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ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  
 

ZMĚNY A OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU COVID-19

 

Vzhledem k aktuální situaci, která má nyní znatelný dopad 

na většinu společnosti, připravila vláda ČR společně  

s jednotlivými ministerstvy několik změn a opatření, která 

by měla kompenzovat omezení přijatá v souvislosti se 

šířením koronaviru COVID-19. Stručný souhrn některých 

z nich nalezněte níže:  

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických 

osob za 2019 

Přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob se 

lhůtou podání 1. 4. 2020 mohou být bez sankcí podána až 

do 1. 7. 2020, stejně tak je až do tohoto data možno bez 

sankcí zaplatit nedoplatek daně.  Nicméně upozorňujeme, 

že je potřeba dodržet datum 1. 7. 2020, při pozdější 

úhradě/podání se uplatní sankce od 1. 4. 2020. Zároveň je 

plošně prominuta platba zálohy na daň z splatná  

 

 

 

 

 

k 15. 6. 2020, pokud má poplatník zdaňovací období 

shodné s kalendářním rokem. V ostatních případech  

si poplatníci mohou podat individuální žádost o zproštění 

povinnosti zálohy hradit případně možnost hradit v nižší 

výši.  

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění 

OSVČ a Přehledy za 2019 

Od března do srpna jsou OSVČ zproštěny povinnosti 

hradit zálohy na sociální pojištění (ať byly stanoveny  

v jakékoliv výši) a na zdravotní pojištění (v minimální výši, 

která v 2020 činí 2 352 Kč). Platby doplatků za 2019 

zůstávají do 8 dnů od podání Přehledu za 2019, který může 

být podán až do lhůty 3. 8. 2020. 

Změny v oblasti DPH 

Pro přiznání k DPH a platbu daňové povinnosti  

v současnosti žádná plošná opatření neplatí, nicméně je 

možné individuálně požádat o prominutí úroku z prodlení 

při pozdní úhradě DPH, kdy současně může být prominuta 

i pokuta za pozdní podání přiznání. Stejně tak dochází  

k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení 

daně, pokud byla individuálně prominuta alespoň částečně 

pokuta za nepodání KH (ve výši 10, 30 a 50 tisíc Kč). 

Plošné prominutí se bude vztahovat na pokuty za pozdní 

podání kontrolního hlášení ve výši 1 tisíc Kč, tedy pozdě 

podané bez výzvy správce daně, a to v období v období 

březen až červenec 2020.  

V případě platební neschopnosti může plátce také dopředu 

individuálně požádat (bezplatně) o posečkání platby daně 

či povolení splátek, přičemž související úrok může být 

prominut.  

 

 

 

Pozastavení elektronické evidence tržeb 

Poslední vlna EET, která měla vstoupit v účinnost 

k 1. květnu 2020, byla pozastavena po dobu stavu 

nouze a následujících 3 měsíců. Současně byla 

zrušena povinnosti EET pro subjekty spadajících 

i do předchozích vln bez jakéhokoli vymáhání. 

Pozastavení se týká i tzv. zvláštního režimu EET, 

o kterém jsme Vás informovali v prosincovém 

zpravodaji. Poplatníci však mají povinnost po 

uplynutí 3 měsíců od ukončení stavu nouze mít 

vyřízeny všechny náležitosti. 

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Crowe Advartis Accounting s.r.o. 

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR 
sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace  
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení 
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001. 



 

 
 

PRÁVNÍ NOVINKY  

PŘÍSPĚVEK PRO OSVČ VE VÝŠI 25 000 KČ  

SCHVÁLEN SNĚMOVNOU 

 

Dne 8. 4. 2020 schválila sněmovna příspěvek pro 

OSVČ postižené opatřeními vlády ke koronaviru ve 

výši 25 000 Kč za období 12. 3. - 30. 4. 2020. Příspěvek 

byl schválen v předložené podobě, tedy není zde již 

podmínka meziročního srovnání příjmů za 1.Q., bude 

se vztahovat i na podnikatele, kteří přerušili živnost 

(vládní návrh uvádí po 31. 8. 2019).  

 

O příspěvek bude možné žádat u finančního úřadu, 

formulář bude zveřejněn 9. 4. 2020. Půjde  

o jednostránkovou žádost, kde se vyplní identifikační 

údaje, číslo účtu a přiloží se čestné prohlášení. Tento 

bonus je osvobozen od daně. 

 

Více informací naleznete ZDE.

 

 

„RŮZNÉ“

 
INFORMACE O BANNERU COVID-19

Dovolujeme si Vás informovat, že AMSP ČR 

zveřejňuje a několikrát denně průběžně doplňuje 

všechny nové informace týkající se problematiky 

koronaviru na webových stránkách. Účastníme se všech 

klíčových jednání na ministerstvech včetně 

víkendových.  

Aktuální informace naleznete v banneru COVID - 19 

na úvodní straně webu http://www.amsp.cz. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amsp.cz/prispevek-pro-osvc-ve-vysi-25-000-kc-schvalen-snemovnou/
http://www.amsp.cz/
http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/
http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/


 

 

 

MORATORIUM NA SPLÁTKY ÚVĚRŮ, HYPOTÉK A PŮJČEK 

SCHVÁLENO SNĚMOVNOU  

 

Sněmovna dne 8. 4. 2020 schválila návrh vlády  

k zavedení odkladu všech hypoték a úvěrů podnikatelů 

i spotřebitelů u bankovních i nebankovních institucí. 

Týká se všech úvěrů před 26. 3. 2020. Odklad bude 

možný na 3 nebo 6 měsíců dle volby klienta banky, k 

čemuž se bude muset klient aktivně přihlásit, jinak běží 

dále splátkový režim jako doposud. Pokud klient  

 

 

 

 

požádá o odklad, banka nebude zkoumat a zařadí do 

moratoria. Odklad se týká i úroků, splátky se dále 

nenavýší, pouze se prodlouží doba splácení. 

 

Více informací naleznete ZDE.  

 

 
 

 

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKA  
FINANČNÍ SPRÁVY: 225 092 392  

 
 

Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené 

současnou situací liberační balíček, který přináší 

faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu 

fyzických a právnických osob o tři měsíce  

do 1. července 2020. Individuálně promíjí pokuty za 

opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový 

subjekt prokáže důvody související s koronavirem. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

LIBERAČNÍ BALÍČEK DAŇOVÝCH OPATŘENÍ  
KE KORONAVIRU  

  

 

Obsahuje informace k přiznání k dani z příjmu, záloze 

na daň z příjmu, k dani z nemovitosti, k posečkání 

úhrady daně (např. DPH), pozastavení povinnosti  

k EET. Připravuje se i zpětné uplatnění daňové ztráty. 

Více informací naleznete zde: 

Letak_2020-03-26_Liberacni-balicek-danovych-

opatreni-kvuli-koronaviru 

 
 
 
 
 

http://amsp.cz/moratorium-na-splatky-uveru-hypotek-a-pujcek-schvaleno-snemovnou/
http://amsp.cz/informacni-telefonni-linka-financni-spravy-225-092-392/
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/03/Letak_2020-03-26_Liberacni-balicek-danovych-opatreni-kvuli-koronaviru.pdf
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/03/Letak_2020-03-26_Liberacni-balicek-danovych-opatreni-kvuli-koronaviru.pdf


 

 

 

 
DATOVKA POMÁHÁ! SPOLEČNÁ VÝZVA PODNIKATELŮM  

I OBČANŮM: ZŘIĎTE SI DATOVOU SCHRÁNKU  
A POMOZTE SOBĚ I SVÉMU ÚŘADU  

 

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

(AMSP ČR) se připojila k výzvě spolu s Hospodářskou 

komorou ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením 

tajemníků městských a obecních úřadů ČR, ICT unie  

a Iniciativou Podejto.cz. Speciální podporu výzvě  

 

přislíbila společnost SYSCAE, která je připravena 

vybavit zdarma ochrannými štíty pracovníky 

CzechPOINTů. 

 

Více informací naleznete ZDE.  

 

 

 

 

 

 INFORMACE K PROBLEMATICE COVID-19 Z BRÍFINKU 

JEDNÁNÍ VLÁDY DNE 6. 4. 2020  
 

 

Vláda dnes 6.4.2020 schválila uvolnění režimu 

rekreačních volnočasových individuálních sportů, a to 

venkovních. Individuální běh, jízda na kole v lese bude  

 

 

povolena bez roušky. Je třeba dodržovat nadále 2 m 

odstup. 

 

Více informací naleznete ZDE.  

 

 

 
RODINNÉ FIRMY MOHOU OD ZAČÁTKU DUBNA VYUŽÍT 

JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ  
 

Rodinné firmy mohou  

od 1. dubna 2020 žádat  

u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) 

o zvýhodněné financování na svůj další rozvoj nebo  

o záruku, které jim usnadní prodej či převod svých 

podniků novým vlastníkům. Podpora pro rodinné firmy 

přichází po více jak tříletém úsilí AMSP ČR o ukotvení  

definice rodinného podnikání do české legislativy, což 

se podařilo v květnu 2019. Podpora nyní přichází  

od Českomoravské záruční a rozvojové banky 

(ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu  

a obchodu (MPO). 

Více informací naleznete ZDE.  

 

 

 

http://amsp.cz/datovka-pomaha-spolecna-vyzva-podnikatelum-i-obcanum-zridte-si-datovou-schranku-a-pomozte-sobe-i-svemu-uradu/
http://amsp.cz/informace-k-problematice-covid-19-z-brifinku-jednani-vlady-dne-6-4-2020/
http://amsp.cz/rodinne-firmy-mohou-od-zacatku-dubna-vyuzit-jeste-vyhodnejsi-financovani/
http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/


 

 

 

KAMPAŇ NA PODPORU MALÝCH PODNIKŮ  
A ŽIVNOSTNÍKŮ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM  

 

 

Nabídky od našich 

partnerských firem pro 

podnikatele a firmy 

zasažené koronavirem 

pravidelně aktualizujeme. 

Aktuální informací ze dne 9. 4. 2020  

naleznete ZDE.  

 

 

 

  

INFORMAČNÍ LINKA MPO PRO ŽIVNOSTNÍKY  
A PODNIKATELE OHLEDNĚ AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ  

PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU  

  

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 14. 3. 2020 

spustilo infolinku 224 854 444 pro dotazy podnikatelů 

k opatřením ke koronaviru a informační web  

s nejčastějšími dotazy a odpověďmi. Sadu dotazů 

naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
  

  
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

 tel.: 236 080 454, mob.: 733 722 512,  

e-mail: amsp@amsp.cz,  

www.amsp.cz 

https://drive.google.com/file/d/1BTunA72nSH8EGBPkMFHQJ5uo8itjLxYq/view
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
www.amsp.cz
http://amsp.onquanda.com/newsletter/06f1fc68377b241ee3982bfe2af1668de734cae066efad899760293ee245f437/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/e6e4fc66357b041be89832f46af546dae7e9cae9648faa699e66cb3ee2c4d457/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/6669fc6c3e5ba413e79810f74af2c658e7c7caea662fabe9916a233ee29744b7/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/069cfc68306b9415ef98e5f92af9c668e720caea678fabd99662403ee23eb497/

