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  ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 
 

 

S příchodem Nového roku přišla v souvislosti  

s pandemií COVID-19 řada změn v oblasti daní  

a vládních podpor. Rádi bychom Vám představili ty 

nejaktuálnější změny, týkající se prvního čtvrtletí roku 

2021. 

 

Novela kompenzačního bonusu 

Čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ  

a společníky malých s.r.o. bylo dlouho dobu omezeno 

těm subjektům, které čerpali v rámci pandemie COVID-

19 již jiné podpory, jako například Covid – Nájemné, 

Antivirus nebo ošetřovné pro OSVČ.  Dne 15. 12. 2020 

došlo k novele zákona o kompenzačním bonusu, která 

nabyla účinnosti 31. 12. 2020. Tato novela umožňuje 

podat žádost o kompenzační bonus i těm, kteří čerpali 

podpory z výše zmíněných programů. Předmětnou 

žádost o kompenzační bonus za všechna bonusová 

období je možné podat do 2 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti, zákona tedy až do pondělí 1. března 2021. 

Vláda na své tiskové konferenci 8. 2. 2021 oznámila 

zvýšení kompenzačního bonusu na 1 000,- Kč/den,  

přesné podmínky čerpání budou teprve předmětem 

jednání MF s asociacemi a svazy v nejbližších dnech.  

Odklad úhrady DPH 

Plátcům DPH, kterým byl zakázána nebo omezena 

činnost dochází k prominutí úroku z prodlení za pozdní 

úhradu daňové povinnosti za období prosinec 2020,  

a dále za leden až březen 2021 za podmínky, že k úhradě 

daňové povinnosti dojde do 16. 8. 2021. V případě 

čtvrtletních plátců nebude úrok z prodlení předepsán  

za čtvrté čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prominutí příslušenství daně 

Na základě Generálního pardonu Ministryně Financí 

dochází k prominutí pokuty za opožděné daňové 

přiznání k dani silniční, úroku z prodlení daně silniční  

a pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani 

z nemovitých věcí. Na základě těchto skutečností je 

umožněno všem daňovým subjektům podat daňové 

přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí  

do 1. 4. 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí. K úhradě 

daňové povinnost však musí dojít také nejpozději  

do 1. 4. 2021.  

COVID – Gastro – Uzavřené provozovny 

Do 1. 3. 2021 16:00 je možné prostřednictvím 

informačního systému z portálu MPO podávat žádosti 

o podporu z programu COVID – Gastro – Uzavřené 

provozovny (dále jen „Program“). Tento Program je 

určen podnikatelům, kterým byl přímo na základě 

vyhlášení nouzového stavu, vyhlášeného od 5. října 2020 

na území ČR, zakázán nebo výrazně omezen prodej 

zboží nebo prodej a poskytování služeb, jehož 

důsledkem byla snížena schopnost generovat tržby. 

Podpory je možné získat za každý den, kdy byla 

provozovna uzavřena, a to ve výši 400 Kč  

za zaměstnance/spolupracující osobu OSVČ/jednatele 

se smlouvou o výkonu funkce, avšak pouze za období 

od 9. 10. 2020 – 10. 1. 2020 (dále jen „rozhodné 

období“). O podporu se mohou ucházet pouze 

uchazeči, kteří splní stanovené podmínky. Uchazeč by 

měl být fyzickou nebo právnickou osobou, která je ke 

dni podání žádosti daňovým rezidentem ČR a vykonává 

podnikatelskou činnost na základě živnostenského 

zákona.  
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V důsledku krizových opatření mu bylo omezeno nebo 

zakázáno prodávat zboží nebo služby v rozhodném 

období a došlo tak k poklesu jeho tržeb, a to v porovnání 

za stejné období roku 2019. Uchazeč by neměl být 

nespolehlivý plátce DPH a být dlužníkem vůči státním 

institucím. Obchodní společnost by neměla být více než 

z 25 % vlastněna veřejným funkcionářem. Uchazeč 

nesmí ukončit svou činnost ve lhůtě 3 měsíců od získání 

podpory. 

Aby mohly být kompenzace vypláceny je nutné, aby 

zaměstnanci nebo spolupracující osoby byli  

k 31. 10. 2020 přihlášení k platbě pojistného u ČSSZ.  

Uchazeč se v okamžiku přijetí podpory zavazuje 

umožnit poskytovateli podpory kontrolu dokumentace 

ve lhůtě 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnuté 

podpoře. Po tuto dobu je tedy potřeba archivovat 

veškerou dokumentaci spojenou s poskytnutím podpory 

v rámci dotačního programu. 

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního 

zdanění 

Od 1. 1. 2021 se hrubá mzda zaměstnanců již nenavyšuje 

o sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu se 

zaměstnancům nově počítá pouze z hrubé mzdy, a to ve 

výši 15 %.  

Součástí daňového balíčku je také zrušení solidární daně 

ve výši 7 %, které je nahrazeno progresivní daňovou 

sazbou ve výši 23 % ze základu daně převyšujícího 

48násobek průměrné mzdy.  

V rámci pozměňovacích návrhů se však tak nějak 

zapomnělo na OSVČ, kterým byla spolu se zavedením 

superhrubé mzdy v roce 2007 zrušena daňová 

uznatelnost výdajů v podobě zaplaceného sociálního  

a zdravotního pojištění. Pro 1 milion živnostníků tak 

nadále zůstává zachováno nepřímé zdanění 

pojistných odvodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v oblasti dlouhodobého majetku 

Novela zákona o dani z příjmu přinesla významné 

změny v oblasti dlouhodobého majetku. Součástí novely 

je zvýšení limitu ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč, změnu 

tohoto limitu je možné uplatnit zpětně i u majetku 

pořízeného od 1. 1. 2020. Druhou významnou změnou 

je možnost využití mimořádných odpisů  

u dlouhodobého majetku zařazeného v odpisových 

skupinách 1 a 2. Majetek zařazený v odpisové skupině  

1 je možné odepsat rovnoměrně bez přerušení  

do 100 % za 12 měsíců a ve 2 skupině bez přerušení  

za 24 měsíců. Mimořádné odpisy může uplatnit pouze  

1. vlastník tohoto majetku na majetek pořízený v období 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, přičemž na rozdíl  

od běžných daňových odpisů se tyto odpisy stanovují  

s přesností na měsíce. 

Dle současného znění zákona se bude nově dlouhodobý 

nehmotný majetek řídit dle pravidel pro účetnictví, tzn., 

že účetní odpisy tohoto majetku budou považovány  

za daňově uznatelný náklad. Toto pravidlo lze aplikovat 

již na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 

 

„Stravenkový“ paušál 

Nově může zaměstnavatel poskytovat jak nepeněžní, tak 

peněžní příspěvek na stravování zaměstnancům. Výše 

tohoto příspěvku je osvobozena od daně z příjmů  

u zaměstnance a pojistného na sociální zabezpečení  

a zdravotní pojištění do výše 70 % horní hranice 

stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při 

pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, tj. maximálně  

do výše 75,6 Kč/den. Částka poskytnutého příspěvku 

převyšující tuto hranici, představuje zdanitelný příjem 

podléhající rovněž i odvodům pojistného. Na straně 

zaměstnavatele se v případě peněžního příspěvku jedná 

v plné výši o daňově uznatelný náklad, kdežto v případě 

nepeněžního plnění se jedná o daňově uznatelný náklad 

do výše 55 % z ceny jednoho jídla. 
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Zvýšení slevy na poplatníka 

Od roku 2021 došlo ke zvýšení základní slevy  

na poplatníka na 27 840 Kč. 

 

Změny v oblasti DPH 

Osvobození u nájmu  

Z hlediska DPH je nájem nemovitých věcí osvobozen 

od daně bez nároku na odpočet, právní úprava  

do 31. 12. 2020 umožňovala plátcům nájem zatížit DPH, 

pokud pronajímali nemovitost jiným plátcům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle novely zákona o DPH, s účinností od 1. 1. 2021 je 

tato možnost až na výjimky značně omezena. S tím 

souvisí i nemožnost uplatňovat nárok na odpočet  

u plnění souvisejících s nájmem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY  

 

SPOLEČENSKÉ SMLOUVY PŘEHLEDNĚJI – BEZ ZBYTEČNOSTÍ  

 

Vláda v pondělí 18. 1. 2021 schválila návrh zákona 

o omezení výroby a dovozu jednorázových 

plastových výrobků, který začne platit od července 

2021. Cílem je, že plastové lahve budou muset  

od roku 2030 obsahovat minimálně 30 % recyklátů. 

Omezení se vztahuje zejména na plastové výrobky, 

které jsou určeny k jednorázové spotřebě, jedná se  

 

zejména o talíře, příbory, brčka nebo vatové 

tyčinky, vlhčené ubrousky či tabákové výrobky  

s filtry nebo nápojové kelímky a nádoby  

na potraviny. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE 

 
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 300 000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení 
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001. 

 

Na základě toho je nutné provést úpravu 

odpočtu daně, pokud byl při pořízení 

uplatněn odpočet DPH. 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2021/01/Pr%C3%A1vni-zpravodaj-477.pdf
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„RŮZNÉ“  

 

NEOMEZUJTE PODNIKATELE, ALE VYMÁHEJTE SVÁ NAŘÍZENÍ

 

Tisková zpráva ze dne 1. února 2021 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

(AMSP ČR) s obavami a neklidem sleduje dopady, které 

přinášejí nová zpřísňující opatření vlády. Ta dopadají 

velice negativně na všechny podnikatele, zejména na ty, 

kteří zodpovědně dodržují všechna nařízení. Podnikání 

našich firem a živnostníků je stále více omezováno 

šířením koronavirové nákazy v naší zemi. Po mnoho 

měsíců se tento trend nedaří stále zvrátit a ztráty  

v podnikatelském sektoru se každým dnem zvyšují 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Jako jeden z hlavních důvodů tohoto stavu vidíme 

neschopnost státní moci vynucovat dodržování 

platných právních předpisů a opatření,“ uvádí 

místopředseda představenstva AMSP ČR Libor Musil, 

a dodává: „Většina lidí ve společnosti je v podnikání  

a v životě omezována hlasitou menšinou, která 

nedodržuje nařízená pravidla a nákazu rozšiřuje.“ 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

VLÁDA ROZHODLA O ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ  

PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU 

 

Vláda na svém jednání 28. 1. 2021 zpřísnila dosavadní 

opatření následovně, a to s platností od 30. 1. 2021: 

• Lanovky nebudou moci přepravovat pěší turisty. 

• Zpřísňují se podmínky pro ubytování, kdy bude 

nutné před zahájením ubytování doložit potvrzení  

od zaměstnavatele, že se jedná o služební cestu  

a půjde o ubytování bez rodinných příslušníků. 

• Zakazuje se prodej na farmářských trzích. 

• Členové jedné domácnosti mohou cestovat  

do vlastních rekreačních objektů. 

• Od 1. 2. 2021 budou moci občané využít zdarma 

testy na COVID-19, a to každé 3 dny. 

• V autoškolách je nově povinnost pro učitele i žáky 

používat respirátory FFP2. 

Rakousko od pondělí 1. 2. 2021 zavedlo povinné 

testování přeshraničních pracovníků. 

Více informací naleznete ZDE. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

https://amsp.cz/neomezujte-podnikatele-ale-vymahejte-sva-narizeni/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni--od-soboty-bude-narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu--259229/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28--ledna-2021-186262/
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ONLINE KULATÝ STŮL PRO RODINNÉ FIRMY

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Kulatý stůl, který je určen 

pouze pro rodinné firmy. Kulatý stůl se uskuteční již  

18. února 2021 od 15:00 – 17:00 hod. 
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Kontakt pro Vaše dotazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 
tel.: 236 080 454  |  mob.: 733 722 512  |  e-mail: amsp@amsp.cz  |  www.amsp.cz 
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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/
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/
https://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/
https://amsp.cz/online-kulaty-stul-pro-rodinne-firmy-18_2_2021/

