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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
KOMPENZAČNÍ BONUS PRO „DOHODÁŘE“
ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Kompenzační bonus pro „dohodáře“
nemovitostí povolen 1. prosince 2019 a později.
V případě, že tato daň již byla uhrazena, bude
kupujícímu v plné výši navrácena.

Po kompenzačním bonusu pro osoby samostatně
výdělečně činné a společníky v jednočlenných
společnostech s ručením omezeným přichází na řadu
i bonus pro osoby vykonávající práci na základě dohody
o provedení práce a dohody o provedení činnosti,
u kterých příjmy podléhají sociálnímu a zdravotnímu
pojištění (u dohod o provedení práce nad 10 000 Kč
a u dohod o pracovní činnosti nad 3 000 Kč).
Podmínkami pro získání bonusu je, že činnost dotčené
osoby byla omezena v souvislosti s COVID-19, osoba
nepracovala na základě jiného pracovního poměru
a na základě dohody vznikla účast na nemocenském
pojištění alespoň ve 4 měsících v rámci rozhodného
období od 1. října 2019 do 31. března 2020. Nárok
na bonus za období od 12. března do 8. června 2020
činní až 31 150 Kč (350 Kč/den). V případě „dohodářů“
lze bonus nárokovat do konce třetího měsíce,
následujícího po účinnosti novely, tedy do konce října
2020, a to vyplněním žádosti na webu Finanční správy.

V souvislosti s výše uvedenou novinkou také dochází ke
změně zákona o daních z příjmů. Konkrétně se to týká
časového testu pro osvobození příjmů z prodeje
nemovitostí od daně z příjmů fyzických osob
z 5 na 10 let, a to pro nemovitosti nabyté od počátku
roku 2021.
Dále byla v této souvislosti diskutována
možnost nárokování nezdanitelné části daně
ve formě úroků z hypotéky. Původně bylo
navrhováno úplné zrušení možnosti odpočtu
úroků. Nicméně nakonec došlo pouze
k ponížení maximálního možného nároku
na odpočet úroků z 300 000 Kč na 150 000 Kč
ročně pro hypotéky uzavřené od roku 2022.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
V současné době se čeká na projednání novely Senátem,
které má proběhnout přibližně v polovině srpna 2020.

Velkou očekávanou novinkou v daňové oblasti je
dlouho diskutované zrušení daně z nabytí nemovitých
věcí. Novela počítá se zpětným působením, a to již
u těch nemovitostí, kdy byl vklad do Katastru

*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
PROGRAM COVID – KULTURA SCHVÁLEN VLÁDOU
Vláda v pondělí 20. července schválila další z programů
COVID. Tentokrát se jedná o program
COVID - KULTURA a podpořena by měla být
kulturní zařízení, která musela být uzavřena
v souvislosti s koronavirovou pandemií. Cílem je
zmírnit celkové negativní dopady koronaviru

na podnikatele v sektoru kultury a kreativního
průmyslu, kromě stabilizace sektoru by program měl
přispět také k znovunastartování a oživení.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
CHCETE I VY ZVIDITELNIT SVOU RODINNOU ZNAČKU?
POSUŇTE SVŮJ RODINNÝ BUSINESS DÁL!
PŘIHLASTE SE DO 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU!

Equa bank Rodinná firma
roku hledá inspirativní příběhy
rodinných firem, které úspěšně
překonaly
mnohá
úskalí
v podnikání, zakládají si na dobrém
jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí
zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další
generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně,

odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají
v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny
v podnikání či sdílení zkušeností. Rodinnou firmu je
možné přihlásit do soutěže do 10. září 2020.
Více informací naleznete ZDE.
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PŘIHLASTE SVOJI RODINNOU FIRMU
DO SOUTĚŽE O NÁRODNÍ CENU ČESKÉ REPUBLIKY
ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ
Posláním
Národní
ceny České republiky
za
kvalitu
v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých
rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti
manažerských,
ekonomicko-finančních
a administrativně-psychologicko-právních aktivitách
prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným
podnikům
poskytne
hodnocení
nezávislou
stranou.

Přihlaste svou firmu do soutěže o Národní
cenu České republiky za kvalitu v rodinném
podnikání a staňte se prvním podnikem
s tímto prestižním oceněním!

Mediálním partnerem soutěže je TRADE NEWS.

Leták ke stažení ZDE.

Více informací naleznete zde:
•

https://amsp.cz/stante-se-soucasti-podporovanych-kvalitnich-ceskych-rodinnych-podniku-3/

•

https://www.narodniportal.cz/rada-kvality/narodni-cena-cr-za-kvalitu-v-rodinnem-podnikani/
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ČMZRB ZARUČÍ FIRMÁM DALŠÍCH 14 MLD. KČ
ÚVĚRŮ DÍKY PROGRAMU COSME
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
a Evropský investiční fond se společně dohodli
na pokračování spolupráce v rámci programu COSME.
Díky této dohodě bude ČMZRB schopna v součinnosti
s komerčními bankami zaručit v následujících dvou
letech provozní a investiční úvěry v celkové výši

až 14 mld. Kč, které budou moci především živnostníci,
malí a střední podnikatelé použít například k pořízení
materiálu, zásob, nákupu nových strojů, technologií,
software apod.
Více informací naleznete v tisková zprávě zde:
TZ navýšení COSME

SOUTĚŽ O CENU AMSP ČR ZA ÚSPĚŠNÉ A INSPIRATIVNÍ
PŘEKONÁNÍ KRIZOVÉHO OBDOBÍ KORONAVIRU
V
rámci
projektu
Rok malého podnikání 2020
hledáme živnostníky a malé
firmy, kteří s inspirací jinými
nebo sami úspěšně překonali krizové období
koronaviru. Asociace malých a středních podniků

a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s generálními
partnery projektu Rok malého podnikání 2020
na Dni podnikatelů ČR ocení vítěze! Nominujte své
favority a dejte nám o nich vědět. Tím jim projevíte
uznání, podporu a obdiv!
Více informací naleznete ZDE.
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PROGRAM COVID – UBYTOVÁNÍ
Vláda 22. 7. 2020 schválila další z programů MMR, které
pomáhají občanům a podnikatelům v boji proti
dopadům koronavirové pandemie. Program COVID –
Ubytování je zaměřen na ubytovací zařízení v ČR. Stát
přispěje částkou 100 až 330 Kč (v závislosti na kategorii
a třídě ubytovacího zařízení) na pokoj a noc za období,
kdy musela být uzavřena. Výzva by měla být vyhlášena
v srpnu. COVID – Ubytování počítá pouze

s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé
pronájmy typu Airbnb. Tato podpora přispěje k udržení
stávajícího rozsahu a kvality poskytovaných služeb
v oblasti cestovního ruchu, dále též k udržení nabídky
služeb. Program bude spuštěn bezprostředně
po notifikování programu Evropskou komisí.
Více informací naleznete ZDE.

tel.: 236 080 454, mob.: 733 722 512,
e-mail: amsp@amsp.cz,
www.amsp.cz
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