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DAŇOVÉ NOVINKY
DIGITALIZACE KOMUNIKACE MEZI OSVČ
A SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Česká správa sociálního zabezpečení v rámci digitalizace agendy a snížení administrativní zátěže spustila ke
dni 26. 1. 2022 novou online službu pro OSVČ „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění
OSVČ“. ČSSZ již nebude zasílat tzv. inventury pohledávek, neboť tyto budou nově dostupné právě
prostřednictvím nové online služby na ePortálu ČSSZ.
Pro OSVČ bude tato služba přístupná 24 hodin denně a zpřístupní jim řadu informací týkajících se placení
pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a záloh na toto pojistné,
např.:
• informace o povinnosti platit zálohy na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce, případně informaci,
že povinnost k platbě zálohy nevznikla,
• informace o měsíčních předpisech záloh na pojistné a jejich úhradách v aktuálním a předcházejícím
kalendářním roce,
• informace o celkovém úhrnu zaplacených záloh pro účely zpracování tiskopisu
Přehled o příjmech a výdajích,
• kompletní přehled všech plateb uhrazených za poslední dva kalendářní roky.
Nová služba umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“
za předcházející rok, který se automaticky předvyplní údaji evidovanými ČSSZ. Výrazně se tak zjednoduší
vyplnění formuláře, který může OSVČ z ePortálu ČSSZ přímo elektronicky odeslat příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení. Představení nové služby i s návodem, jak pomocí ní podat Přehled o příjmech
a výdajích naleznete na webových stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/nova-online-sluzbainformace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-osvc-nahradila-rozesilani-tzvinventur-pohledavek
Do ePortálu ČSSZ je možné se přihlásit přes Identitu občana nebo datovou schránku. Má-li OSVČ účetní
či daňového poradce, může jej zplnomocnit ke svému zastupování i v rámci komunikace přes ePortál ČSSZ.
Závěrem upozorňujeme, že přístup do ePortálu ČSSZ je pro OSVČ klíčový, neboť informace o zaplacených
záloh na pojistné budou přístupné pouze na základě přihlášení do portálu ČSSZ prostřednictvím této nové
služby.
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Dne 15. 2. 2022 Finanční správa zpřístupnila elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za zdaňovací období roku 2021. Tento elektronický formulář lze podat prostřednictvím
portálu EPO anebo aplikace Moje Daně. Do 15. 2. 2022 bylo možné podat toto přiznání pouze v papírové
podobě.
Lhůta pro podání daňového přiznání v elektronické podobě je do pondělí 2. 5. 2022, v případě podání
daňového přiznání daňovým poradcem nebo advokátem, je lhůta prodloužena do 1. 7. 2022. Pokud
preferujete podání daňové přiznání v papírové podobě, lhůta pro jeho podání připadá na pátek 1. 4. 2022.

FINANČNÍ SPRÁVA PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI
O KOMPENZAČNÍ BONUS ZA 2. BONUSOVÉ OBDOBÍ

Druhé bonusové období skončilo k 31. 1. 2022. Od 1. 2. 2022 tak lze podávat žádosti o kompenzační bonus
za dané bonusové období. Žádosti je nutné podat nejpozději do 1. 4. 2022.
A kdo může zažádat o kompenzační bonus?
Nárok na kompenzační bonus mají osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), společníci malých
společností s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“), ale i osoby pracující na dohody mimo pracovní poměr.
Malými s.r.o. se rozumí společnosti mající nanejvýš dva společníky, přičemž jejichž podíl může být
představován i kmenovým listem.
Společníci malých s.r.o. a OSVČ mají nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, došlo-li k úbytku tržeb
nejméně o 30 % ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období.
Srovnávacím obdobím je prosinec 2021, příp. leden 2021. Srovnávané období jsou vybrané 3 po sobě jdoucí
měsíce v období od června 2021 do října 2021. Jedná-li se o subjekty se sezónními činnostmi, za srovnávané
období se považuje poslední sezóna před vypuknutím pandemie.
Výše kompenzačního bonusu je 1.000 Kč/den, při karanténě či izolaci OSVČ a dohodářů 500 Kč/den.
U dohodářů, ale i v případě karantény či izolaci OSVČ, musí být splněna podmínka účasti na nemocenském
pojištění, a to minimálně po dobu 3 kalendářních měsíců.
Dále chceme připomenout, že žádosti o kompenzační bonus za 1. bonusové období lze podat nejpozději
do 1. 3. 2022.
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KDY MUSÍ POPLATNÍK V PAUŠÁLNÍM
REŽIMU PODÁVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Poplatník v paušálním režimu se může dostat do situace, kdy mu vznikne povinnost podat daňové přiznání.
Jedná se o případy, kdy jeho daň není rovna paušální dani a poplatník musí stanovit daň dle obecných
pravidel.

Kdy není daň rovna paušální dani
Poplatníkova daň není rovna paušální dani, má-li tento poplatník v paušálním režimu příjmy z kapitálového
majetku, příjmy z nájmu či ostatní příjmy převyšující částku 15.000 Kč a nejedná-li se o příjmy, které jsou
osvobozené od daně, nejsou předmětem daně anebo ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby
daně. Dále i v případě, má-li příjmy ze zaměstnání, které nejsou zdaněny srážkovou daní anebo pokud příjmy
ze samostatné činnosti převýšily částku 1.000.000 Kč a tento poplatník se stal plátcem DPH nebo
společníkem veřejné obchodní společnosti.

Poplatník ve výše uvedených případech uvede veškeré zdanitelné příjmy v daňovém přiznání a vyčíslí daň.
Na výslednou daňovou povinnost poplatníka se započítají uhrazené paušální zálohy. Poplatník má mimo
povinnosti podat daňové přiznání i povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích příslušné správě
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Zdroj:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/kdymusi-podnikatele-vyuzivajici

*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.
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PRÁVNÍ NOVINKY
CO JE INFLAČNÍ DOLOŽKA
A KDY JI POUŽÍT

Takřka ve všech odvětvích české ekonomiky se potkáme s růstem cen. Tradičně s novým rokem došlo ke
zvýšení minimální a zaručené mzdy, ceny elektřiny nebo plynu rostou prakticky již po dobu jednoho roku.
Navíc stoupají ceny pohonných hmot a ceny vstupů všeobecně. Většímu zdražování brání silná koruna, což
ovšem nemusí být do nekonečna a měnová korekce by mohla znamenat až dvoucifernou inflaci.
Inflační problém není však problémem pouze pro spotřebitele nebo odběratele, ale jedná se
o významný problém pro dodavatele samotné. Zejména se to dotýká těch dodavatelů, jejichž
dodavatelsko – odběratelské vztahy jsou dlouhodobé a jejich smlouvy neobsahují tzv. inflační doložku.
Tento institut byl v posledních dvou desetiletích značně opomíjen, neboť výše inflace byla natolik nízká, že
s růstem cen se bezproblémově vypořádal tržní mechanismus. Zákonem stanovená úprava inflační doložka
však neexistuje, vyjma ustanovení § 2248 občanského zákoníku „Strany si mohou ujednat každoroční
zvyšování nájemného“, což se ovšem vztahuje na nájemní bydlení, ale nelze toto ustanovení vztáhnout
na obecné soukromoprávní kontrakty.
Současná situace s inflací blížící se 10 % je výzvou pro všechny podnikatele k zanesení inflační doložky
do nových smluvních vztahů a taktéž varováním k současným smlouvám, aby začala vyjednávání
o vložení této doložky do současných smluvních vztahů v době, kdy to není pro dodavatelskou stranu
ohrožující.
V obecné rovině se frekvence využívání inflační doložky (nejčastěji u nájemních bytů) omezuje na roční
změnu nájmů, ale v dodavatelsko-odběratelských vztazích se může sjednat častější – pravděpodobně měsíční
– frekvence navyšování resp. úprava cen.
Při tvorbě inflační doložky je nutné pamatovat na přesné vymezení. Zejména je nutné vycházet z oficiálních
dat vyhlašovaných Českým statistickým úřadem nebo Českou národní bankou, případně jinou institucí
a nevytvářet „fiktivní“ index růstu cen nebo index ceny dodavatelských vstupů, neboť tato prokazatelnost
může být problematická a vytváří zbytečně problémy.
Druhou část článku naleznete ZDE.
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„RŮZNÉ“
VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ S MINISTRY
A PŘEDSEDOU SENÁTU

Vedení AMSP ČR jednalo s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou
Zástupci představenstva AMSP ČR pod vedením předsedy Josefa Jaroše jednali 11. února 2022 s ministrem
průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. Hlavními tématy hodinového jednání byly kompenzace pro
podnikatele, Desatero AMSP ČR pro podporu MSP a živnostníků, ceny energií a dopad na podnikatele,
Národní plán obnovy, EET, Podnikatelský balíček, Jednotný kontrolní portál pro podnikatele, podpora
podnikání na vodních tocích a v jejich okolí, podpora MPO ve vládě pro zrychlení režimu k získávání
zahraničních pracovníků pro české firmy a další.

Vedení AMSP ČR jednalo s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních
věcí Marianem Jurečkou
Předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš a GŘ Eva Svobodová se setkali dne 3. února 2022
s vicepremiérem Marianem Jurečkou. Hlavními tématy byla připravovaná novelizace zákoníku práce,
zaměstnávání zahraničních pracovníků, příprava nových dotačních titulů, „stříbrná ekonomika“ a práce
studentů. AMSP ČR byla přislíbena účast v klíčových pracovních skupinách.

Vedení AMSP ČR jednalo s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem
Zástupci představenstva AMSP ČR pod vedením předsedy Josefa Jaroše jednali 22. 2. 2022 s předsedou
Senátu Milošem Vystrčilem. Hlavními tématy jednání bylo hodnocení kompenzací pro podnikatele,
Desatero AMSP ČR pro podporu MSP a živnostníků, ceny energií a dopad na podnikatele, zákoník práce,
Green Deal a předsednictví ČR v EU.

Vedení AMSP ČR jednalo s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem
Předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš a GŘ Eva Svobodová jednali 22. 2. 2022 s ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem. Hlavními tématy jednání bylo ukotvení mistrovské
zkoušky v legislativě, dopady koronavirové krize na zaměstnatelnost absolventů středních odborných škol
(zejména řemeslných oborů), spolupráce v pracovních skupinách MŠMT, nutnost změny osnov středních
odborných škol (modernizace oborů) a řešení valorizace ostatních neinvestičních výdajů soukromých škol.
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VLÁDA SPUSTILA NOVÉ COVIDOVÉ
PROGRAMY PRO POSTIŽENÉ PODNIKATELE

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil na brífinku vlády dne 16. února 2022 následující programy
podpor:
• Covid Adventní trhy
• Covid Nepokryté náklady – sektorová podpora
• Covid 2022 – sektorová podpora
• Covid BUS

Nedříve bude vyhlášen program Covid Adventní trhy, MPO předpokládá, že podnikatelé budou mít peníze
k dispozici ca do 3 týdnů. Žádat budou moci adventní stánkaři podle počtu stánků a dní, kdy měli zavřeno:
• 1 stánek – 5.000,- Kč/den
• 2 stánky – 8.000,- Kč /den
• 3 stánky – 11.000,- Kč/den

Maximální podpora na 1 majitele celkem 330.000 Kč.
Podpořeni budou rovněž organizátoři adventních trhů, kde byl adventní trh zcela zrušen. Budou mít nárok
na úhradu marně vynaložených nákladů až do výše 80 %.
U programů Covid NN sekt.p., Covid 2022 sekt.p. dojde k prodlení, budou muset být mezi tím
renotifikovány ze strany EK, následně budou vypsány výzvy. Podpořeni budou žadatelé z oborů cestovní
ruch, gastronomie, ubytování, prádelny, organizátoři eventů. Rozhodným srovnávacím obdobím bude
1.11.-31.12.2021 oproti stejnému období v r. 2019 (pozitivní posun po jednání AMSP ČR s MPO, původně
srovnáváno 2.pol. 2019 a 2.pol. 2021), stanoven 50% pokles.
Covid NN sekt.p. – žadatelé budou mít nárok na úhradu 50 % nákladů, Covid 2022 sekt.p. – žadatelé budou
moci žádat 500 Kč/den/zaměstnance. Maximální podpora pro 1 žadatele bude 1,5 mil. Kč.
Výjimku mají organizátoři kulturních, sportovních a dalších akcí / eventů – rozhodné období bude
1. 11. 2021 – 28. 2. 2022, kdy v rámci programu Covid NN sekt.p. budou moci čerpat až 80 %. Celková
podpora za Covid NN sekt.p. a Covid 2022 sekt.p. na 1 žadatele bude max. 3 mil. Kč.
Covid BUS (Ministerstvo dopravy), zájezdoví dopravci – celková alokovaná částka je 400 mil. Kč, maximální
částka podpory na 1 žadatele bude 2,5 mil. Kč, příspěvek bude rozlišen podle počtu sedadel a emisní normy.
Celková suma podpory vlády do těchto 4 programů je 5 mld. Kč.

6

Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 16. února 2022 č. 95 vyhlásilo dne 21. února 2022 Ministerstvo
průmyslu a obchodu Výzvu k programu podpory podnikatelů podnikajících v oblasti adventních trhů
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2
„COVID – ADVENTNÍ TRHY“.

Příjem žádostí bude zahájen 1. března v 9:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Bližší
informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde:
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce
této aplikace).

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:
• Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených
povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021
• Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.
• Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč
• Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis
• Podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům:

a. Podpora trhovcům
• V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den
• V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den
• V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

b. Podpora organizátorům
• Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených
nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně
80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Přílohy ke stažení:
Výzva COVID – ADVENTNÍ TRHY
Příloha 3 Tabulka Podklady pro výpočet dotace _ přehled nákladů spojených s organizací adventního trhu

Zdroj: MPO
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POZVÁNKA NA DEN PODNIKATELŮ ČR

Rádi bychom Vás pozvali na naši největší akci v roce, kterou je DEN PODNIKATELŮ
ČESKÉ REPUBLIKY, jehož XIX. ročník se uskuteční dne 24. března 2022 tradičně v hotelu
Ambassador – Zlatá Husa (Václavské náměstí 5, Praha 1). Jedná se o XIX. ročník, který jsme byli nuceni
vzhledem ke špatné epidemiologické situaci v listopadu odložit.
Letos chceme dát větší prostor firmám, které budou v průběhu galavečera oceněny v několika soutěžích.
Program galavečera se ponese i v duchu 20. výročí asociace jako spolehlivého partnera podnikatelů. I letos
očekáváme mnoho významných hostů z řad podnikatelů, zástupců vládní a politické sféry i společenského
života.
Děkujeme všem firmám a podnikatelům, kteří při nás 20 let stojí i těm, co nám dali důvěru teprve nedávno.
Bez podnikatelů a firem bychom tu nebyli. Jen s vámi, se silnou základnou, můžeme dokázat velké věci.
Galavečer moderuje Libor Bouček.

Budoucnost patří malým a středním podnikům – jejich předností je schopnost rychlé změny.

Těšíme se na Vás.
POZVÁNKA VČ. PROGRAMU KE STAŽENÍ ZDE
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AMSP ČR JE PŘIPRAVENA PODÍLET
SE NA POMOCI UKRAJINĚ

Tisková zpráva ze dne 24. února 2022 – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) odsuzuje postup Ruska vůči Ukrajině. Shoduje se s hodnocením české diplomacie, která
jej označuje za neobhajitelnou a ničím nepodloženou agresi a dává zapravdu prezidentovi republiky,
že je třeba sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány.
Jsme si zároveň vědomi, že tato situace a nekompromisní postoj, který k ní zaujímají všechny západní
státy, budou mít dvojsečné dopady. „Sankce na jedné straně zasáhnou agresora, negativní vliv ale budou
mít i na nás,“ konstatuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.
Je reálné očekávat například komplikace v platebním styku, pokud bude naplněn prezidentův apel
na vyřazení Ruské federace z mezinárodní bankovní sítě SWIFT. „To může zcela změnit podmínky
pro export do Ruska, ale i na Ukrajinu,“ upozorňuje členka představenstva a generální ředitelka
AMSP ČR Eva Svobodová.
Zároveň musíme počítat s odlivem Ukrajinců, kteří dostanou povolávací rozkazy, z českých firem.
Podle našich poznatků se to už děje. Stejně tak se musíme připravit na příliv utečenců z Ukrajiny
do České republiky.
Musíme počítat i s tím, že ekonomice přinese celá tato situace další zdražování, další růst inflace
a nervozitu na trzích.
I tak jsme ale připraveni podílet se podle našich sil a možností na pomoci Ukrajině. Jsme si vědomi, že
na jejím území se v těchto chvílích bojuje o budoucí uspořádání Evropy i celého dnešního
globalizovaného světa.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.
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STRUČNÝ PŘEHLED: JAK NA DEZINFORMACE?

Dovolujeme si Vám zaslat stručný dokument, který se týká
rozpoznávání dezinformací, kterými se snaží vést Rusko
hybridní válku.
Asociace komunikačních agentur společně s řadou partnerů
(firem, medií) připravila kampaň na posílení dárcovství
a hlavně konsolidaci někdy dosti roztříštěné pomoci. Kampaň
vede na rozcestník www.stojimezaukrajinou.cz. Definuje
různé formy pomoci a ověřená konta.

OBRÁZEK KE STAŽENÍ ZDE

SBÍRKY POMOCI NALEZNETE ZDE
NABÍDNĚTE SVOU POMOC UKRAJINCŮM - INFORMACE ZDE
Více informací naleznete zde:
http://www.stojimezaukrajinou.cz
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10 DŮVODŮ PROČ VYPLNIT VÝKAZ
V APLIKACI DANTE WEB

DANTE WEB je moderní aplikace umožňující rychlé, bezpečné a kvalitní vyplnění statistických
výkazů. Získejte přehled a kontrolu nad Vašimi daty a usnadněte si práci. Šetřete svůj čas a využívejte
moderní technologie.
1. RYCHLOST
Přes aplikaci DANTE WEB nejrychleji vyplníte a předáte data Českému statistickému úřadu. Nemusíte
používat e-mail ani datovou schránku.

2. BEZPEČNOST
Získáte unikátní klíč, který zajišťuje bezpečný přístup do aplikace, a to pouze oprávněnému uživateli.
Všechna data jsou chráněna před zneužitím.

3. KVALITA
Webová aplikace obsahuje celou řadu kontrol pro správné vyplnění. Pokud je ve výkaze chyba, systém
na ni sám upozorní.

4. PŘEHLED
Díky DANTE WEB máte neustále přehled o Vašich výkazech a stavu jejich vyplnění.

5. DOSTUPNOST DAT
Vaše data jsou v aplikaci trvale uložena a kdykoliv a odkudkoliv dostupná oprávněnému uživateli.

6. SDÍLENÍ
Vyplnění oddílů výkazu můžete delegovat na několik pověřených zaměstnanců nebo na pracovníky
externí firmy.

7. TECHNOLOGICKÁ NEZÁVISLOST
Webová aplikace je nezávislá na operačním systému. Výkaz vyplníte nejen v Microsoft Windows, ale
i v Linuxu, Androidu nebo Apple iOS. Z DANTE WEB uložíte výkaz do formátů .txt či .xls a také jej
z těchto formátů můžete načíst.
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8. PODPORA
Při vyplňování máte k dispozici všechny potřebné číselníky, podrobné vysvětlivky nebo upozornění na
změny ve výkazech.

9. JEDNODUCHOST
I v rozsáhlém výkaze se můžete snadno pohybovat a přepínat mezi jednotlivými oddíly a následně si
můžete výkaz vytisknout. Informace o odeslání výkazu do ČSÚ se Vám zobrazí v aplikaci a zároveň
přijde potvrzujícím e-mailem. K vyplňování výkazu se můžete vracet, doplňovat jej a provádět v něm
opravy. DANTE WEB jednoduše řeší i zapomenuté heslo.

10. EFEKTIVITA
Využíváním aplikace ušetříte čas.

On-line vyplňování výkazů ZDE.

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