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Příloha B č. j. 29299/2020-900000-303 

Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání 

Ministryně financí vydala podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve vztahu k prominutí 

příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání tato rozhodnutí: 

o č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020 (viz Finanční zpravodaj č. 4/2020),  

o č. j. MF-15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020 (viz Finanční zpravodaj č. 9/2020).  

 

Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového 

řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů 

souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, se hromadně promíjí:  

o pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, která je příslušenstvím 

daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na 

splátky1, 

o úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 

daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady 

daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12. 3. 2020 do 

31. 12. 20202; 

Není-li úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle 

§ 157 daňového řádu hromadně prominut podle výše uvedeného, je daňový subjekt oprávněn 

požádat o individuální prominutí úroku podle § 259b daňového řádu (s individuálním 

prominutím úroku z prodlení, byť i částečným, z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-

CoV-2 je spojeno hromadné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250 

daňového řádu, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto prominutí úroku 

z prodlení3). 

 

Komentář k hromadnému prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky:  

Hromadné prominutí se aplikuje jen v případech, kdy je posečkání ve smyslu § 156 

daňového řádu povoleno z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (dále jen 

„koronavir“). Datum podání žádosti o posečkání nebo datum vydání rozhodnutí či právní moc 

rozhodnutí není ve vztahu k hromadnému prominutí relevantní. Správce daně musí posoudit, 

zda k posečkání daně došlo v přímé nebo nepřímé souvislosti se šířením koronaviru 

(tzn. z obsahu žádosti je zřejmé to, že pokud by neexistovalo šíření koronaviru, žadatel by 

žádost vůbec neučinil; v žádosti nicméně nemusí výslovně zaznít slovo koronovir, COVID-19 

nebo obdobné slovo) a v takovém případě dochází k hromadnému prominutí podle 

 
1 Rozhodnutí č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/2020. 
2 Rozhodnutí č. j. MF-15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9/2020. 
3 Rozhodnutí č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/2020. 
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rozhodnutí ministryně, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020. Aby však došlo 

k hromadnému prominutí, nemusí být „důvod související se šířením koronaviru“ hlavní nebo 

jedinou příčinou povolení posečkání, postačí, pokud tento důvod spolupůsobí při povolení 

posečkání.  

Pokud bylo posečkání povoleno z důvodů nesouvisejících se šířením koronaviru 

(např. k povolení posečkání došlo v prosinci roku 2019, tj. před počátkem šíření nového 

koronaviru), nevztahuje se na takový případ hromadné prominutí (daňový subjekt je oprávněn 

požádat si o individuální prominutí úroku podle § 259b daňového řádu).  

V případě, kdy daňový subjekt požádá o změnu rozhodnutí ve smyslu § 156 odst. 6 

daňového řádu a správce daně takové žádosti alespoň částečně vyhoví z důvodů souvisejících 

se šířením koronaviru (dojde ke změně stanovené doby posečkání nebo ke změně nebo 

doplnění dalších podmínek), aplikuje se na takový případ hromadné prominutí úroku 

z prodlení a úroku z posečkané částky, a to v celém období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.  

Pokud správce daně povolí posečkání z důvodů souvisejících se šířením koronaviru 

a rozhodnutí o posečkání následně pozbude účinnosti dnem nedodržení některých ze 

stanovených podmínek, nemá toto vliv na prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkání, 

tzn. předmětný úrok je hromadně prominut za celé období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.  
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