
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

7. února 2022 

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob – termín podání se blíží 
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Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – termín 
podání se blíží 

S účinností novely daňového řádu lze od 1. 1. 2021 podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále 

jen „daňové přiznání“) ve třech termínech. Víte, jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání a jaká jsou 

pravidla? 

Lhůty pro podání daňového přiznání  

Forma Osoba podávající 
Lhůta pro podání 

a zaplacení daně 

Lhůta pro vrácení 

přeplatku na dani 

Listinná i 

elektronická 

daňový poradce, 

poplatník 
1. 4. 2022 2. 5. 2022 

Elektronická  poplatník 2. 5. 2022 1. 6. 2022 

Elektronická daňový poradce  1. 7. 2022 1. 8. 2022 

 

Před účinností novely bylo nutné daňové přiznání podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, 

tj. do 1. dubna. S účinností novely daňového řádu byla zavedena další lhůta pro podání daňového 

přiznání, a to do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, je-li daňové přiznání podáváno 

elektronicky. 

Lhůtu bylo možné prodloužit o 3 měsíce v případě, že daňové přiznání zpracoval a podal daňový poradce 

na základě udělené plné moci. Tuto plnou moc bylo nutné doložit správci daně do standardní lhůty pro 

podání daňového přiznání (do 1. dubna). Nově lze plnou moc správci doložit až do lhůty pro podání 

daňového přiznání.  

Jak podat daňové přiznání? 

Daňové přiznání lze podat osobně na územním pracovišti, poštou nebo elektronicky. Elektronické podání 

je možné učinit například: 

▪ prostřednictvím datové schránky, 

▪ aplikací EPO s ověřenou identitou, zaručenou identitou nebo uznávaným elektronických podpisem, 
nebo 

▪ prostřednictvím daňové informační schránky.  

Upozorňujeme, že pokud má poplatník zřízenou datovou schránku ze zákona, je povinen daňové 

přiznání podat datovou schránkou. Za nedodržení elektronické formy podání hrozí sankce ve výši 

1 000 Kč.  
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Podání daňového přiznání daňovým poradcem 

Stejně jako dle dosavadní úpravy lze daňové přiznání podat prostřednictvím daňového poradce do 

6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1. července. Pokud poplatník využije služeb daňového 

poradce, není již nutné správci daně v původní lhůtě (do 1. dubna) dokládat plnou moc a oznamovat 

odklad lhůty pro podání daňového přiznání. Plnou moc lze tak doložit do 1. července.  

Nedoplatek na dani  

Pokud poplatníkovi vznikne na základě daňového přiznání nedoplatek na dani, je možné daň uhradit 

hotově na pokladnách finančních úřadů, bankovním převodem nebo složenkou. Platba převodem či 

složenkou může trvat déle a doporučujeme proto platbu provést s předstihem. Nedoplatek je splatný ve 

lhůtě pro podání přiznání.  

Přeplatek na dani 

V případě přeplatku na dani má správce daně 30denní lhůtu po termínu pro podání daňového přiznání. 

S účinností novely byla zvýšena i hranice, pod kterou se přeplatek na dani nevrací. Nově správce daně 

vrací přeplatky převyšující částku 200 Kč.  

Sankce za pozdní podání daňového přiznání 

Bez sankcí je možné daňové přiznání podat do 5 pracovních dnů po termínu pro podání. Úhradu 

splatné daně je však nutné provést nejpozději do 4 kalendářních dnů.  

Více o sankcích za opožděné podání daňového přiznání naleznete v naší poradně: Sankce za opožděné 

podání či nepodání daňového přiznání. 

Lhůty pro podání přehledů OSVČ 

Je-li daňové přiznání 

podáno ve lhůtě: 

Lhůta pro podání 

přehledů OSVČ 

Lhůta pro doložení 

plné moci SSZ 

Lhůta pro doložení 

plné moci ZP 

1. 4. 2022 2. 5. 2022 - - 

2. 5. 2022 1. 6. 2022 - - 

1. 7. 2022 1. 8. 2022 1. 8. 2022 29. 4. 2022 

 

Obecně je stanovena lhůta pro podání přehledů OSVČ do 1 měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno 

daňové přiznání, tj. do 2. 5. 2022, nebo do 1. 6. 2022 v případě elektronického podání. Pokud daňové 

přiznání podává daňový poradce a daňové přiznání je podáváno v prodloužené lhůtě, je lhůta pro podání 

přehledů OSVČ do 1. 8. 2022. 

Vznikne-li na základě přehledů doplatek za pojistné, je nutné, aby doplatek byl uhrazen nejpozději do 8 

dnů od podání přehledu, nebo případně od nejpozdějšího termínu, tedy do 9. 8. 2022. 

https://accace.cz/sankce-za-opozdene-podani-ci-nepodani-danoveho-priznani-poradna/
https://accace.cz/sankce-za-opozdene-podani-ci-nepodani-danoveho-priznani-poradna/
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Za den úhrady doplatku se počítá den, kdy platba přijde na účet příslušné instituce. Doporučujeme proto 

platbu provést s předstihem.  

Přehled musí odevzdat každý, kdo ve zdaňovacím období, vykonával samostatnou činnost, i kdyby jen po 

část roku. Povinnost se týká také podnikatelů, kteří za zdaňovací období neobdrželi žádné příjmy.  

 

S daňovým přiznáním vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit. 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

  

 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář 

v Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali 

pozici významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů 

a staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní 

korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000 

profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých 

firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000 

výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  

Kontakt  

Kateřina Hrůzová 

Tax Manager 

E-mail: katerina.hruzova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Lan Anh Mai 

Tax Consultant 

E-mail: lan.mai@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://www.circle.accace.com/
mailto:katerina.hruzova@accace.com
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:lan.mai@accace.com

