
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce
stav prezentace k 23. 4. 2020

Situace 
podnikatelů v 
mimořádných 
opatřeních



● Vypnutí trhu přes noc
● Nikdo nebyl připraven
● Nejistota, krize důvěry
● Ztráta tržeb -> nedostatek zdrojů (hotovosti) na 

úhradu stálých nákladů
● Nákaza (epidemie) druhotné platební 

neschopnosti
● Zdroj nákazy – firmy bez tržeb, kterým vláda 

nedokázala rychle a jednoduše pomoc

HLAVNÍ PROBLÉMY PODNIKATELŮ
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JAKÁ MUSÍ BÝT POMOC VLÁDY

Většina podnikatelů 
nemá administrativní 

kapacity vyřizovat 
složité žádosti

Případně jednoduchá 
výběrová kritéria

Kdo rychle dává, 
dvakrát dává

RYCHLÁ ADMINISTRATIVNĚ 
JEDNODUCHÁ

PLOŠNÁ
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prodlení
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Liberační balíčky MF
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Obecně platná 
opatření

01.



Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách

❑ v § 156 daňového řádu uvedeny důvody, při jejichž naplnění 
správce daně musí povolit

❑ naplnění důvodů prokazuje daňový subjekt
❑ zákonné důvody:

▪ pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt 
vážnou újmu,

▪ pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob 
na jeho výživu odkázaných,

▪ pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání 
daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl 
pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím 
zdaňovacím období,

▪ není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
▪ při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku 

povinnosti uhradit daň.
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Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-
poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-
poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-
cr/letak.pdf

http://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/poseckani-s-dani-informace-
GF%C5%98-a-formular.docx

7

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
http://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/poseckani-s-dani-informace-GF%C5%98-a-formular.docx


Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně

❑ Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení 
nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně 
došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného 
případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového 
subjektu.

❑ pokyn GFŘ k promíjení

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-
21.pdf
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https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-21.pdf


Posečkání se zaplacením zálohy

❑ V odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, 
popřípadě povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za 
celé zdaňovací období.

❑ vzor žádosti

http://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/%C5%BD%C3%A1dost-vzor-
zru%C5%A1en%C3%AD-z%C3%A1lohy.docx
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http://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/%C5%BD%C3%A1dost-vzor-zru%C5%A1en%C3%AD-z%C3%A1lohy.docx


Speciální 
opatření 
schválená

02.



Liberační balíček I

❑ možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez 
sankce (pokuta, úrok z prodlení)

❑ možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH  
a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní 
dny)

❑ prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže 
souvislost s koronavirem

❑ zrušení správních poplatků za žádosti
❑ odložení EET po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců –

zákon č. 137/2020 Sb.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-
danove-poplatniky-v-souvisl-37856

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_ko
ronavirem-10500 11

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500


Liberační balíček II

❑ pozastavení EET na dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců –
zákon č. 137/2020 Sb.

❑ zrušení zálohy na daň z příjmu k 15. 6.
❑ plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání, 

pokud je podáno nejpozději jako příslušné kontrolní hlášení, za 
jehož pozdní podání byla pokuta prominuta

❑ plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani 
z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí 
nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, pokud mělo být přiznání 
podáno a daň zaplacena od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a bude tak 
učiněno do 31. 8. 2020

12



Liberační balíček II

❑ zpětné uplatnění ztráty (loss carryback) – možnost uplatnit 
případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých 
základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční 
správy v roce 2021 vratku (vyžaduje novelu zákona v průběhu 
roku 2020)

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-
oblasti-se-rozsiri-37943
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https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943


Liberační balíček III

❑ prominutí DPH z darů vybavení proti šíření koronaviru
❑ prominutí úroku z prodlení za pozdní zaplacení zálohy na silniční 

daň k 15. 4. 2020 a k 15. 7. 2010, pokud budou zaplaceny 
nejpozději do 15. 10. 2020

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
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https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf


Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP

❑ sociální pojištění – zákon č. 136/2020 Sb.
❑ zdravotní pojištění – zákon č. 134/2020 Sb.
❑ v období od března do srpna nebudou OSVČ hradit zálohy na SP 

a ZP 
❑ v ročním vyúčtování jim bude odpuštěno pojistné ve výši šesti 

minimálních záloh na SP a ZP
❑ původní termín pro podání přehledu za rok 2019 na SP (4. 5.) 

nebyl posunut, sankce budou prominuty
❑ původní termín pro podání přehledu za rok 2019 na ZP (4. 5.) byl 

posunut na 3. 8.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-
na-pojistnem-37960

https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-se-na-pul-roku-odpusti-minimalni-
socialni-i-zdravotni-pojisteni/
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https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-na-pojistnem-37960
https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-se-na-pul-roku-odpusti-minimalni-socialni-i-zdravotni-pojisteni/
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Rozšíření OČR pro zaměstnance 

❑ zákon č. 133/2020 Sb.
❑ prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po 

kterou budou žáci doma
❑ návrh na zvýšení na 80 % zpětně od 1. dubna
❑ na všechny děti do 13 let nebo děti závislé na péči jiných osob 

alespoň ve stupni I
❑ umožněno střídání rodičů po dnech
❑ zpětná účinnost od 1. března 2020
❑ výplaty budou prováděny měsíčně na účet zaměstnance

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-
osvc---vyzva-i--253750/
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/


Kompenzační bonus pro OSVČ – „pětadvacítka“

❑ zákon č. 159/2020 Sb.
❑ pro všechny OSVČ s výjimkou těch, kteří jsou zároveň zaměstnanci 

a vznikla jim účast na nemocenském pojištění
❑ podmínkou je, že poplatník nemohl svojí činnost zcela nebo z části 

vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo 
krizových opatření

❑ podpora ve výši 25 tis. Kč za období od 12. 3. do 30. 4.
❑ návrh na druhé bonusové období 1.5. – 8.6.
❑ vláda bude moci NV stanovit třetí bonusové období do 31.8.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-
podporu-pro-zasazene-o-38055

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-
verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-
ti-38072
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https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072


5 198 955 500 Kč
Celková vyplacená 

suma

79,2 %
Zpracováno

209 580
Zpracováno

Žádosti o pětadvacítku pro osvč (k 20. dubnu 2020)

259 163
Žádostí
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ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PĚTADVACÍTKU

EPO (e-podpis)

Datová schránka

Písemně

155 004

1 784

53 936

48 439

Email
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OČR pro OSVČ – program MPO

❑ usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 262, vydané jako 
č.109/2020 Sb.

❑ na děti do 13 let po celou dobu uzavření školy
❑ pokud OČR nečerpá manžel/ka
❑ ve výši 424 Kč / den, maximálně 13 144 Kč / měsíc
❑ žadatel o příspěvek:

• OSVČ na hlavní činnost,
• poplatník daně z příjmů na finančním úřadě,
• malý a středním podnikatelem, 
• nesmí mít žádné nedoplatky vůči FÚ, ČSSZ a ZP;

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-
osvc---vyzva-i--253750/
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/


50 000

5 000
Vyřízeno

Podáno žádostí k 14. dubnu

5 000
Vráceno
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ANTIVIRUS – PROGRAM „A“

❑ zaměstnanec v karanténě 
• překážka v práci na straně zaměstnance dle § 192 ZP
• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného 

výdělku
❑ uzavření či omezení provozu 

• překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP
• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného 

výdělku

❑ příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, 
maximálně 39 000,- Kč / měsíc / zaměstnance
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ANTIVIRUS – PROGRAM „b“

❑ nepřítomnost významné části zaměstnanců na pracovišti v 
důsledku překážek v práci na jejich straně
• překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP
• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného 

výdělku
❑ snížení odbytu

• překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP
• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného 

výdělku

NEBO

• v případě vydání vnitřního předpisu nebo dohody s odbory jde o 
překážku dle § 209 ZP

• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného 
výdělku
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ANTIVIRUS – PROGRAM „b“

❑ nedostatek vstupů
• překážka na straně zaměstnavatele dle § 207/a) ZP
• zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného 

výdělku

❑ příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, 
maximálně 29 000,- Kč / měsíc / zaměstnance

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus
.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

https://www.podnikatel.cz/clanky/castecna-zamestnanost-nebo-plne-
hrazena-prekazka-v-praci/

25

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa
https://www.podnikatel.cz/clanky/castecna-zamestnanost-nebo-plne-hrazena-prekazka-v-praci/


32 287

24 597
Zpracováno

Podáno žádostí k 20. dubnu

76 %
Zpracováno
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Hodně se o něm na tiskových konferencích 
mluví, ale nikdo ho v praxi zatím neviděl.

COVID z dílny 
MPO je jako 
YETTI



• Příjem žádostí od 2. 
dubna 8:00 do 3. dubna 
24:00 (celkem 40 hodin)

• 5900 podaných žádostí

• 253 zpracovaných (tj. 
4%, v průměru 14 denně. 
Tímto tempem se bude 
zpracovávat 420 dní)

• 250 schválených

• Příjem žádostí od 16. 
března do 20. března 
(celkem 4 dny)

• 3200 podaných žádostí

• 1620 zpracovaných

• 200 schválených (12%)

COVID iiCOVID i



COVID i, ii, iii

COVID I
❑ bezúročné půjčky

COVID II
❑ záruky za provozní úvěry od komerčních bank
❑ minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun
❑ záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem 

na úhradu úroků

COVID III
❑ další kolo záruk
❑ administrativu žádostí budou provádět komerční banka
❑ státní záruka
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Odložení nájemného

❑ schváleno Poslaneckou sněmovnou i Senátem
❑ pronajímatel nemůže dát nájemci výpověď, pokud nájemce:

1.nezaplatí nájem za březen až červen,
2.oznámí tento záměr pronajímateli a
3.dlužný nájem doplatí do 31. 12. 2020.
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Odložení splátek úvěrů

❑ zákon č. 177/2020 Sb.
❑ podnikatel může požádat o doklad splátek, pokud:

▪ jde o úvěr sjednaný před 26. 3. 2020
▪ úvěr je zajištěný nemovitostí
▪ úvěr byl účelově určen na pořízení nemovitosti

❑ o odklad splátek lze žádat v období do 31.7. nebo do 31.10.
❑ doba splácení se o tuto dobu prodlužuje
❑ po dobu odkladu splátek se hradí sjednaný úrok
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Kompenzační bonus pro s.r.o. bez zaměstnanců

❑ Také malá s.r.o. bez zaměstnanců mají, stejně jako OSVČ, dostat 
500 korun denně, a to zpětně od 12. března

32



Speciální 
opatření 
technická

03.



Podpora komunikace mezi firmami prostřednictvím datových schránek

❑ datovou schránkou bude možno poslat datovou zprávu 
(dokument) v rámci privátní sféry bez poplatku

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART
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Co není 
vyjasněno

04.



Náhrada škody
❑ dle § 36 krizového zákona č. 240/200 Sb.

http://www.pfl.cz/aktuality/nouzov%C3%BD-stav-aneb-
pou%C4%8Den%C3%AD-z-povodn%C3%AD

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/krizova-opatreni-a-
nahrada-skody-opatrny-vyklad

https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-skody-od-statu-v-dusledku-
krizovych-opatreni/

https://www.info.cz/pravo/kdy-a-jak-muzete-zadat-nahradu-skody-kvuli-
pandemii-podle-krizoveho-zakona-44621.html

https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statu-za-skodu-
zpusobenou-opatrenimi-prijatymi-v-boji-s-koronavirem-110841.html

https://www.info.cz/pravo/analyza-povinnost-statu-k-nahrade-skody-trva-
ze-jde-o-opatreni-ministerstva-neni-rozhodujici-44753.html
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Legislativa
05.



KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY, NAŘÍZENÍ DALŠÍCH ORGÁNŮ

https://www.noveaspi.cz/menu/search?sq=Covid+Coronavirus+Koronavirus
+%22SARS%20CoV-2%22

https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-
vladnich-usneseni--253581/

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
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https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/


Užitečné 
souhrny 
informací

06.



Informační souhrny

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-
ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-
rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/

https://www.komora.cz/koronavirus/
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https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/
https://www.komora.cz/koronavirus/


Prostor pro vaše dotazy
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Děkuji za pozornost
Ing. Tomáš Hajdušek

⯀ daňový poradce, ev. č. 1381
⯀ vedoucí odborné sekce Správy daní 

při Komoře daňových poradců

tomas@hajdusek.cz
+420 602 427 342
twitter @TomHajda
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