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Pokyn č. D – 322
Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí rozhodlo podle § 55a zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní 
a poplatků“), z důvodu nesrovnalostí vyplývajících 
z uplatňování daňových zákonů tak, že 

osobám, kterým vznikla poplatková povinnost dle 
položky 1 Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o správních poplatcích“), za úkony vůči 
územním finančním orgánům a Ministerstvu financí, 
promíjí správní poplatky stanovené položkou 1 Přílohy 
k zákonu o správních poplatcích, bylo-li řízení ve věci 
předmětu poplatku zahájeno u územních finančních 
orgánů nebo Ministerstva financí ode dne 1. 1. 2009 
do 30. 6. 2009 a pokud byly zároveň splněny všechny 
podmínky stanovené v § 8 odst. 2 písm. j) zákona 
o správních poplatcích vyjma provedení zpoplatněného 
úkonu správním orgánem prostřednictvím dálkového 
přístupu s elektronickým podpisem založeným na kva-
lifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným posky-
tovatelem certifikačních služeb. 

Pokud ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí nebyl 
prominutý poplatek vybrán, od jeho vybrání a vymáhání 
se upustí.

Toto rozhodnutí je doručeno podle § 55a odst. 4 
zveřejněním ve Finančním zpravodaji. 

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v současné době nemají 

územní finanční orgány a Ministerstvo financí vytvo-
řeny technické podmínky pro provedení zpoplatněného 

úkonu prostřednictvím dálkového přístupu s elek-
tronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb, nemůže být z důvodu na straně 
správního orgánu aplikováno ustanovení § 8 odst. 2 
písm. j) zákona o správních poplatcích, které stanoví, 
že od správního poplatku jsou osvobozeny úkony vyžá-
dané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, 
opatřené elektronickým podpisem založeným na kvali-
fikovaném certifikátu vydaném akreditovaným posky-
tovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba 
poplatku 2000 Kč.

V této skutečnosti Ministerstvo financí spatřuje 
nesrovnalost vyplývající z uplatňování zákona o správ-
ních poplatcích, proto bylo rozhodnuto tak, jak výše 
uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky 

připuštěny (§ 55a odst. 4 zákona o správě daní a po-
platků).

Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra sekce 05

Referent: Mgr. Martina Klusáčková, odbor 43 Č.j.: 43/10949/2009-431 
ze dne 2. února 2009
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Rozhodnutí
o zrušení povinnosti daň zálohovat

Ministerstvo financí na základě zákonného zmocnění 
obsaženého v ust. § 67 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), a ust. § 11 
písm. d) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních 
orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

 z r u š u j e

povinnost zálohovat daně z příjmů podle § 38a 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), 
splatné v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzic-
kým osobám vymezeným v § 2 zákona o daních z příjmů 
s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné čin-
nosti a právnickým osobám vymezeným v § 17 zákona 
o daních z příjmů.

Rozhodnutí se vztahuje pouze na výše uvedené 
daňové subjekty, pokud k 1. 12. 2008 neměly zaměst-
nance nebo zaměstnávaly, tzn. evidovaly k uvedenému 
datu podle mzdových listů nejvýše 5 zaměstnanců s pří-
jmy podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Odůvodnění:
Na základě usnesení vlády č. 204 ze dne 16. 2. 2009 

rozhodlo Ministerstvo financí tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání 

buď písemně nebo ústně do protokolu, a to do 30 dnů 
ode dne, který následuje po jeho účinnosti, u shora uve-
deného správce daně (ust. § 67 odst. 5, § 48 a § 32 odst. 
1 zákona o správě daní a poplatků). Podané odvolání 
nemá odkladný účinek (§ 48 odst. 12 zákona o správě 
daní a poplatků).

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve 
Finančním zpravodaji.

Ing. Jan Knížek, v. r.
vrchní ředitel skupiny

Čj: 43/20 650/2009-431
ze dne 23. 2. 2009
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Oprava Pokynu D–300
 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů 
(publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 11–12/2006, čj.: 15/107 705/2006)

Návazně na změnu v § 30 odst. 7 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů provedenou zákonem 
č. 261/2007 Sb., se vysvětlivka k § 26 bod 10 zrušuje. 
Podle zrušované vysvětlivky nelze postupovat od zda-

ňovacího období započatého v roce 2008.

Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15

Referent: ing. H. Kelblová, tel.: 257 044 062 Čj.: 15/22 534/2009
ze dne 24. 2. 2009
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