
                     Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 
 
 

D A Ň O V Á    I N F O R M A C E 
k elektronickým podáním správc ům daně 

 
S účinností od 1.1.2015 byla zavedena povinnosti činit určitá podání uvedená v ustanovení 
§ 72  odst. 1 zákona 280/2009 Sb. – daňový řád (DŘ) pouze elektronicky.  
 
Právnické osoby, kterým je povinně zřizována a zpřístupněna datová schránka, mají povinnost činit 
uvedená podání pouze elektronicky ve smyslu ustanovení § 72 odst. 4 DŘ. 
 
U daňových subjektů – fyzických osob, kterým mohly být zřízeny různé druhy datových schránek, se 
však vyskytovaly různé názory na povinnost činit vybraná podání elektronicky z důvodů zřízené a 
zpřístupněné datové schránky. 
V této souvislosti uvádíme, že u fyzických osob mohou být zřízeny různé typy datových schránek, a 
to: 
 
a)    fyzická osoba podnikající, 

b)    fyzická osoba nepodnikající, 

c)    fyzická osoba - daňový poradce, 

d)    fyzická osoba - advokát, 

e)    fyzická osoba - insolvenční správce. 

Jedna fyzická osoba tak může mít k dispozici i vice datových schránek. 

 
K této problematice bylo vyvoláno jednání v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců 
ČR a MF ČR.  Ze závěrů tohoto jednání vyplývá, že podle Generálního finančního ředitelství je nutno 
při posuzování povinnosti činit podání datovou schránkou dle § 72 odst. 4 DŘ zohlednit typ datové 
schránky, kterou má osoby činící podání zpřístupněnu. Daňový subjekt – fyzická osoba tedy bude mít 
povinnosti činit podání datovou zprávou v případech, kde bude činit podání související s typem datové 
schránky, kterou má zpřístupněnou.  
 
K tomu uvádíme následující příklady způsobů podání u fyzických osob: 
 

- Daňový subjekt s datovou schránkou nepodnikající fyzické osoby musí činit podání datovou 
zprávou dle § 72 odst. 1 DŘ ve věcech osobních, nesouvisejících s podnikáním. 
 

- Daňový subjekt s datovou schránkou podnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou 
podání dle § 72 odst. 1 ve věcech podnikání. 

 
- daňový subjekt s datovými schránkami pro nepodnikající i podnikající fyzickou osobu musí 

činit datovou zprávou jak podání osobní, které nesouvisí s podnikáním, tak i podání ve věcech 
podnikání. 

 
 
  



- Daňový subjekt s datovou schránkou zástupce (např. daňový poradce, advokát) musí činit 
datovou zprávou podání vztahující se k jeho činnosti zástupce. Pokud však bude mít 
zpřístupněno více datových schránek, bude postupovat jako v předchozím příkladu. 
 

- V případě písemností, které se týkají částečně více rolí datové schránky (např. přiznání 
k DPFO s příjmy dle § 7 a § 10 nebo § 9 ZDP), bude mít daňový subjekt povinnost podání 
datovou zprávou, pokud bude mít zpřístupněnou datovou schránku alespoň k jedné relevantní 
roli – tedy datovou schránku FO podnikající nebo datovou schránku FO nepodnikající. 

 
Povinnost fyzické osoby činit příslušná podání elektronicky se tedy bude odvíjet od existence 
příslušné datové schránky pro danou roli v řízení. 
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