
 

 
 

 
 
 

 
 

V Brně dne 10. března 2020 
 

Vážená paní ministryně, 
 
v souvislosti se současnou situací týkající se koronaviru a opatřeními přijatými Vládou České 
republiky si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o přijetí opatření k eliminaci možných 
nepříznivých daňových dopadů této situace na daňové subjekty.  
 
Z našich poznatků vyplývá, že jedním z možných důsledků nynější situace mohou být 
neúmyslná a nezaviněná pochybení v oblasti daní. Může jít o situace, kdy se poplatníkům 
nebude dařit řádně a včas splnit své daňové povinnosti ani případně v daných 
termínech požádat o jejich odklad (je-li toto ze zákona vůbec možné). Důvodem může být 
například povinná karanténa případně hospitalizace ať již u poplatníka, osoby oprávněné 
za něj jednat, jeho zástupců či klíčových zaměstnanců. Elektronická komunikace nemusí být 
v těchto případech vždy zcela dostačující a v některých případech ji nemusí zdravotní stav 
ani umožnit. V mnohých případech nebude možné efektivně uvedenou situaci řešit 
ani prostřednictvím daňových poradců, např. v důsledku karantény vyhlášené u daného 
poplatníka. Tato situace se obecně může týkat všech daní, nejakutnější však je 
v oblasti DPH, dále pak daně z příjmů a v některých ohledech také v oblasti povinností 
vyplývajících z EET.  
 
Jsme názoru, že tyto nepříznivé daňové důsledky by bylo možné efektivně řešit 
prostřednictvím zmocnění k prominutí daně či jejího příslušenství dle § 260 odst. 1 písm. b) 
daňového řádu. Uvedené ustanovení je v DŘ právě k tomu, aby prostřednictvím něho bylo 
možné řešit takovou situaci, jaká nastala nyní. Takové opatření by prominutím úroku 
z prodlení, pokuty za opožděné tvrzení daně či sankce za opožděné podání kontrolního 
hlášení mohlo fakticky prodloužit i některé zákonné lhůty. Vzhledem ke zcela mimořádné 
situaci je třeba zvážit i využití jiných právních předpisů (např. zákon č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky). Je samozřejmé, že bude nezbytné nastavit nutné podmínky 
a případně operativně reagovat na měnící se situaci. 
 
Vážená paní ministryně, jsme připraveni v této věci plně spolupracovat a dáváme k dispozici 
naše odborníky.  
 
S přátelským pozdravem 

 

 

 

Ing. Petra Pospíšilová Mgr. Ing. Petr Toman  Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
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