
 
 
1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2013 až do současnosti z 
rozhodnutí Ministra financí, ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně nebo 
částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové nedoplatky, 
penále apod. 
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 V Praze dne 23.11. 2015 

 
 Č. j.: MF-51470/2015/10-11/2189 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o 
odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 13. června  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2013 až do současnosti z 
rozhodnutí Ministra financí, ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně 
nebo částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové 
nedoplatky, penále apod." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 

Seznam subjektů, kterým Ministerstvo financí jakožto povinný subjekt prominulo 
v rámci své působnosti od roku 2013 daně či příslušenství v souladu se zákonem č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a 
poplatků“), ve spojení s ust. § 264 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),: 
 
HENNLICH s.r.o. 
METALIMEX a.s. 
SYNOT TIP, a.s. 
Česká železářská společnost s.r.o. 
LeasePlan Česká republika, s.r.o. 
CE Solar s.r.o. 
ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Ardag Metal Packing Czech Republic s.r.o. 
ARROW International, CR, a.s. 
EUROVIA CS, a.s. 
 



 Vzhledem k tomu, že předmět žádosti je žadatelem formulován velice obecně, 
poskytuje povinný subjekt žadateli co nejširší okruh informací týkající se předmětu jeho 
žádosti: 
 

1)  příslušenství daně na základě zákona o správě daní a poplatků promíjejí do výše 
600.000 Kč přímo správci daně. Zákon o správě a poplatků stanovil, že Ministerstvo 
financí může tuto kompetenci obecně závazným právním předpisem přesunout na 
správce daně – územní finanční orgány, což Ministerstvo financí učinilo vyhláškou č. 
299/1993 Sb. ve znění vyhlášky č. 209/2003. Promíjení příslušenství  
v dané výši tedy spadá přímo do kompetence finančních úřadů. 

 
2) od 1. 1. 2015 mohou dle ust. § 259a – 259c daňového řádu správci daně (finanční  

a celní úřady) promíjet příslušenství daně. Tato kompetence k promíjení tedy také 
náleží těmto úřadům a nikoliv MF. 

 
3) k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně má pravomoc Generální finanční 

ředitelství a to na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní 
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. V bodech 1), 2) a 3) Ministerstvo 
financí tedy Vaši žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona odkládá a doporučuje Vám 
obrátit se na uvedené věcně příslušné subjekty, zejména Generální finanční ředitelství,  
se sídlem Lazarská 7, 110 00  Praha 1. 
 
 Závěrem povinný subjekt žadatele informuje, že od 1. 1. 2011 je v ust. § 260 
daňového řádu zakotvena pravomoc ministra financí k hromadnému prominutí daně či 
příslušenství daně z moci úřední formou tzv. generálního pardonu. Tuto svou pravomoc 
ministr financí od roku 2013 několikrát využil (např. při živelné události). Vzhledem k 
charakteru tohoto hromadného promíjení daně, kdy se jedná o rozhodnutí neadresné, tedy 
rozhodnutí určené obecně vymezenému okruhu daňových subjektů, je však nemožné sdělit, 
kterým daňovým subjektům je tímto způsobem prominuto a ministerstvo financí jakožto 
povinný subjekt ani nemá povinnost takovou informaci vytvářet.  

 
Rozhodnutím dle ust. § 260 daňového řádu se promíjí daň či příslušenství všem 

daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká a toto rozhodnutí se zveřejní ve finančním 
zpravodaji. Daňové subjekty, které splňují podmínky vymezené v rozhodnutí o tzv. 
hromadném prominutí daně, toto následně uplatní u příslušného správce daně, kterým je 
finanční úřad.  Vzhledem k tomu, že pro uplatnění tohoto benefitu vůči správci daně mohou 
být stanoveny dlouhé lhůty, není okruh subjektů, vůči nimž benefit směřuje, mnohdy znám 
ani následně po vydání tzv. generálního pardonu. 
 
  
 


