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Odpověď na dotaz 
 
 
 
K Vašemu dotazu zda se „odstranění vad“ týká zpětně i přiznání podaných za roky 2011, 
2012, 2013 a již podaných za rok 2014, kterým reagujete na zveřejněnou informaci 
k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, že „ 
HNejsou-li formát a struktura dodrženy např. tím, že Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou 
přiloženy formou E-příloh ve formátu PDF, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k 
odstranění vad podání podle § 74 DŘ.“ uvádíme: 
 
Vady podání, postup k jejich odstranění a důsledky vyplývající z jejich případného 
neodstranění je zakotven v § 74 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“). Ustanovení tak ukládá správci daně podatele vyzvat 
k odstranění označených vad a stanovit lhůtu k jejich odstranění s tím, že podatel je v rámci 
výzvy poučen o následcích spojených s jejich neodstraněním. Pokud správce daně výzvu 
k odstranění vad nevydal nebo nevydá, nemůže toto jít k tíži podatele a učiněné podání 
nemůže být kvalifikováno jako neúčinné.  
 
V § 74 daňového řádu není zakotvena lhůta pro vydání výzvy k odstranění vad podání ani 
lhůta pro jejich odstranění. Správce daně se tak při vydávání výzvy řídí obecnou úpravou 
obsaženou v § 7 daňového řádu a postupuje bez zbytečných průtahů s využitím § 32 
daňového řádu pro stanovování lhůty pro odstranění vad podání. 
 
Na základě výše uvedeného lze předpokládat, že pokud daňová přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2011, 2012 a 2013 byla podána ve lhůtě pro 
jejich podání (např. 1. 4. 2012 atd.) a podatelé nebyly vyzváni správcem daně k odstranění 
vad podání, došlo již k vyměření daně např. v souladu s § 140 daňového řádu a nelze 
zpětně vyzývat k odstranění vady podání. Jiná situace je dle našeho názoru v případě 
daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014, kdy 
ještě neuplynula lhůta pro jeho podání. Jednak má daňový subjekt stále možnost učinit 
podání opravného daňového přiznání (§ 138 daňového řádu) a dále nelze vyloučit možnost, 
naopak lze očekávat, že při zpracování již podaného daňového přiznání, u kterého není 
dodržen formát a struktura (viz zveřejněná informace), bude podatel vyzván k odstranění 
vad podání.  
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Při posuzování Vámi předloženého dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství 
výhradně z údajů uvedených ve Vašem podání bez podrobných znalostí konkrétních 
informací a souvislostí, které se k předmětnému problému vztahují. Dále si Vás dovolujeme 
upozornit na skutečnost, že Generální finanční ředitelství  není oprávněno k závaznému 
výkladu právních předpisů a rovněž k poskytování právního poradenství v individuálních 
záležitostech. Proto Vám doporučujeme v komplikovanějších případech se obracet na 
certifikovaného daňového poradce, který se o Váš případ postará s náležitou péčí. 
 
 
 
 
 
 Ing. Ilona Součková 
 vedoucí oddělení 
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