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Metodická informace 052/06/09 
Zpracováno dle Sdělení České daňové správy ze dne 29.6.2009 

 
 
 

Informace k řešení důsledků povodní z pohledu daní 
 
 

I. Informace České daňové správy z 29.6.2009 – plné znění: 

 
V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla  území ČR v červnu 2009 
Česká daňová správa sděluje: 
 

1. V důsledku této skutečnosti budou správci daně postupovat obdobně jako při řešení důsledků povodní  v 
roce 2002, tedy vstřícně a ve vzájemné součinnosti s povodněmi či záplavami postiženými fyzickými a 
právnickými osobami. Předpokladem k takovému postupu je neprodlené oznámení o postižení povodní 
nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu. 

2. S ohledem na končící lhůtu k podání daňových přiznání fyzických a právnických osob za rok 2008 
(30.6.2009) mohou povodněmi či záplavami postižené osoby požádat svého správce daně o prodloužení  
lhůty k podání daňového přiznání. 

3. V případě  pozdního podání  daňového přiznání správce daně přihlédne k vzniklým a oznámeným  
okolnostem a upustí od zvýšení daně za pozdní podání přiznání. 

4. V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň, je možné podat žádost správci daně o 
posečkání s placením  daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na 
daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit. 

5. Povodněmi či záplavami  postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků 
souvisejících s úkony v daňovém řízení. 

6. Poskytnuté dary, o které je možné snížit základ daně, lze poskytnout povodněmi či záplavami postiženým 
osobám na základě darovací smlouvy i prostřednictvím veřejných sbírek. 

7. Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou  osvobozeny od daně 
darovací. (Jde o úplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku 
z veřejných sbírek). 

8. Případné sankce plynoucí z neplnění placení daní budou povodněmi či záplavami postiženým osobám 
prominuty dle pokynu D-319. 

9. Ministerstvo financí může na žádost povodněmi či záplavami postižené osoby zcela nebo částečně 
prominout daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení důsledků živelních 
pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti. 

10. Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí 
na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na 
dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období. Obecně závazná 
vyhláška, kterou obec osvobození stanoví, musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31.3. roku 
následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo. Pokud poplatník uplatňuje nárok na 
uvedené osvobození za již uplynulé zdaňovací období, případně na aktuální zdaňovací období, avšak po 
termínu pro podání daňového přiznání, uplatní nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání. 

11. Částka daru formou dárcovské SMS (DMS) nepodléhá DPH. 

12. Informace pro poplatníky daně silniční - vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená 
výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice, jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda 
jsou nebo mohou být skutečně používána k podnikání. Aby nebyla předmětem daně silniční, musí být 
vyřazena z registru silničních vozidel. 
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II. Shrnutí 

 
- Předpokladem k využití  postupu dle České daňové správy (strana č.1)  je neprodlené oznámení  

o postižení povodní nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu. V oznámení je vhodné 
identifikovat, v jaké formě byly doklady uloženy (papír, diskety, PC), místo uložení, přesný rozsah 
poškození či zničení, a to bez zbytečného odkladu. Doporučujeme také pořídit fotodokumentaci  
a v co nejkratší době provést inventarizaci skutečného stavu majetku a zásob s vyčíslením škody.  

- Nedoporučujeme podávat oznámení institucím bez předchozí konzultace možných daňových a  
účetních dopadů. 

- Dary poskytnuté fyzickým i právnickým osobám na odstraňování následků živelné pohromy jsou položkou 
snižující základ daně u poskytovatele daru; přičemž fyzické osoby mohou odečíst maximálně 10% ze základu 
daně, právnické osoby mohou odečíst maximálně 5% základu daně a minimální hodnota daru u právnických 
osob činí 2.000,- Kč. Vyšší částky poskytnutých darů nelze uplatnit jako položku snižující základ daně. 

- Dary ve výši do 20.000,- Kč přijaté fyzickými i právnickými osobami  zasaženými povodněmi či záplavami  jsou 
osvobozeny od daně darovací a nejsou předmětem daně z příjmů. Při darování vyšších částek je výklad zákona 
o dani darovací i sdělení MF nejasný, a proto doporučujeme uzavřít darovací smlouvu v písemné podobě, která 
bude obsahovat přesnou specifikaci účelu daru (humanitární pomoc při živelné pohromě), nejlépe doloženou 
fotodokumentací. Při splnění těchto doporučení by i darování vyšších částek mělo být osvobozeno. 

- Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům postiženým povodněmi poskytnout příspěvek do 500.000,- Kč jako 
sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku 
živelní pohromy na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav (dle čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky – nouzový stav však dosud vláda nevyhlásila!!!). 
Tento příspěvek by byl za vyhlášení nouzového stavu pro zaměstnance osvobozeným příjmem (nepodléhající 
sociálnímu a zdravotnímu pojištění), u zaměstnavatele by se jednalo o nedaňový výdaj. 

 

Žádáme klienty, kteří byli zasaženi touto živelnou pohromou a chtějí, ať za ně 
oznámíme tuto skutečnost správci daně, aby nám toto neprodleně sdělili. 

 

Další informace k této problematice Vám sdělí:  

 

Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulka Tomáš. 
 
 

Nejbližší daňové povinnosti 
 

08.07.   Doplatek zdravotního pojištění za rok 2008 v prodloužené lhůtě 
15.07.   Silniční daň  – záloha za II. čtvrtletí 2009 
27.07.   Přiznání a platba DPH za 6/2009 resp. za II. čtvrtletí 2009  
10.08.   Doplatek sociálního pojištění za rok 2008 v prodloužené lhůtě 
 
 
V Šenově u Nového Jičína, dne 30.6.2009 

 

Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla 
 
                Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 
 

 

Výtisk je určen pouze pro adresáta.  
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte. 

Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. © 


