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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
OPĚTOVNÉ PLACENÍ ZÁLOH POJISTNÉHO OSVČ

V souvislosti s pandemií koronaviru byly během měsíců

V měsíci září 2020 již byla povinnost plateb záloh

březen až srpen 2020 osobám samostatně výdělečně

opět obnovena a OSVČ jsou tak povinni během

činným odpuštěny minimální zálohy na sociální

daného měsíce pokračovat v platbách pojistného

zabezpečení a zdravotní pojištění. Jak pro sociální

jako tomu bylo standardně před začátkem

zabezpečení, tak i pro zdravotní pojištění platí,

vydaných opatření.

že v rámci přehledů za rok 2020 budou platby ve výši
minimálních záloh zcela odpuštěny a doplácí se tedy
pouze rozdíl, avšak to jenom za předpokladu, že daná

Pokud ale v měsíci březnu 2020 byla záloha zaplacena

OSVČ bude mít finální odvody vyšší než v minimální

předčasně, bude započtena na měsíc září 2020, tudíž je

výši.

v takových případech zapotřebí pokračovat v platbách
záloh až od měsíce říjen 2020.

*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
Podpora cestovního ruchu v České republice resp.
zejména provozovatelů hromadných ubytovacích
zařízení, které byly zasaženy důsledky opatření
souvisejících s COVID-19, byla spuštěna. Příjem

žádostí o dotaci bude spuštěn v pátek 11. září a potrvá
až do 30. října 2020.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
POSLEDNÍ ŠANCE PŘIHLÁSIT SE DO SOUTĚŽE
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU!
Právě teď je nejlepší doba
na to zviditelnit svou rodinnou
značku. Posuňte svůj rodinný
business
dál!
Přihlaste
se
do 9. ročníku soutěže Equa bank rodinná firma
roku! Hledáme 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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300. RODINNÝ PODNIK REGISTROVÁN

Před 5,5 měsíci spustila
Asociace
malých
a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
registraci rodinných obchodních korporací a rodinných
živností. Dne 25. 8. 2020 byl registrován jubilejní 300.
český rodinný podnik. Zažili jsme v procesu rozběhu

přesměrování státní správy a podnikatelského sektoru
na nové priority, nově organizované léto a každý
z majitelů rodinných firem mnoho nepředpokládaného.
A přesto registrujeme průměrně za týden 10 nových
firem.

registrace od 1. března 2020 koronavirovou krizi,
změnu textu definice rodinného podnikání,

Více informací naleznete ZDE.

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