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Otázka: 
Informace o tom, zda je nezbytně nutné, aby příslušný finanční úřad, který právnické osobě 
prominul příslušenství daně na základě § 55a zákona č. 337/1992 Sb., pro získání 
identifikačních údajů této právnické osoby a pro získání informace o výši takto prominutého 
příslušenství daně, tento finanční úřad prováděl vyhledávání těchto informací v daňových 
spisech jednotlivých daňových subjektů.  
 
Odpověď: 
Finanční úřad jako povinný subjekt požadované informace v požadovaném členění standardně 
neeviduje, protože mu tuto povinnost neukládá žádné zákonné ustanovení, a nelze je 
jednoduše získat z vnitřního elektronického  informačního systému, kde jsou evidovány pouze 
vybrané údaje z daňového řízení, a to především údaje, jejichž vedení je uloženo správcům 
daně zákonem (např. stavy osobních daňových účtů, předpisy daňových povinností a evidence 
plateb). Správce daně ve vnitřním elektronickém  informačním systému nevede zvláštní 
evidenci o případech, kdy bylo ze strany daňových subjektů požádáno o prominutí daně nebo 
příslušenství daně, ani zvláštní evidenci o tom, zda a v jaké částce bylo prominuto či nikoliv. 
Požadované informace v členění dle žádosti o poskytnutí informací lze ověřit pouze 
prověřením příslušného spisového materiálu vedeného správcem daně. Povinný subjekt proto 
musí, aby mohl požadované informace komplexně poskytnout v požadovaném členění, 
vyhledat tyto informace v daňových spisech. 
 
Otázka: 
Informace o tom, jakým konkrétním postupem při respektování zásady hospodárnosti může 
příslušný finanční úřad získat informace o tom, které právnické osobě a v jaké výši prominul 
příslušenství daně na základě § 55 zákona č. 337/1992 Sb.  
 
Odpověď: 
Vyhledávání požadovaných informací sestává z následujících fází: a) prvotního vyhledání 
základních informací týkajících se všech případů prominutí daně a příslušenství daně ve 
vnitřním elektronickém informačním systému dle specifických kritérií v předpisech daňových 
povinností, b) následného prověření jednotlivých případů ve spisovém materiálu (v mnoha 
případech v archivu), kde bylo prověřováno, zda se jedná o žádost o prominutí daně nebo  
o prominutí příslušenství daně, a zda bylo či nebylo vyhověno a v jaké částce bylo vyhověno, 
c) konečného zpracování požadovaných informací do žadatelem požadovaného členění. Jedná 
se nepochybně o mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. Časová 
náročnost vyhledávání a následné zpracování závisí na počtu prověřovaných spisů. Nelze 
odhlédnout od skutečnosti, že prověřeny musí být všechny případy, kde došlo k prominutí 
daně v daném období, aby mohl povinný subjekt zajistit správnost, preciznost, skutečnou 
existenci a opakovanou dohledatelnost poskytnuté informace.  
 
 


