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Shrnutí daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou 
šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 
 

Rezort Ministerstva financí v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 
přichystal následující opatření, která budou v případě potřeby dále doplňována a aktualizována. 

I. Plošné prominutí příslušenství daně a poplatků 

- v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu bude vydán tzv. generální pardon ministryně 
financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků 

o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost 
daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady 
daně z důvodů souvisejících s koronavirem 

o prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání 
daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020 

o prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly 
mezi 1. březnem a 31. červencem 2020 

o prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, 
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí 
pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem 
účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020 

II. Úprava metodiky 

- ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího 
možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za 
nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením 
viru SARS-CoV-2 

- metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu 
k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění 
povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, 
pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.) 

III. Informování veřejnosti o možnostech, jak docílit zmírnění negativních dopadů stávající situace 

- Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství ve spolupráci s podnikatelskými svazy zajistí 
maximální možný informační servis ohledně nástrojů, jimiž lze docílit zmírnění negativních 
dopadů stávající situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 

- půjde zejména o tyto instituty: 

o možnost požádat o posečkání úhrady daně 

o možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat 

o možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení 

o možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně) 
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- současně budou prezentovány informace o možnostech, které mohou daňové subjekty využít k 
tomu, aby při plnění svých daňových povinností omezily potřebu osobní návštěvy úřadů 
(elektronická podání, bezhotovostní platby, zřízení datové schránky, využití zástupce atd.) 

 


