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  ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  

 

ZMĚNY V OBLASTI DANÍ S ÚČINNOSTÍ OD POČÁTKU ROKU 2021

 

Dlouze diskutované změny v oblasti daní s účinností  

od počátku roku 2021 se blíží do finále. Součástí 

projednávaných změn je mimo jiné zrušení superhrubé 

mzdy či zavedení stravenkového paušálu a tzv. paušální 

daně.  

Zrušení superhrubé mzdy 

Poslaneckou sněmovnou byl schválen návrh zákona na 

zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy. V současné 

době je sazba daně ve výši 15 % vypočítávána právě ze 

základu daně, který se skládá z hrubé mzdy navýšené  

o odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení  

a zdravotní pojištění (24,8 % a 9 % z hrubé mzdy), tudíž 

efektivní sazba daně vzhledem k odvodům se nachází na 

úrovni okolo 20,1 %. 

Sněmovnou nakonec prošel návrh stanovující základní 

sazbu daně ve výši 15 %, přičemž základem daně bude 

pouze hrubá mzda bez navyšování o odvody. Druhá 

sazba ve výši 23 % bude aplikovaná pro roční příjmy 

převyšující 48násobek průměrné měsíční mzdy a bude 

tudíž nahrazovat solidární zvýšení daně ve výši 7 %. 

Dalším bodem tohoto návrhu zákona bylo zvýšení 

základní slevy na dani pro poplatníka, kde poslanci 

nakonec odhlasovali částku 34 125 Kč.  

 

S výsledkem však není téměř nikdo spokojen, jelikož 

schválený návrh by měl neblahý dopad na veřejné 

rozpočty. V důsledku toho budou premiér a ministryně 

financí žádat Senát o vyškrtnutí navýšení slevy pro 

poplatníka. Lze však očekávat, že Senát přijme 

kompromis mezi navýšením sazby daně a snížením slevy 

na dani, a to z toho důvodu, že zvýšená sleva  

na poplatníka by měla pomoci zejména nízko a středně 

příjmovým poplatníkům, kteří tyto dodatečné příjmy 

využijí spíše na zvýšení spotřeby, a to oproti těm  

s vyššími příjmy, u nichž se předpokládá, že je uspoří.  

Stravenkový paušál  

Nově zavedený stravenkový paušál dává 

zaměstnavatelům vedle zajištění stravování ve firemní 

jídelně a klasických stravenek na výběr i poskytnutí 

peněžního příspěvku na stravování. Tento příspěvek 

bude vyúčtováván samostatně, jelikož nebude podléhat 

zdanění, a to do výše do výše 70 % horního limitu 

stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin 

stanoveného pro zaměstnance ve veřejné sféře  

Nicméně 3. prosince Výbor pro hospodářství 

přidal pozměňovací návrh ke slevě pro poplatníka, 

kterým tuto slevu mění na částku 27 840 Kč. 

Jednání Senátu je plánováno na 10. prosince 2020. 
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(103 Kč pro rok 2020). Na druhé straně si momentálně 

mohou zaměstnavatelé uplatnit jako daňově uznatelný 

náklad pouze 55 % hodnoty stravenek. Náklady  

na stravenkový paušál však budou daňově účinné v plné 

výši.  

 

Paušální daň 

O zavedení paušální daně jsme Vás detailněji 

informovali již v říjnovém Zpravodaji. Měsíční částka 

paušální daně zahrnující jak daň, tak i povinné odvody, 

bude vyúčtována na jediném formuláři a v roce 2021 

bude činit 5 469 Kč. Nově byl navýšen limit příjmů 

poplatníka z 800 000 Kč na 1 000 000 Kč, který  

 

umožňuje využívání tohoto typu daně. Nicméně, zde je 

nutno zdůraznit, že ti, kdo se chtějí režimu paušální daně 

účastnit, jsou povinni oznámit to správci daně,  

a to nejpozději do 10 dnů předmětného zdaňovacího 

období. V případě, že OSVČ pak v průběhu roku 

přestane splňovat jakoukoli podmínku pro využívání 

paušální daně, pokračuje v platbách záloh do konce 

roku, avšak po skončení zdaňovacího období bude 

poplatník povinen podat daňové přiznání a přehledy, 

jejichž základem bude skutečný příjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY  

POSLANCI PŘEHLASOVALI SENÁTNÍ ZMĚNU  
KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní 

pozměňovací návrh a kompenzační bonus tak zůstává 

ve výši 500 Kč denně pro OSVČ a pro společníky  

s. r. o. s nejvýše dvěma společníky. „Vyplácení 

kompenzačního bonusu poškozeným podnikatelům se  

 

 

 

 

bohužel senátní vratkou pozdrželo. Finanční úřady jsou 

ale stejně jako na jaře připraveny procesovat žádosti 

velmi flexibilně,“ uvedla ministryně financí Alena 

Schillerová. 

 

Více informací naleznete ZDE.

 

*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://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pr%C3%A1vni-zpravodaj-470-2.pdf
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„RŮZNÉ“ 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE AMSP ČR V ROCE JIŽ ZA 2 DNY! 

DEN PODNIKATELŮ ČR A EXPORTNÍ FÓRUM  

 

DEN PODNIKATELŮ ČR  

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na naši 

největší akci v roce – Den podnikatelů České 

republiky, jehož XVIII. ročník se uskuteční v pátek  

11. prosince 2020 od 12:00 h, historicky poprvé online. 

s ní úspěšně popereme. Určitě to bude zážitek!    Záštitu 

nad akcí převzal prezident republiky Miloš Zeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na akci je ZDARMA po předchozí registraci. 

Link pro online přístup obdrží všichni zúčastnění den předem.  

 

 

REGISTRACE ZDE  POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE  

https://amsp.onquanda.com/newsletter/add2c0a7445067410cf074f7e88cdc4f9c57d069179db7e3156f4d6ee8188774/
https://drive.google.com/file/d/1P9tGyk9urLn2ZoCQgiKd8FxV2IiDkP4c/view
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EXPORTNÍ FÓRUM 

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat  

na Exportní fórum při Dni podnikatelů ČR 2020  

s názvem: „EXPORT S COVIDEM V ZÁDECH“, 

jehož XVIII. ročník se uskuteční v pátek  

11. prosince 2020 od 9:00 h, historicky poprvé online. 

Je to pro nás výzva, tak nám držte palce, ať se s ní 

úspěšně popereme. Určitě to bude zážitek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACE ZDE  POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE  

Účast na akci je ZDARMA po předchozí registraci. 

Link pro online přístup obdrží všichni zúčastnění den předem. 

 

Obě akce budou streamovány ČTK a iDnes. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

 

https://amsp.cz/registrace-na-exportni-forum-pri-dni-podnikatelu-cr-11-12-2020-0900-1100-h-online/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RC+-+Pozvanka+na+Exportni+forum+pri+Dni+podnikatelu+Ceske+republiky+2020++-+Kopie&utm_content=Pozvanka+na+Exportni+forum+pri+Dni+podnikatelu+Ceske+republiky+2020+%2811.+12.+2020%29+
https://drive.google.com/file/d/1xGS3P4zyoanKvEpDxzZoHmHRSf_F7Aex/view


 

5 
 

  

POSLEDNÍ DEN PRO ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

 

 Živnostníci mají dnes 9.12.2020 poslední den k podání 

žádosti o ošetřovné za říjen. Příjem žádostí končí ve 

23:59. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), 

které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení 

přerušit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let  

 

 

 

nebo handicapovaného člověka, mohly o ošetřovné  

za říjen žádat od 9. října. Dotaci budou moci čerpat  

i za listopad. 

Více informací naleznete ZDE.

 

 

AKTUÁLNÍ  PROTIEPIDEMICKÁ  OPATŘENÍ

• Zkrácení otevírací doby restaurací a hospod  

Počínaje dneškem, 9. 12. 2020, se zkracuje 

provozní doba do 20:00 h. 

• Občerstvení na vánočních trzích  

Počínaje dneškem, 9.12.2020, se zakazuje prodej 

alkoholu a občerstvení na trzích. 

• Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti 

Počínaje dneškem, 9.12.2020, se zakazuje konzumace 

alkoholu na veřejnosti 

.

 

 

 

 

DATOVÉ SCHRÁNKY URYCHLÍ ONLINE KOMUNIKACI 

Pro urychlení vyřízení všech žádostí podnikatelů 

(OSVČ) o podpory a kompenzace směrem ke státu a 

dalším institucím je datová schránka tou správnou 

volbou. Její zřízení např. na poště trvá ca 10 minut. Je 

to jedna z možností, jak zajistit online kontakt s úřady.  

 

 

 

 

 

 

Jak na to naleznete zde: 

• https://www.datoveschranky.info/ 

• https://www.jaknainternet.cz/page/1264/datov

e-schranky/ 

• https://www.postaonline.cz/egovernment/dato

va-schranka 

• https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-

datove-schranky.aspx 

 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/
https://www.datoveschranky.info/
https://www.jaknainternet.cz/page/1264/datove-schranky/
https://www.jaknainternet.cz/page/1264/datove-schranky/
https://www.postaonline.cz/egovernment/datova-schranka
https://www.postaonline.cz/egovernment/datova-schranka
https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx
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RŮST NEBO ŠETŘIT? JE ČAS STRATEGICKÝCH 

ROZHODNUTÍ. JAK JE DĚLAJÍ RODINY VLASTNÍKŮ FIREM?  

Asociace malých a středních podniků  

a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

realizovala v pátek 27. listopadu 2020 

online kulatý stůl zástupců rodinných 

firem, který se zaměřil na dvě hlavní témata – jak dál 

rozvinout své podnikání v době koronaviru a jak využít 

nových šancí. Každé řešení má své pro i proti. 

Virtuální kulatý stůl se konal jako poslední v letošní sérii 

těchto akcí pro majitele rodinných firem. Společným 

znakem těchto setkání je, že rodinné firmy se učí  

od majitelů jiných rodinných firem a porovnávají svoje 

vlastní zkušenosti. 

Více informací naleznete ZDE.

Kontakt pro Vaše dotazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

https://amsp.cz/rust-nebo-setrit-je-cas-strategickych-rozhodnuti-jak-je-delaji-rodiny-vlastniku-firem/
mailto:amsp@amsp.cz
file:///C:/Users/Eva%20Svobodová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3I0B2MT4/www.amsp.cz
https://www.rodinnafirma.net/

