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  ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  
 

POSUNUTÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ DP Z PŘÍJMŮ, ZPĚTNÉ PŮSOBENÍ 

DAŇOVÉ ZTRÁTY, SNÍŽENÍ SAZBY DPH NA NĚKTERÉ SLUŽBY

 

Jelikož v současné době dochází téměř k turbulentním 

změnám zákonů, připravili jsme si pro Vás stručný 

přehled toho nejdůležitějšího za poslední měsíc. 

Posunutí lhůty pro podání DP z příjmů  

První změnou je „prodloužení“ lhůty pro podání 

daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2019 až do 

18. srpna 2020 bez jakékoli sankce, a to na základě 

rozhodnutí Ministerstva financí. I když nejde o doslovné 

prodloužení lhůty, praktické dopady jsou obdobné, 

jelikož původně opožděné podání do tohoto termínu 

nebude nijak sankcionováno. To stejné platí i pro 

úhradu případné daňové povinnosti.  

Zpětné působení daňové ztráty 

Nově byla novelou zákona o daních z příjmů zavedena 

také možnost tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty. 

Doposud byla možnost rozpouštět ztráty během 5 let 

následujících po tom zdaňovacím období, ve kterém 

ztráta vznikla. Nyní mohou daňové subjekty uplatnit 

ztrátu i zpětně pomocí dodatečného daňového přiznání, 

a to za dvě období bezprostředně předcházející období, 

kdy byla daňová ztráta vyměřena, ve formě položky 

odčitatelné od základu daně.  

 

 

 

 

 

 

Za účelem snížení daňové zátěže již za zdaňovací 

období roku 2019, lze ztrátu za rok 2020 uplatnit  

na základě odhadu, a to i v rámci řádného přiznání, 

pokud ještě nebylo podáno (viz výše „prodloužení“ 

lhůty do 18. srpna 2020). V momentě, kdy však bude 

vykázaná reálná daňová ztráta nižší, než jaká byla 

odhadnuta, bude poplatník povinen podat (další) 

dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a v případě 

doplatku bude povinen zaplatit úrok z prodlení.   

Snížení sazby DPH na některé služby 

Od 1. července 2020 také dochází ke změně sazby DPH 

z 15 % na 10 % u některých druhů služeb. Jedná se  

o služby ubytovací, dále je zde zahrnuto vstupné  

na kulturní a sportovní akce, využití sportovních 

zařízení ke sportovní činnosti jako jsou fitcentra, 

koupaliště a podobně, služby tureckých lázní, saun, 

parních lázní a solných jeskyní, a nakonec také lyžařské 

vleky, které mají od nynějška sjednocenou sazbu  

s lanovkami. 

 

 

 

 

 

Díky přechodným ustanovením lze tuto 

možnost využít již u zdaňovacích období 

končících 30. června 2020 a později. Možnost 

jejího uplatnění je nicméně limitována výší  

30 milionů Kč. 

*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. 
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PRÁVNÍ NOVINKY  

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO DPČ A DPP

Vláda schválila 29. 6. 2020 novelu zákona  

o kompenzačním bonusu Ministerstva financí 

navrhující státní pomoc pro lidi, kteří pracovali  

na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu  

o pracovní činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve 

výši 350 Kč denně budou moci žádat dohodáři, kteří 

platili  

 

 

 

nemocenské pojištění, a to zpětně za období  

od 12. března do 8. června 2020.  

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

„RŮZNÉ“ 

COVID –  LÁZNĚ 

Vláda ČR schválila dne 29. 6. 2020 program  

COVID – Lázně. Na podporu českých lázeňských měst 

půjde jedna miliarda korun. Poukaz se bude vztahovat  

na pobyty zakoupené a realizované od 1. 7. – 31. 12. 

2020 v českých lázních. Jedinou podmínkou je strávit  

 

 

 

 

 

v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat 

alespoň pět procedur. Půjde o přímou slevu lidem  

a významnou pomoc lázním. 

Více informací naleznete ZDE.  

Dokumenty ke stažení naleznete zde: 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne 

 

 

 

 

 

 

 

http://amsp.cz/kompenzacni-bonus-pro-dpc-a-dpp/
http://amsp.cz/covid-lazne/
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne
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PAUŠÁLNÍ DAŇ BUDE NYNÍ JEN MINORITNÍM DOPLŇKEM 
DAŇOVÉHO SYSTÉMU  

Jeden souhrnný odvod sociálního, zdravotního 

pojištění a daně měsíčně, to je institut s pracovním 

názvem „paušální daň“. Týkat se bude živnostníků 

(OSVČ) s obratem nakonec jen do 800 tisíc korun 

ročně, a měla by jim ulevit od vedení účetnictví i kontrol  

ze strany finančního úřadu. Počítá se s ní od ledna 2021. 

Pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků 

ČR (AMSP ČR) je klíčové, aby zůstala na dobrovolné 

bázi. 

Více informací naleznete ZDE.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

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

e-mail: amsp@amsp.cz,  

www.amsp.cz 

http://amsp.cz/pausalni-dan-bude-nyni-jen-minoritnim-doplnkem-danoveho-systemu/
file:///C:/Users/Eva%20Svobodová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3I0B2MT4/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/

