
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

Informace k návrhu zákona „Daňové milostivé léto 2023“ 

Vláda ČR schválila dne 25.1.2023 návrh zákona, připravený MF ČR, o mimořádném 
odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který je nazýván „Daňové milostivé léto 
2023“. 

Uvedený zákon by se vztahoval převážně na fyzické osoby, v některých vyjmenovaných 
případech by se vztahoval i na drobné bagatelní nedoplatky i u právnických osob. Účelem 
navrhovaného zákona by mělo být dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích 
z prodlení a dalších příslušenství daně, jejichž vymáhání je pro stát zdlouhavé a neefektivní. 

Podle navrhovaného zákona bude umožněno fyzickým osobám, v případě schválení návrhu 
zákona, požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně – penále, úroků, pokut a nákladů 
řízení – za podmínky, že tyto fyzické osoby podají žádost v období od 1.7.2023 do 

30.11.2023 a uhradí původní jistinu (původní částku dluhu) v uvedeném období. Avšak 
prominutí uvedených příslušenství se bude vztahovat jen na příslušenství k jistinám, které 

vzniklo do 30. září 2022 z důvodu zamezení možným spekulacím. 

Pokud by dlužná částka jistiny (původního dluhu) byla vyšší než 5 000,- Kč, bude dlužníkům 
umožněno splatit tuto vyšší jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách do sedmnácti měsíců od 
1.7.2023. 

Toto odpuštění příslušenství daně by se však nevztahovalo na příslušenství u jistin 
vymáhaných exekutorem nebo vymáhaných cestou mezinárodní pomoci. 

V případě tzv. bagatelních nedoplatků fyzických i právnických osob, tj. nedoplatku na dani 
a příslušenství daně nepřesahujícího v jednotlivém případě částku 200,- Kč a u jednoho 
správce daně nepřekračujícího částku 1 000,- Kč, dojde k mimořádnému zániku těchto 
nedoplatků a příslušenství automaticky bez žádosti dnem 1.7.2023. Musí se však opět jednat 
o bagatelní nedoplatky vzniklé nejpozději do 30. září 2022. 

Do návrhu tohoto zákona byla zahrnuta i oblast tzv. justičních pohledávek ve správě soudů 
nebo Vězeňské služby ČR. 

Také územně samosprávné celky ČR budou moci na základě usnesení příslušného 
zastupitelstva aplikovat daňové milostivé léto i na případy místních poplatků nebo odvodů za 
porušení rozpočtové kázně ve své působnosti. 

Vláda také schválila obdobný návrh zákona i pro oblast nedoplatků na sociálním pojištění, 
který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věci ČR. 

O dalším vývoji a způsobu podávání žádostí budeme informovat po ukončení legislativního 
procesu, schválení uvedených zákonů a jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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V Ústí nad Labem dne 30.1.2023 


