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  ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  

 

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ  

ZAVEDENÍ INSTITUTU PAUŠÁLNÍ DANĚ

 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 

V srpnovém zpravodaji jsme Vás informovali, že 

poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o dani  

z nabytí nemovitých věcí, která měla za cíl zrušení této 

daně. Následně byla novela Senátem vrácena sněmovně 

s pozměňovacími návrhy. Upravená podoba byla 

podepsána prezidentem v pátek 18. září 2020. Všechny 

podstatné sdělené informace zůstaly nezměněny. Ti, 

kteří tuto daň již zaplatili, mohou od 26. září 2020 žádat 

o její vratku.  

 

Zavedení institutu paušální daně  

Poslaneckou sněmovnou a rozpočtovým výborem byl 

schválen návrh předložený Ministerstvem financí, 

kterým má vzniknout institut paušální daně pro osoby 

samostatně výdělečně činné. Paušální daň by mělo být 

možné uplatnit od 1. ledna 2021 u poplatníků s ročními 

příjmy ze samostatné činnosti do výše 800 000 Kč. 

Součástí paušální daně budou i odvody na sociální  

a zdravotní pojištění, které budou spolu s daní řešeny  

na jediném formuláři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky uplatnění paušální daně by tak některým odpadli 

náklady na účetní služby, současně by mělo dojít také  

k omezení finančních kontrol ze strany správce daně.  

Na druhé straně již nebude při uplatnění této formy 

daně možné využít dalších daňových slev a úlev. 

Obdobně by u některých OSVČ mohla znamenat 

dokonce zvýšení celkové odvodové a daňové 

povinnosti. Pokud by totiž byla paušální daň pro rok 

2021 zavedena v navržené podobě, tak by to znamenalo, 

že OSVČ by místo nulové daně a minimálních záloh  

na pojistné (na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč  

a na sociální zabezpečení ve výši 2 588 Kč) platila 

měsíčně paušální částku vyšší až o 488 Kč. 

Je tudíž zapotřebí vždy individuálně zvážit, zda  

se uplatnění paušální daně vyplatí. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

Měsíční částka paušální daně v roce 2021 bude 

činit 5 469 Kč, a to v následující struktuře: 

• daň 100 Kč, 

• sociální pojištění 2 976 Kč, 

• zdravotní pojištění 2 393 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. 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/jeden-odvod-bez-kontrol-a-bez-papirovani-38717
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PRÁVNÍ NOVINKY  

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Na konci měsíce září, konkrétně 25. září, vstoupil  

v platnost vládní návrh zákona, kterým se ruší daň  

z nabytí nemovitých věcí. Zrušení daně platí se zpětným 

účinkem od prosince roku 2019. Kromě zrušení daně 

ve výši 4 % z nabývací hodnoty nemovité věci se  

 

 

 

prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovitých 

věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let, 

přičemž toto prodloužení časového testu nabývá 

účinnosti až od 1. ledna roku 2021.  

 

Více informací naleznete ZDE.

 
 

 

„RŮZNÉ“ 

RODINNÉ FIRMY SE ZAMĚŘUJÍ NA KVALITU  
RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

 

 „Rodinné firmy jsou největším zdrojem 

pracovních míst v soukromém sektoru, 

a to i díky tomu, že jejich rodinná 

povaha má větší schopnost přečkat 

složitá období. V jednom takovém  

se právě nacházíme a musím před nimi smeknout, i díky 

nim se daří stavět ekonomiku na nohy rychleji, než  

se předpokládalo,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu  

a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Loni se podařilo 

ukotvit definici rodinného podniku, díky které  

 

 

vytváříme podporu v jejich financování, letos v březnu 

začala zase u AMSP ČR oficiální registrace rodinných 

podniků. V tiskové zprávě ze dne 29. září 2020 je 

uvedeno, že registraci provedlo více než 325 rodinných 

obchodních korporací a rodinných živností, zveřejněny 

jsou na našem portálu pro podnikatele 

www.businessinfo.cz.“ 

Více informací naleznete ZDE. 

 
 

 

 

 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pr%C3%A1vni-zpravodaj-463.pdf
http://www.businessinfo.cz/
https://amsp.cz/rodinne-firmy-se-zameruji-na-kvalitu-rodinneho-podnikani/
https://www.rodinnafirma.net/
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 ZAPOJTE SE DO HLASOVÁNÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  

A POMOZTE NÁM VYBRAT VÝHERCE V SOUTĚŽI  

EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU 2020  

 

 

Dne 21. září 2020 začalo hlasování 

široké veřejnosti v soutěži Equa 

bank Rodinná firma roku, hlasovat 

je možné do 11. října. Hlasující, 

který svůj hlas udělí jako  

100. v řadě, získá kvalitní hodinky tradiční značky 

PRIM, stejně jako vítězná firma za každou kategorii. 

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.. 

 

Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

 

GOOGLE VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY POMŮŽE  

S DIGITALIZACÍ ČESKÝCH FIREM, NABÍDNE JIM  

BEZPLATNÁ ŠKOLENÍ PRO PŘEKONÁNÍ KRIZE  

 

Pandemie covidu-19 negativně 

zasáhla řadu firem i celou českou 

ekonomiku. Zároveň s tím 

urychlila využívání online technologií a přiměla lidi 

přesunout část svých aktivit na internet. S pokračující  

pandemií je tak pro firmy čím dál důležitější schopnost 

využívat v rámci svého podnikání online nástroje. 

Mnoho firem ale stále neví, jak na to.  Český Google  

teď pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu  

a ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků  

a živnostníků ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR  

a Hospodářskou komorou ČR chystá pomoc českým 

firmám v podobě bezplatného vzdělávacího programu 

a navazujících aktivit. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

https://amsp.cz/zapojte-se-do-hlasovani-siroke-verejnosti-a-pomozte-nam-vybrat-vyherce-v-soutezi-equa-bank-rodinna-firma-roku-2020
https://amsp.cz/google-ve-spolupraci-s-partnery-pomuze-s-digitalizaci-ceskych-firem-nabidne-jim-bezplatna-skoleni-pro-prekonani-krize/


 

4 
 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

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

e-mail: amsp@amsp.cz,  

www.amsp.cz 

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/

