 360/2014 Sb.,
zákona �. 377/2015 Sb., zákona �. 113/2016 Sb., zá-
kona �. 188/2016 Sb., zákona �. 243/2016 Sb., zákona
�. 298/2016 Sb., zákona �. 33/2017 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhláaeného pod �. 40/2017 Sb., zákona
�. 170/2017 Sb., zákona �. 225/2017 Sb., zákona
�. 371/2017 Sb., zákona �. 283/2018 Sb., zákona
�. 6/2019 Sb., zákona �. 80/2019 Sb. a zákona
�. 256/2019 Sb., se m�ní takto:

1. § 101a v�etn� nadpisu zní:

„§ 101a

Elektronická forma podání

(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou po-
vinni podat elektronicky

a) daHové pYiznání nebo dodate�né daHové pYi-
znání,

b) kontrolní hláaení, souhrnné hláaení nebo jiné
hláaení, s v˝jimkou hláaení podle § 19.

(2) Pouze elektronicky lze podat pYihláaku k re-
gistraci nebo oznámení o zm�n� registra�ních údajo.

(3) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, které
není u�in�no datovou zprávou s vyu~itím dálkového
pYístupu ve formátu nebo struktuYe zveYejn�né
správcem dan�, je neú�inné.“.

2. V § 101g odstavec 4 zní:
„(4) Správce dan� mo~e plátci, kterému podle

daHového Yádu není doru�ováno elektronicky, na-
místo jin˝ch zposobo doru�ování doru�it v˝zvu
související s kontrolním hláaením elektronicky pro-
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stYednictvím veYejné datové sít� na elektronickou ad-
resu za tímto ú�elem uvedenou plátcem.“.

3. V § 101g se odstavec 6 zruauje.

4. V § 104 odst. 8 písm. c) se slova „nebo pYed-
m�tem v˝zvy správce dan� k zahájení daHové kon-
troly poté, co plátce neumo~nil daHovou kontrolu
zahájit, která byla plátci oznámena“ zruaují.

5. § 105 v�etn� nadpisu zní:

„§ 105

PYeplatek skupiny

PYeplatek skupiny vznikl˝ v dosledku stanovení
dan� se pou~ije na úhradu pYípadného nedoplatku
skupiny nebo kteréhokoli �lena skupiny. Pokud sku-
pina ani ~ádn˝ její �len nemají nedoplatek, stává se
tento pYeplatek vratiteln˝m.“.

6. Za § 105 se vkládá nov˝ § 105a, kter˝ v�etn�
nadpisu zní:

„§ 105a

Záloha na nadm�rn˝ odpo�et

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadm�rn˝ od-
po�et ve v˝ai a za podmínek uveden˝ch v daHovém
Yádu.“.

�l. VI

PYechodná ustanovení

1. Pro daHové povinnosti identifikovan˝ch
osob u dan� z pYidané hodnoty za zdaHovací období
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, jako~
i pro práva a povinnosti s nimi související se pou~ije
§ 101a odst. 1 a 2 zákona �. 235/2004 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona.

2. V pYípad�, ~e pYede dnem nabytí ú�innosti
tohoto zákona daHov˝ subjekt nevyhov�l v˝zv� po-
dle § 87 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, nebo neumo~nil ve sd�leném termínu zahájit
a následn� provést daHovou kontrolu, ú�inky této
skute�nosti podle § 104 odst. 8 písm. c) zákona
�. 235/2004 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona, zostávají zachovány.

�ÁST �TVRTÁ

Zm�na zákona o Finan�ní správ� �eské republiky

�l. VII

Zákon �. 456/2011 Sb., o Finan�ní správ� �eské
republiky, ve zn�ní zákona �. 458/2011 Sb., zákona
�. 407/2012 Sb., zákona �. 164/2013 Sb., zákona
�. 241/2013 Sb., zákonného opatYení Senátu �. 344/
/2013 Sb., zákona �. 250/2014 Sb., zákona �. 267/
/2014 Sb., zákona �. 377/2015 Sb., zákona �. 188/
/2016 Sb., zákona �. 243/2016 Sb., zákona �. 14/
/2017 Sb., zákona �. 80/2019 Sb. a zákona �. 111/
/2019 Sb., se m�ní takto:

1. Za § 13b se vkládá nov˝ § 13c, kter˝ v�etn�
nadpisu zní:

„§ 13c

Zvláatní ustanovení o daHové
informa�ní schránce

Ustanovení daHového Yádu upravující daHovou
informa�ní schránku se pou~ijí pro cel˝ rozsah po-
sobnosti orgáno finan�ní správy.“.

2. V § 15 úvodní �ásti ustanovení se slovo
„ , kter˝“ nahrazuje slovy „a zam�stnanec, kteYí“.

3. V § 15 písmeno a) zní:

„a) v˝d�le�n� provád�t kontrolní, daHovou nebo
ú�etní poradenskou nebo obdobnou �innost
pro daHové subjekty nebo pro pYíjemce

1. dotací,

2. návratn˝ch finan�ních v˝pomocí, nebo

3. jin˝ch pen�~ních prostYedko státu podle roz-
po�tov˝ch pravidel,“.

4. V § 15 písm. b) se za slovo „prokuristou,“
vkládají slova „správcem sv�Yenského fondu,“.

�ÁST PÁTÁ

Zm�na zákona
o Celní správ� �eské republiky

�l. VIII

Zákon �. 17/2012 Sb., o Celní správ� �eské re-
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publiky, ve zn�ní zákona �. 407/2012 Sb., zákona
�. 164/2013 Sb., zákona �. 308/2013 Sb., zákonného
opatYení Senátu �. 344/2013 Sb., zákona �. 243/2016
Sb., zákona �. 183/2017 Sb., zákona �. 225/2017 Sb.,
zákona �. 80/2019 Sb., zákona �. 111/2019 Sb. a zá-
kona �. 206/2019 Sb., se m�ní takto:

1. Za § 11b se vkládá nov˝ § 11c, kter˝ v�etn�
nadpisu a poznámky pod �arou �. 14 zní:

„§ 11c

Zvláatní ustanovení
o daHové informa�ní schránce

(1) Ustanovení daHového Yádu upravující daHo-
vou informa�ní schránku se pou~ijí pro cel˝ rozsah
posobnosti orgáno celní správy.

(2) PYístup do daHové informa�ní schránky zYí-
zené orgánem celní správy je mo~n˝ také prostYed-
nictvím Systému jednotné správy u~ivatelo a digitál-
ního podpisu podle pYímo pou~itelného pYedpisu
Evropské unie14), a to v pYípad�, ~e tento orgán celní
správy zveYejnil zposobem umo~Hujícím dálkov˝
pYístup skute�nost, ~e je technicky vybaven pro vy-
u~ití tohoto pYístupu.

14) Provád�cí naYízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne
21. �ervna 2019 o technick˝ch postupech pro v˝voj,
údr~bu a pou~ívání elektronick˝ch systémo pro v˝m�nu
informací a uchovávání t�chto informací v souladu s cel-
ním kodexem Unie.“.

2. V § 27 odstavec 1 zní:

„(1) Celník je v pYípadech, na n�~ se nevztahuje
povinnost ml�enlivosti podle daHového Yádu nebo
jiného právního pYedpisu s v˝jimkou zákona upra-
vujícího slu~ební pom�r pYísluaníko bezpe�nostních
sboro, povinen zachovávat ml�enlivost o skute�no-
stech, se kter˝mi se seznámil pYi své �innosti nebo
v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skon�ení
slu~ebního pom�ru celníka.“.

3. V § 27 odst. 3 se slova „se nemo~e celník“
nahrazují slovy „ulo~ené podle tohoto zákona se ne-
lze“, za slovo „sboru,“ se vkládají slova „zpravodaj-
ské slu~b� �eské republiky,“ a za slovo „dozor“ se
vkládají slova „nebo kter˝ vede Yízení o pYestupku“.

4. V § 27 odst. 4 se slova „celníka nebo“ zruaují
a za slovo „odstavci“ se vkládají slova „1 nebo“.

�ÁST `ESTÁ

Zm�na zákona o dani z hazardních her

�l. IX

§ 12 zákona �. 187/2016 Sb., o dani z hazardních
her, v�etn� nadpisu zní:

„§ 12
Zvláatní ustanovení o dom�Yení dan�

z moci úYední

K dom�Yení dan� z moci úYední mo~e dojít také,
pokud správce dan� zjistí na základ� postupu k od-
stran�ní pochybností, ~e poslední známá daH není ve
správné v˝ai.“.

�ÁST SEDMÁ

Zm�na celního zákona

�l. X

Zákon �. 242/2016 Sb., celní zákon, ve zn�ní
zákona �. 183/2017 Sb. a zákona �. 80/2019 Sb., se
m�ní takto:

1. § 5 v�etn� nadpisu zní:

„§ 5
Zvláatní ustanovení o provád�ní kontroly

po propuat�ní zbo~í a kontroly zbo~í vyjmutého
z celního dohledu

(1) V pYípad� daHové kontroly, jejím~ pYedm�-
tem jsou povinnosti podle celních pYedpiso, prová-
d�né v pYípad� kontroly po propuat�ní zbo~í nebo
kontroly zbo~í vyjmutého z celního dohledu, lze
pYedm�t daHové kontroly v jejím prob�hu rozaíYit
nebo zú~it doru�ením oznámení o zm�n� pYedm�tu
daHové kontroly.

(2) Kontrolu po propuat�ní zbo~í a kontrolu
zbo~í vyjmutého z celního dohledu lze provád�t
spole�n� pro více Yízení t˝kajících se jednoho sub-
jektu.“.

2. V § 61a se dosavadní text ozna�uje jako od-
stavec 1 a doplHuje se odstavec 2, kter˝ v�etn� po-
známky pod �arou �. 2 zní:

„(2) Pokud je rozhodnutí správce cla vydáno
a oznámeno elektronicky pomocí systému automati-
zovaného zpracování dat podle provád�cího rozhod-
nutí Evropské komise2), neobsahuje odovodn�ní,
pou�ení o opravném prostYedku nebo jinou nále~i-
tost, pokud to na základ� tohoto provád�cího roz-
hodnutí není mo~né.
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2) Provád�cí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne
13. prosince 2019, kter˝m se zavádí pracovní program
pro v˝voj elektronick˝ch systémo stanoven˝ch v celním
kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.“.

3. V nadpisu § 66 se slova „neoprávn�ného
jednání správce cla“ nahrazují slovy „nesprávn�
stanoveného cla“.

4. V § 66 se slova „neoprávn�ného jednání
správce cla“ nahrazují slovy „nesprávn� stanoveného
cla“.

�ÁST OSMÁ

Zm�na zákona, kter˝m se m�ní n�které zákony
v oblasti daní a n�které dalaí zákony

�l. XI

Zákon �. 80/2019 Sb., kter˝m se m�ní n�které

zákony v oblasti daní a n�které dalaí zákony, se m�ní
takto:

1. V �ásti tYetí �l. V se body 238 a~ 243 zruaují.

2. V �ásti tYetí �l. VI bod� 11 se slova „bodo 112
a 238 a~ 243“ nahrazují slovy „bodu 112“.

3. V �ásti jedenácté �l. XIX písm. d) se slova
„bodo 112, 238 a~ 243, která nab˝vají“ nahrazují
slovy „bodu 112, které nab˝vá“.

�ÁST DEVÁTÁ

Ú�INNOST

�l. XII

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2021.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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