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  ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  

 

NOVÝ DAŇOVÝ LIBERAČNÍ BALÍČEK NA PODPORU PODNIKATELŮ 
 

 

Druhá vlna šíření viru COVID-19 opět vyvolala řadu 

opatření, která se dotkla širokého spektra podnikatelů. 

V souvislosti s tímto bychom Vám chtěli stručně 

představit nejpodstatnější úlevy a podpory pro zasažené 

podnikatele. Finanční pomoc je v druhé vlně naštěstí 

rychlejší než v té první.  

Nový daňový liberační balíček na podporu 

podnikatelů 

Ministerstvo financí představilo ve středu 14. října 2020 

tzv. velký liberační balíček na podporu explicitně 

omezených nebo zakázaných podnikatelských činností. 

V jednom z následujících balíčků ze dne 26. října 2020 

byly úlevy rozšířeny na další část podnikatelů, u kterých 

nadpoloviční část příjmů za období od 1. června  

do 30. září 2020 pocházela z maloobchodního prodeje  

a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, kromě 

těch, kterým byla činnost i po 22. říjnu 2020 dovolena. 

V obou případech platí podmínka oznámení této 

skutečnosti příslušnému správci daně, které lze provést 

prostým e-mailem.  

 

 

 

 

Níže naleznete seznam úlev, které se na výše uvedené 

subjekty vztahují: 

Daň z příjmů  

Dotčení poplatníci mají nově na základě podaného 

oznámení automaticky prominuty zálohy na daň  

z příjmů, jejichž splatnost nastane v intervalu  

od 15. října 2020 až do 15. prosince 2020. 

 

Silniční daň 

U silniční daně jsou postihnutým podnikatelům 

prominuty zálohy na daň silniční za celý rok 2020. 

 

DPH 

Plátcům daně z přidané hodnoty, kterým byla činnost 

omezena nebo zcela zakázána, je prominut úrok  

z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty.  

U měsíčních plátců se to týká zdaňovacích období září 

2020, říjen 2020 a listopad 2020. U čtvrtletních plátců 

míří liberační balíček na třetí čtvrtletí 2020. Pokud tedy 

dojde k úhradě daně nejpozději do 31. prosince 2020, 

nebude dotčeným plátcům vyměřen úrok z prodlení, 

jinými slovy tak dojde k faktickému odložení splatnosti 

této daně.  
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Odklad elektronické evidence tržeb  

Prezident podepsal novelu zákona o EET, která odkládá 

povinnost evidence tržeb pro všechny čtyři vlny  

až do 31. prosince 2022.  

 

Kompenzační bonus – příjem žádostí zahájen  

od 4. listopadu 2020 

Řeší se také obnovení kompenzační bonusu pro 

podnikatele (OSVČ nebo společníky s.r.o., kde platí 

podmínka max. dvou společníků či rodinné fikce), 

jejichž činnost byla omezena vládními opatřeními,  

a to v období od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností 

automatického prodloužení. Bonus, který činí  

500 Kč/den, mohou také čerpat jednak podnikatelé, 

kteří jsou významně napojeni na tyto uzavřené obory  

za předpokladu, že se jedná o majoritní zdroj příjmů, 

jednak osoby vykonávající práci na dohodu u přímo 

zasažených podnikatelů (DPP i DPČ), pokud za ně byly 

v alespoň 3 ze 4 předcházejících měsíců placeny odvody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29. října byl senátem tento návrh zákona vrácen 

poslanecké sněmovně vzhledem k nespokojenosti řešení 

kompenzace pro územní samosprávné celky.  

Žádosti je možné podávat od 4. listopadu 2020 i přesto, 

že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon 

nenabyl účinnosti. Důvodem je skutečnost, že Finanční 

správa v posledních týdnech dostávala enormní 

množství vadných žádostí na neaktuálních formulářích. 

Více informací naleznete ZDE. 

Formulář žádosti naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompenzační bonus nelze čerpat současně  

s jinou formou přímé podpory jako je například 

ošetřovné pro OSVČ pečující o dítě do 10 let 

věku nebo blízkou postiženou osobu. Ošetřovné 

činí 400 Kč/kalendářní den po dobu, kdy budou 

uzavřeny školy či jiná zařízení. 

*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/financni-sprava-zacina-prijimat-zadosti-39891
https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus
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PRÁVNÍ NOVINKY  

ODKLAD SPLÁTEK PROZATÍM SKONČIL

O uplynulém víkendu skončilo plošné moratorium pro 

hypotéky a úvěry od bankovních a nebankovních 

společností. Jako velké pozitivum lze vnímat především 

ujištění ze strany České bankovní asociace, že banky 

budou vycházet klientům vstříc.„Banky sdružené v České 

bankovní asociaci, podniknou všechny možné kroky, aby byl 

klientům, kteří to potřebují, nabídnut individuální přístup  

ve splácení jejich úvěrů. Důležitá je především včasná komunikace  

 

 

 

s bankou. V případě odmítnutí žádostí o individuální přístup  

ve splácení se mohou klienti také obracet na ombudsmany svých 

bank, případně na Poradnu při finanční tísni, kterou banky 

zřídily. Ta už v minulosti pomohla statisícům dlužníků  

v problémech se splácením,“ zdůrazňuje prezident  

České bankovní asociace Tomáš Salomon. 

Více informací naleznete ZDE.

 

 

„RŮZNÉ“ 

CENA AMSP ČR ZA ÚSPĚŠNÉ A INSPIRATIVNÍ PŘEKONÁNÍ 
KRIZOVÉHO OBDOBÍ KORONAVIRU UDĚLENA

 

 Našli jsme živnostníky a malé 

firmy, kteří s inspirací jinými nebo 

sami úspěšně překonali krizové 

období koronaviru. Přestože to byli 

právě oni, kdo byl při pandemii nového koronaviru 

jednou z nejvíce zasažených skupin, mnohé z nich  

to překvapivě oproti všem úskalím hrdinsky ustály  

a krizi přijaly jako motiv ke změně k lepšímu.  

 

 

 

 

 

 

V AMSP ČR jsme se rozhodli zviditelnit to, co nás toto 

období naučilo, jak moc jsme přizpůsobiví, samostatní  

a ochotní se podporovat navzájem. V AMSP ČR si 

vážíme všech aktivních firem, které se nespoléhají 

jenom na pomoc, ale samy se krizi postaví čelem,  

a dokonce nabídnou pomoc i ostatním firmám. Cílem 

je takové firmy ocenit, poděkovat jim, medializovat je  

a inspirovat tak další podnikatele.  

Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pr%C3%A1vni-zpravodaj-467.pdf
https://amsp.cz/cena-amsp-cr-za-uspesne-a-inspirativni-prekonani-krizoveho-obdobi-koronaviru-udelena/
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 ROZŠÍŘENÍ RESTRIKCÍ VLÁDY OD 28.ŘÍJNA 2020,  

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VLÁDY  

 

 

• Vláda prodloužila program Antivirus B do konce roku 

2020. 

• Vláda odmítla rozšířit ošetřovné na 80 % základnu  

na děti do 13 let. 

• Kabinet v úterý 27. 10. 2020 projedná žádost  

o prodloužení nouzového stavu. V poslanecké 

sněmovně se předpokládá projednání v pátek  

30. října 2020. 

 

 

• Ministryně financí Schillerová uvedla, že firmám  

v krizi budou prominuty zálohy na daň z příjmu  

či silniční daň. Vláda schválila i prominutí úroků  

z prodlení u DPH. 

• Premiér Babiš navrhl zrušit superhrubou mzdu  

a zavést daň z příjmu 15 % z hrubé mzdy a 23 %  

u 4násobku průměrné měsíční mzdy a vyššího,  

a to omezeně po dobu 2 let. 

 

        Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

 

JAK PŘEŽÍT KRIZI –  DOPORUČUJEME!  

 

Zkušení krizoví manažeři z České asociace interim 

managementu se rozhodli připravit další aktuální sadu 

upozornění a doporučení pro firmy, které jim pomohou 

přežít krizi, nebo si alespoň uvědomit důležité 

souvislosti a nasměřovat další kroky. Součástí  

 

dokumentu je také jednoduchý “kondiční” test, kterým 

si firmy mohou snadno a rychle zjistit, jak vážná je jejich 

situace. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

  

  
 

www.caim.cz 

 

https://amsp.cz/rozsireni-restrikci-vlady-od-28-10-2020-vysledky-jednani-vlady/
https://amsp.cz/jak-prezit-krizi-doporucujeme/
http://www.caim.cz/
https://amsp.onquanda.com/newsletter/a0c988542187e1a912cf86d5dbb8caf65b16899784cf441a84225a192ec480b6/
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UPOZORNĚNÍ AMSP ČR K SOUBĚHU PODPOR

Vzhledem k nekoordinaci jednotlivých podpor  

ze strany státu se bohužel se projevuje nesoulad takto: 

1) OSVČ, která požádá o kompenzační bonus  

(u MF), nemá nárok na program Covid Nájemné 

(u MPO)  –  u komp. bonusu se totiž musí žadatel vzdát 

veškerých ostatních podpor. 

Aktualizováno 27. října 2020: Souběh komp.bonusu 

a Covid Nájemného je nyní možný, protože  

 

rozhodným obdobím u COVID nájemné je červenec až 

září, zatímco komp.bonus začíná rozhodným obdobím 

4. října Dle večerního vyjádření MF z 26. října 2020 je 

potvrzeno, že dle dohody MF a MPO se rozhodné 

období toho současného programu liší od období,  

za které je možné vyplácet daňový bonus,  

tj. kompatibilita obou těchto podpor by tam měla být 

možná.  

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

POZVÁNKA NA ONLINE KONFERENCI:  

ZAMĚSTNANCI JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU FIRMY  

 

 

V rámci projektu Rok malého 

podnikání 2020 organizujeme 

jednu z hlavních konferencí 

projektu, na které vystoupí vybraní 

zástupci z praxe z různých oblastí podnikání, generální 

partneři a partneři projektu. Hlavním tématem budou 

nové přístupy k řízení týmu a k najímání či propouštění 

zaměstnanců, dále nové trendy související s dopady 

koronaviru. Na konferenci bude panelová diskuse  

a následné praktické menší workshopy. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

Program a harmonogram konference naleznete ZDE. 

 

 Datum: 20. listopadu 2020 

Čas: 8:30 – 15:00 hod. 

 

 

 

 

https://amsp.cz/upozorneni-amsp-cr-k-soubehu-podpor/
https://amsp.cz/online-konference-zamestnanci-jako-klicovy-faktor-uspechu-firmy/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=Pozvanka+na+ONLINE+konferenci%3A+Zamestnanci+jako+klicovy+faktor+uspechu+firmy.&utm_content=Pozvanka+na+ONLINE+konferenci%3A+Zamestnanci+jako+klicovy+faktor+uspechu+firmy+-+20.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1LrKf7OdHv8lnKwxTf-BOvNVY99oBDBGE/view
https://amsp.cz/registrace-na-online-konferenci-zamestnanci-jako-klicovy-faktor-uspechu-firmy/


 

6 
 

 

 

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ II.  

 

MPO spouští 9. 11. 2020 v 9:00 h ošetřovné pro OSVČ. 

O dotaci budou moci oprávněné OSČ žádat ex post, 

tedy po uplynutí daného měsíce. Od pondělí 9. 11. 2020 

budou přijímány žádosti za říjen. Osobní podání  

v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není  

z hygienických důvodů možné. O dotaci je možné žádat 

na děti do 10 let věku.  

Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním 

bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle 

zákona o kompenzačním bonusu. Za dny  

29. 10. – 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se 

jedná o podzimní prázdniny. Na dotaci není právní 

nárok. Výše dotace: 400 Kč/den. 

 

Podrobnosti vč. formuláře naleznete ZDE. 

 
 
 

INFORMACE O BANNERU COVID-19 

 

Dovolujeme Vám připomenout, že AMSP ČR 

pravidelně zveřejňuje a několikrát denně 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. 
 

 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

   

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

  

 

http://www.mpo.cz/osetrovneosvc
http://www.amsp.cz/
http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/
mailto:amsp@amsp.cz
file:///C:/Users/Eva%20Svobodová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3I0B2MT4/www.amsp.cz
http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/06f1fc68377b241ee3982bfe2af1668de734cae066efad899760293ee245f437/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/e6e4fc66357b041be89832f46af546dae7e9cae9648faa699e66cb3ee2c4d457/
https://www.linkedin.com/company/asociace-mal%C3%BDch-a-st%C5%99edn%C3%ADch-podnik%C5%AF-a-%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF-%C4%8Dr/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/069cfc68306b9415ef98e5f92af9c668e720caea678fabd99662403ee23eb497/

