
Dne 4. 8. 2014 bylo žadateli doručeno rozhodnutí o částečném poskytnutí informace, ve kterém 
sdělil povinný subjekt žadateli, že ode dne vydání usnesení Nejvyššího správního soudu  
ze dne 17. 12. 2013, č. j. 1 Afs 76/2013 – 57 eviduje celkem sedm žádostí o vydání aktu smíšené 
povahy ve smyslu § 260 daňového řádu ministrem financí, o kterém Nejvyšší správní soud  
v uvedeném usnesení pojednává. 
Žadatel tímto žádá povinný subjekt o sdělení, jakým způsobem byly žádosti vyřízeny, kolik jich 
bylo odmítnuto, kolik zamítnuto, kolik odloženo či jinak vypořádáno. 
Žadatel dále žádá, aby povinný subjekt sdělil, zda ministerstvo financí či ministr financí v reakci 
na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu učinil nějaké kroky a v případě, že tak 
učinil, žádá o sdělení, jaké takové kroky byly učiněny. Žadatel upozorňuje, že se nejedná o dotaz 
na názor, nýbrž o dotaz na faktické sdělení. Za kroky učiněné v reakci na výše uvedené usnesení 
Nejvyššího správního soudu považuje například jakékoliv pokyny či opatření k vydání 
samotného aktu smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu, zadání či vyhotovení studií  
či analýz dopadů aplikace ustanovení o solárním odvodu na poplatníky odvodu, zadání  
či vyhotovení analýz možností změny právní úpravy či vydání podzákonných právních předpisů. 
Pokud povinnému subjektu stále není zřejmé, o co žadatel žádá či v případě, že má za to,  
že se žadatel dotazuje na názor, žádá žadatel, aby mu konkrétní nesrovnalosti sdělil a včas ho 
vyzval k upřesnění.  
Pokud ministr nehodlá vydat v nejbližších týdnech či měsících akt smíšené povahy ve smyslu  
§ 260 daňového řádu, nechť sdělí žadateli, že nemá v plánu takový akt v nejbližších týdnech  
či měsících vydat. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 27. srpna 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů.  Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 

"Dne 4. 8. 2014 bylo žadateli doručeno rozhodnutí o částečném poskytnutí informace,  
ve kterém sdělil povinný subjekt žadateli, že ode dne vydání usnesení Nejvyššího správního 
soudu ze dne 17. 12. 2013, č. j. 1 Afs 76/2013 – 57 eviduje celkem sedm žádostí o vydání aktu 
smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu ministrem financí, o kterém Nejvyšší správní 
soud v uvedeném usnesení pojednává. 

Žadatel tímto žádá povinný subjekt o sdělení, jakým způsobem byly žádosti vyřízeny, kolik jich 
bylo odmítnuto, kolik zamítnuto, kolik odloženo či jinak vypořádáno. 

Žadatel dále žádá, aby povinný subjekt sdělil, zda ministerstvo financí či ministr financí  
v reakci na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu učinil nějaké kroky  
a v případě, že tak učinil, žádá o sdělení, jaké takové kroky byly učiněny. Žadatel upozorňuje, 
že se nejedná o dotaz na názor, nýbrž o dotaz na faktické sdělení. Za kroky učiněné v reakci 
na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu považuje například jakékoliv pokyny  
či opatření k vydání samotného aktu smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu, zadání 
či vyhotovení studií či analýz dopadů aplikace ustanovení o solárním odvodu na poplatníky 
odvodu, zadání či vyhotovení analýz možností změny právní úpravy či vydání podzákonných 
právních předpisů. Pokud povinnému subjektu stále není zřejmé, o co žadatel žádá  
či v případě, že má za to, že se žadatel dotazuje na názor, žádá žadatel, aby mu konkrétní 
nesrovnalosti sdělil a včas ho vyzval k upřesnění.  

Pokud ministr nehodlá vydat v nejbližších týdnech či měsících akt smíšené povahy  
ve smyslu § 260 daňového řádu, nechť sdělí žadateli, že nemá v plánu takový akt v nejbližších 
týdnech či měsících vydat." 
 
 K Vašemu prvnímu dotazu je možno uvést, že Ministerstvo financí posoudilo v souladu  
s ust. § 70 odst. 2 daňového řádu všechny předmětné žádosti dle jejich skutečného obsahu jako 
podněty k vydání rozhodnutí ministra financí podle ust. § 260 daňového řádu. Ve smyslu 
citovaného ustanovení může ministr financí prominout daň nebo příslušenství daně všem daňovým 
subjektům, jichž se důvod prominutí týká, zákon tudíž nepřipouští prominout odvody za elektřinu 
ze slunečního záření jednotlivým dotčeným subjektům na základě individuálních rozhodnutí.  
Na základě výše uvedeného bylo jednotlivým podatelům sděleno, že jejich podněty byly vzaty  
v potaz a budou využity při přípravě nejvhodnějšího komplexního řešení dané situace. 



 
 Ke zbývajícím dotazům Vám sděluji, že dne 18. září 2014 byla k předmětné problematice 
vydaná tisková zpráva, která je zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy -  
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014/reseni-moznych-individualnich-
likvidacni-5347. 
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