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R O Z H O D N U T Í 

o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události 
 
 
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák     Č. j. 1734/2021/3901-2 
         PID: MFCRBXXTZH 
 

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 

takto: 

I. 

Osobám zúčastněným na správě daní 
 

promíjím  

správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), 
za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána 
v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. 
 

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním 
zpravodaji. 

 
 
Odůvodnění: 
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení 
se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového 
řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele 
přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně (správního poplatku). 
Předmětným rozhodnutím dojde k prominutí správního poplatku podle Položky 1 odst. 1 písm. 
a) Sazebníku, za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav. Žádost si mohou podat 
všechny osoby zúčastněné na správě daní, pokud původní lhůtu zmeškaly ze závažného 
důvodu. Tímto důvodem může být např. hospitalizace v nemocnici či situace, kdy se daňový 
subjekt na základě změněného a veřejně prezentovaného výkladu nově dozvěděl, že má 
nárok na kompenzační bonus a původní lhůtu pro podání žádosti již zmeškal. 
Prominutí správního poplatku se bude vztahovat na období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. 
Důvodem prominutí je zpřístupnění příslušného institutu pro daňové subjekty, jejichž plnění 
povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2. Souvislost s dopady šíření viru 
SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována. 
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S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 

 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 

místopředsedkyně vlády 
 a ministryně financí 

 
 

  





Ověřovací doložka převedení dokumentu do digitální podoby

Název celního orgánu provádějícího převod CZ900000 - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Tento dokument vznikl převedením dokumentu z analogové podoby do podoby digitální podle § 69a, 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
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Ověřující osoba 30400 - Hanáková Petra, JUDr.
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