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Informace ke lhůtám pro podání a placení DPPO v případě hospodářského 

roku 

 

V souvislosti se změnou ustanovení § 136 zákona 280/2009 Sb. – daňový řád, provedenou od 
roku 2021, kterým jsou novým způsobem stanoveny lhůty pro podávání daňových přiznání 
k DPPO (přiznání se zdaňovacím obdobím nejméně 12 měsíců), upozorňuji na problematiku 
lhůt pro podání přiznání DPPO a splatnost daně v případě, kdy zdaňovacím obdobím 
právnické osoby je hospodářský rok. 

Podle ustanovení § 136 odst. 1 DŘ platí základní pravidlo, podle kterého se daňové přiznání 
podává ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Vzhledem k novelizovanému ustanovení § 136 odst. 2 písm. b) bod 2. DŘ však platí, že 
pokud nebylo přiznání podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí stanoveného zdaňovacího 
období a následně toto přiznání podal daňový poradce, potom se lhůta pro podání tohoto 
přiznání prodlužuje na 6 měsíců. 

Podle novelizovaného znění DŘ platí, že pokud je příslušné přiznání k DPPO podáno ve 

lhůtě do 3 měsíců po ukončení zdaňovacího období, ať již se jedná o kalendářní rok nebo 
hospodářský rok a to bez ohledu na skutečnost, zda bude toto přiznání k DPPO podáno 
daňovým subjektem přímo nebo zplnomocněným daňovým poradce na základě plné moci, 
platí lhůta po podání tohoto přiznání k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce po 
ukončení zdaňovacího období – hospodářského roku. 

V této lhůtě by musela být dle § 135  odst. 3 DŘ  také daň uvedená v podaném přiznání 
k DPPO do tří měsíců po ukončení hospodářského roku také uhrazena. 

Samozřejmě i pro zdaňovací období hospodářského roku platí nové ustanovení § 136 odst. 4 
písm. a) DŘ o tom, že pokud není přiznání k DPPO podáno do 3 měsíců po ukončení 
hospodářského roku a následně je toto přiznání k DPPO podáno elektronicky daňovým 
subjektem, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání k DPPO a splatnost vyčíslené DPPO na 4 
měsíce. 

 

Příklad č. 1: 

Daňový subjekt má zdaňovací období hospodářský rok na období 07/2020 – 06/2021. Daňový 
subjekt zastupuje daňový poradce na základě generální plné moci. Účetní závěrka byla 
zpracována poměrně včas a daňový poradce podal přiznání k DPPO za uvedený hospodářský 
rok dne 20.9.2021. 

V souladu ustanovení § 136/1 DŘ je poslední den lhůty pro podání přiznání k DPPO a 

zaplacení vypočtené daně, uvedené v podaném přiznání k DPPO, již 30.9.2021. 

 

 



Příklad č. 2: 

Daňový subjekt má zdaňovací období hospodářský rok na období 07/2020 – 06/2021. Daňový 
subjekt zastupuje daňový poradce na základě generální plné moci. Daňový poradce podal 
přiznání k DPPO za uvedený hospodářský rok dne 10.10.2021. 

V souladu ustanovení § 136/2/b/2 DŘ je poslední den lhůty pro podání přiznání k DPPO a 

zaplacení vypočtené daně, uvedené v podaném přiznání k DPPO, až 31.12.2021. 

 

S ohledem na nově stanovené lhůty pro podávání daňových přiznání je tedy nezbytné pro 
zachování odkladu splatnosti vypočtené DPPO u klientů, kteří mají stanovený hospodářský 
rok jako zdaňovací období, dbát na to, aby daňová přiznání podávaná daňovým poradcem 
byla podávána až po uplynutí doby 3 měsíců od ukončení zdaňovacího období – 
hospodářského roku. 

 

 

 

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 7.9.2021 


