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Poskytnutí informace a sdělení o odložení žádosti podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 26. října 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění Vás žádám o zpřístupnění následujících informací.  
1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2019 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 Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Od roku 2019 včetně bylo rozhodnutím Ministerstva financí na základě individuální 
žádosti podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s § 264 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), prominuto příslušenství daně 
daňovému subjektu CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. (před 31. 12. 2012 
CENTRAL GROUP a. s.), se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, DIČ 
CZ63999102. 
V rozhodném období bylo dále vydáno 8 rozhodnutí ministryně financí podle § 260 
odst. 1 daňového řádu, kterými za stanovených podmínek došlo k paušálnímu 
prominutí daní a příslušenství daně daňovým subjektům z důvodu nesrovnalostí 
vyplývajících z uplatňování daňových zákonů a z důvodu mimořádné události, 
zejména v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2. Tyto tzv. generální pardony 
nicméně mají obecnou povahu a Ministerstvu financí nejsou z povahy věci předem ani 
následně známy konkrétní daňové subjekty, které splňují podmínky stanovené 
v rozhodnutí a prominutí na ně dopadá. 
 
K části žádosti týkající se prominutí daní ze strany orgánů podřízených Ministerstvu 
financí Vám sdělujeme následující: 
 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že povinnými subjekty, které mají podle 
tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou 
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státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
Působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Tato část žádosti se vztahuje k činnosti finanční správy a celní správy (jako 
samostatných povinných subjektů), nikoliv Ministerstva financí. Obraťte se proto na 
věcně a místně příslušné orgány, tj. Generální finanční ředitelství, se sídlem 
Lazarská 7, 110 00 Praha 1, e-mail: podatelna@fs.mfcr.cz, a Generální finanční 
ředitelství, se sídlem Budějovická 7, 140 00 Praha 4, e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz. 
 
S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost podle § 14 odst. 5 
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
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