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Věc: Pravomoc a postup Ministerstva financí při rozhodování o posečkání nebo 

prominutí daní, jakož i prominutí odvodů, penále a pokut uložených podle rozpočtových 

pravidel 

 
 

Čl. I 
Posečkání daní a povolení splátek na daň 

1. Ministerstvo financí si podle ustanovení § 11 písm. d) zákona č. 531/1990 Sb., 
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo rozhodovat 
o žádostech o posečkání daně a povolení splátek na daň podle ustanovení § 60 zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”ZSDP”), 
pokud žádaná částka posečkání daně nebo povolení splátek na daň (dále jen ”posečkání”): 

a) přesahuje 50 mil. Kč, nebo 
b) přesahuje 10 mil. Kč a její úplné zaplacení by přecházelo do dalšího kalendářního 

roku, než ve kterém bylo posečkání požadováno. 
2. Pro potřeby posečkání se ”daní” rozumí daň ve smyslu legislativní zkratky uvedené 

v ustanovení § 1 odst. 1 ZSDP, včetně příslušenství. 
3. O žádostech o posečkání rozhoduje:  

a) ředitel odboru věcně příslušného podle Organizačního řádu Ministerstva financí 
(dále jen ”organizační řád”) ke správě daně, o jejíž posečkání je žádáno, pokud přesahuje 
žádaná částka 50 mil. Kč, nebo pokud přesahuje 10 mil. Kč a její úplné zaplacení 
by přecházelo do dalšího roku, než ve kterém bylo posečkání požadováno, a nepřesahuje-li 
100 mil. Kč; 

b) vrchní ředitel skupiny 051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství,  pokud přesahuje 
žádaná částka 100 mil. Kč a nepřesahuje-li 400 mil. Kč; 

c) náměstek ministra sekce 05, pokud přesahuje žádaná částka 400 mil. Kč 
a nepřesahuje-li 700 mil. Kč;  

d) ministr financí, pokud přesahuje žádaná částka 700 mil. Kč. 
4. Vznikne-li daňový nedoplatek, o jehož posečkání je žádáno, v důsledku různých 

daňových povinností, posuzují se částky bez ohledu na jednotlivé daně ve vazbě na celkovou 
požadovanou částku posečkání. Návrh rozhodnutí v takovém případě zpracovává odbor 
příslušný ke správě daně, jejíž podíl na nedoplatku je nejvyšší. Posečkání musí být 
odsouhlaseno všemi řediteli odborů, jejichž pravomoc je dotčena a rozhodnutí v případech 
podle odst. 3 písm. a) podepisuje ředitel, v jehož kompetenci je zpracování návrhu rozhodnutí. 
V případě nesouhlasu jednoho z nich, rozhoduje vrchní ředitel skupiny 051 - Ústřední 
finanční a daňové ředitelství. 
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Čl. II 

Prominutí daní 

1. Tento článek upravuje postup při prominutí daně a příslušenství podle ustanovení 
§ 55a ZSDP. 

2. Pro potřeby prominutí daně se „daní“ rozumí daň ve smyslu legislativní zkratky 
uvedené v ustanovení § 1 odst. 1 ZSDP, včetně příslušenství, s výjimkou odvodů, penále 
a pokut za porušení rozpočtové kázně.  

3. Je-li žádáno o prominutí různých daňových povinností současně, vydá se samostatné 
rozhodnutí o každé daňové povinnosti. Stejně se postupuje i při rozhodování o prominutí 
příslušenství. 

4. O prominutí daně rozhoduje: 
a) ředitel  odboru věcně příslušného  podle  organizačního řádu  ke správě daně, o jejíž 

prominutí je žádáno, pokud nepřesahuje požadovaná částka 1 mil. Kč; 
b) vrchní ředitel skupiny 051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství, pokud přesahuje 

požadovaná částka 1 mil. Kč a nepřesahuje-li 4 mil. Kč, s výjimkou spotřebních daní; 
c) náměstek ministra sekce 05, pokud přesahuje žádaná částka u spotřebních daní 

1 mil. Kč, v ostatních případech 4 mil. Kč a nepřesahuje-li 7 mil. Kč; 
d) ministr financí, pokud přesahuje požadovaná částka 7 mil. Kč. 

 
Čl. III 

Prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 

1. Tento článek upravuje postup při prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně 
a penále uložených podle: 

a) ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla);  

b) ustanovení § 44 odst. 2 rozpočtových pravidel, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., 
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, (dále jen zákon č. 479/2003 Sb.), v souladu s ustanovením č. II odst. 1 
zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony; 

c) ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla 
republiky), v souladu s ustanovením § 77 nebo § 78 rozpočtových pravidel. 

2. O prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podle věcné příslušnosti 
ke zpracování návrhu rozhodnutí dle organizačního řádu, rozhoduje: 

a) vedoucí oddělení 434, nepřesahuje-li souhrn požadovaných  částek  odvodů a penále 
500 tis. Kč; 

b) ředitel odboru 43, přesahuje-li souhrn požadovaných  částek  odvodů a penále 
500 tis. Kč a nepřesahuje-li 1 mil. Kč; 

c) ředitel odboru 19, nepřesahuje-li souhrn požadovaných  částek  odvodů a penále 
1 mil. Kč; 

d) vrchní ředitel skupiny 051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství nebo vrchní ředitel 
skupiny 061 – Správa státního rozpočtu,  přesahuje-li souhrn požadovaných  částek  odvodů 
a penále 1 mil. Kč a nepřesahuje-li 5 mil. Kč; 

e) náměstek ministra sekce 05 - Daně a cla nebo náměstek ministra sekce 06 - Veřejné 
rozpočty, pokud přesahuje žádaná částka 5 mil. Kč a nepřesahuje-li 10 mil. Kč; 
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f) ministr financí, přesahuje-li souhrn požadovaných  částek  odvodů a penále 
10 mil. Kč. 
 

Čl. IV 
Úlevy na pokutách 

1. O úlevách na pokutách, podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
rozpočtová pravidla územních rozpočtů), které byly v souvislosti se správou těchto prostředků 
uloženy 

a) krajským úřadem, rozhoduje ředitel odboru 12 – Financování územních rozpočtů; 
b) Ministerstvem financí, rozhoduje ministr financí. 

 
Čl. V 

Projednávání návrhů 

1. Rozhodnutí předkládané k podpisu vrchnímu řediteli skupiny 051 - Ústřední finanční 
a daňové ředitelství, vrchnímu řediteli skupiny 061 – Správa státního rozpočtu, náměstkovi 
ministra sekce 05 – Daně a cla, náměstkovi ministra sekce 06 - Veřejné rozpočty, ministru 
financí nebo řediteli odboru 12 podle čl. I ,II, III. a IV, vždy předchází posouzení jeho návrhu 
příslušnou komisí zřízenou podle odst. 2 tohoto článku. 

2. Pro účely uvedené v odstavci 1 se zřizují tyto komise: 
a) Komise k projednávání a posuzování žádostí o posečkání daně a povolení splátek 

na daň a prominutí daně nebo příslušenství. Předsedou komise je vrchní ředitel skupiny 
051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství. Dalšími členy komise jsou ředitelé odborů 15, 
29, 43 a vedoucí oddělení 111, 112 a 491. Kromě vyjmenovaných členů komise je na její 
jednání přizván ředitel odboru nebo jím pověřený zástupce, věcně příslušného podle 
organizačního řádu ke správě daně, o jejíž posečkání nebo prominutí, resp. prominutí 
příslušenství, má být rozhodováno, který však není členem komise. Vrchní ředitel skupiny 
051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství a ostatní členové komise mohou pověřit jednáním 
v komisi své zástupce. Předseda komise může k jednání komise přizvat další pracovníky 
Ministerstva financí; 

b) Komise k projednávání a posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále nebo 
pokut za porušení rozpočtové kázně. Předsedou komise je vrchní ředitel skupiny 
051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství. Dalšími členy komise jsou ředitelé odborů 
29 a 43 a vedoucí oddělení 111 a 112 .  Pokud je projednáván návrh rozhodnutí vypracovaný 
jiným věcně příslušným odborem dle organizačního řádu než odborem 43, je k jednání 
komise přizván ředitel odboru, nebo jím pověřený zástupce, věcně příslušného k vypracování 
návrhu projednávaného rozhodnutí, který však není členem komise. Vrchní ředitel skupiny 
051 - Ústřední finanční a daňové ředitelství a další členové komise mohou  pověřit jednáním 
v komisi své zástupce. Předseda komise může k jednání komise přizvat další pracovníky 
Ministerstva financí. 

3. Činnost komisí zřízených podle odstavce 2 se řídí jednacími řády, které jsou 
přílohami č. 1 a č. 2 tohoto pokynu. 

4. Komise přijímá odůvodněné návrhy na rozhodnutí od útvarů, které jsou příslušné 
podle organizačního řádu k vypracování těchto návrhů.   

 
Čl. VI 

Předávání podkladů 

1. Pro potřeby postoupení žádostí se ”daní” rozumí daň ve smyslu legislativní zkratky 
uvedené v ustanovení § 1 odst. 1 ZSDP, včetně příslušenství. Finanční úřad postoupí všechny 
žádosti v případech upravených tímto pokynem ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení žádosti 
finančnímu ředitelství s ověřením tvrzených skutečností, souvisejícím spisovým materiálem, 
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návrhem na rozhodnutí a jeho odůvodněním. Finanční ředitelství připojí k návrhu finančního 
úřadu své stanovisko a postoupí žádost do třiceti dnů ode dne jeho doručení Ministerstvu 
financí, s výjimkou: 

a) žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále uložených podle 
§ 44a odst. 4 písm. a) a písm. b) rozpočtových pravidel; 

b) žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále uložených podle  
ustanovení § 44 odst. 3 rozpočtových pravidel ve znění zákona č. 479/2003 Sb., v souladu 
s ustanovením čl. II. odst. 1  zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 
2. Ministerstvo financí, s výjimkou žádostí dle ustanovení čl. III a čl. IV. tohoto 

pokynu, vrátí spisový materiál finančnímu úřadu do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí k zaevidování případných změn vyplývajících z pravomocného rozhodnutí, 
ke sledování splnění podmínek stanovených zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a k zajištění 
dalších opatření v rámci správy daní v případě nedodržení podmínek.  

 
Čl. VII 

Tento pokyn nahrazuje Pokyn č. DS-134 ze dne 24. 1. 2005, č.j. 52/129 531/2004-520.  

 
Čl. VIII 

Tento pokyn nabývá účinnosti 13. října 2005. 

 

 
 

V Praze dne  17.10.2005   
Mgr. Bohuslav Sobotka 
1. místopředseda vlády a ministr financí 

 
 
 
 


