Pokyny k vyplnění Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně,
příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (výskyt tornáda)
Tiskopis lze využít pro účely oznámení splnění podmínek dle článku I. až IX. (s výjimkou
čl. VI.) Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-20402/2021/3901-2 (dále jen „Rozhodnutí“), na jehož
základě lze u daňových subjektů, které vykonávají převážnou část své činnosti na území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín a pro něž byl s ohledem na mimořádnou
událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav
nebezpečí, prominout:
1. pokutu podle § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“), za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací
období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání k dani z příjmů
za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 31. 8. 2021,
2. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového
řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 za podmínky, že dojde k úhradě daně
z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději dne 31. 8. 2021,
3. pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani
z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021 a pokutu
podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k dani
z přidané hodnoty, které je daňový subjekt podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat
do 31. 7. 2021, za podmínky, že ke splnění povinnosti podat tato daňová přiznání dojde
nejpozději dne 25. 8. 2021,
4. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového
řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021
a II. čtvrtletí 2021 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle
§ 253 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty, kde je povinnost podat dodatečné
daňové přiznání do 31. 7. 2021, za podmínky, že k úhradě daně z přidané hodnoty, k níž se tyto
úroky váží, dojde nejpozději dne 25. 8. 2021,
5. pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm.
a), b), c), d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a pokutu podle § 101h odst. 2 zákona o dani
z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením
alespoň z části spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021, a za podmínky, že ke splnění
povinnosti dojde nejpozději dne 25. 8. 2021,
6. zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani
silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatnou dne 15. 7. 2021 (prominutím zálohy přitom
nedochází k prominutí samotné daně),
7. pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), vzniklou
za nesplnění této povinnosti, za podmínky, že oznámení dle § 38v zákona o daních z příjmů
bude podáno nejpozději dne 31. 8. 2021,
8. daň z příjmů v případě, kdy daňová povinnost vznikla z důvodu příjmů v podobě dotace a úvěru
ze Státního fondu podpory investic poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu
obydlí postiženého živelní pohromou – výskytem tornáda dne 24. 6. 2021.
Oznámení mohou podat subjekty, které vykonávají převážnou část své činnosti na území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou

událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav
nebezpečí.
Oznámení lze správci daně zaslat listinnou formou (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
či prostřednictvím podatelen finančních úřadů), elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového
přístupu podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu
(tedy datovou schránkou, či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou
identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky /§ 71 odst. 1 daňového
řádu/, nebo za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis
spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně,
potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Oznámení lze podat také
prostřednictvím online finančního úřadu, který je dostupný na tomto odkazu – www.mojedane.cz.
S ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností,
resp. nutnost zohlednit předmětné Rozhodnutí v předpisech daňových povinností, je vhodné, aby
dotčené daňové subjekty předmětná oznámení podávaly nejpozději v den povinnosti podání
daňového přiznání ve vazbě na daň z přidané hodnoty a daň z příjmů nebo v den splatnosti
prominuté zálohy na daň silniční či splatnosti daně z příjmů.
POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ OZNÁMENÍ
ř. Finančnímu úřadu – uvede se zbývající část oficiálního názvu (např. – pro hlavní město Prahu, – pro
Jihočeský kraj apod.) místně příslušného finančního úřadu.
ř. Územní pracoviště (v/ve/pro) – uvede se územní pracoviště, kde je (resp. měl by být) umístěn spis
daňového subjektu (bližší informace jsou uvedeny v Pokynu č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, dostupném
na internetových stránkách www.mfcr.cz > Legislativa > Finanční zpravodaj > Finanční zpravodaj číslo
7/2019).
ř. Jméno a příjmení/Název PO – pokud podává oznámení fyzická osoba, uvede jméno a příjmení.
Pokud podává oznámení právnická osoba, uvede oficiální název právnické osoby (PO).
ř. DIČ/RČ – uvede se daňové identifikační číslo (DIČ), pokud bylo subjektu přiděleno (daňové
identifikační číslo obsahuje kód „DIČ“ a kmenovou část, kterou u fyzické osoby se zpravidla tvoří rodné
číslo a u právnické osoby identifikační číslo).
ř. Datum narození – uvede se ve formátu dd.mm.rrrr
ř. Kontaktní údaje (telefon/email) – uvede se telefonní číslo a adresa elektronické pošty, na kterých je
daňový subjekt k zastižení, slouží pro neformální komunikaci a upozornění na případné nejasnosti
v oznámení.
ř. Podrobnější popis místa a činnosti, která byla vykonávána v místě výskytu tornáda – uvede se popis
místa, ve kterém byla ke dni 24. 6. 2021 vykonávána převážná část činnosti daňového subjektu
na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem
na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021
vyhlášen stav nebezpečí, příp. bližší popis činnosti, která zde je / byla vykonávána. Zároveň daňový
subjekt dostupným způsobem doloží, že se skutečně jedná o převážnou část činnosti.

Pole Identifikace zástupce – vyplní se identifikační údaje zástupce daňového subjektu, který oznámení
za daňový subjekt podává. Pokud je zástupcem právnická osoba, uvede se její název, identifikační číslo
a osoba oprávněná k podpisu s uvedením vztahu k této právnické osobě (např. jednatel).

