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Rozšíření velkého liberačního balíčku 

 

V informaci ze dne 15.10.2020 byla poskytnuta mimo jiné i informace o promíjení úroků 
z prodlení u DPH, pokud bude tato daň za období 09/2020, 10/2020 a 11/2020 uhrazena do 
31.12.2020, a dále informace o prominutí záloh u daně z příjmu a silniční daně, které byly 
splatné v období od 15.10. do 15.12.2020 a to u těch daňových subjektů, jejichž činnost byla 
bezprostředně omezena vládním nařízením ze dne 14.10.2020. 

K odložení daňových povinností postačuje, aby Finanční správě bylo zasláno oznámení, že 
uvedené subjekty splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem, 
obdobně jako to bylo při požadavcích na kompenzační bonusy na jaře tohoto roku. 

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se 
rozhodla MFČR dle § 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 příslušenství daně a zálohy na daň. Toto rozhodnutí reaguje na 
zákaz a omezení některých činností od 22. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky o 
přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 a zároveň vhodný způsobem doplňuje 
stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený s úhradou daní a 
záloh. Tímto rozhodnutím se v podstatě rozšiřují možnosti použití liberačního balíčku, který 
byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji č. 22/2020. 

Prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně. 

Výše uvedeným rozhodnutím MFČR, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 
25/2020 dne 26.10.2020 dochází k prominutí: 

• úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklého na dani z přidané hodnoty 
za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané 
hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z 
prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020; 

• zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993 
Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020,   
15. 10. 2020 a 15. 12. 2020; 
 

• zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů 
v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. 

 

Účelem tohoto prominutí je především ulevit postiženým podnikatelským i nepodnikatelským 
subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází z maloobchodního prodeje a prodeje a 
poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády 
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají 

dovoleny i v období od 22. 10. 2020. 



 

Jako rozhodný časový úsek pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu 
pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, 
kdy maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v České republice v 
zásadě nebyly utlumeny. Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt  
skutečnost, že převažující část jeho příjmů rozhodném období pocházela z činností 
zakázaných nebo omezených Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
ze dne 21. 10. 2020 č. 1079, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být 
zasláno i emailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona o 
kompenzačním bonusu, tj. přílohou e-mailu musí být elektronická kopie oznámení 

opatřená vlastnoručním podpisem. 

 

V souvislosti s prominutím úroků z prodlení u opožděné úhrady DPH upozorňuji, že toto 
prominutí se netýká případných sankcí vyplývajících z opožděného podání daňového přiznání 
k DPH nebo kontrolního či jiného hlášení. Daňová přiznání k DPH včetně navazujících 
hlášení tedy musí být podávána ve stanovených termínech a případné promíjení těchto sankcí 
by bylo nutno řešit na základě individuální žádosti o promnutí příslušenství daně s uvedením 
tzv. ospravedlnitelných okolností (např. hospitalizace účetní v nemocnici apod.). 
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