
Informace pro obchodní partnery
Jako reakce na situaci vyvolanou pandemií COVID 19



Vážení obchodní partneři, 

tento dokument jsme pro Vás zpracovali v reakci na situaci 

vyvolanou pandemií COVID 19. Text Vám přináší přehled 

daňových úlev a dalších možností, kterými byste případně 

mohli ulevit svému podnikání v této nelehké době. 

Za celou naši skupinu Vám přeji hodně zdaru v této 

nelehké době a pevné zdraví. 

S úctou, 

Ing. Leoš Kozohorský, partner

Úvodní slovo 
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Obecně platná opatření 

v oblasti daní



Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve 
splátkách

Na žádost daňového subjektu správce daně posečká s úhradou daně, pokud: 

• by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,

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

• 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.

Naplnění důvodů prokazuje daňový subjekt 



Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Správce daně povolí ze závažného důvodu na žádost osoby zúčastněné na správě daní prodloužení lhůty 
stanovené správcem daně, pokud byla žádost o prodloužení lhůty podána před jejím uplynutím

Nyní netřeba platit správní poplatek za podání žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového 
přiznání



Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně 

Pokud zákon stanoví orgánu veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo 

příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední

K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty 

pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě



Další opatření v oblasti daní

a odvodů



Liberační balíček MFČR 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 

Posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce 



Liberační balíček MFČR II

Zpětné uplatnění ztráty – možnost uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých 

základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku (vyžaduje novelu 

zákona) 

Pozastavení EET na dobu nouzového stavu plus dalších tří měsíců (vyžaduje novelu zákona, schváleno 

PS) – sněmovní tisk č. 788 

Zrušení zálohy na daň z příjmu k 15. 6. 2020

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 



Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP 
(vyžaduje novelu zákona) 

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 na SP (4. 5.) nebyl posunut, slíbeno je prominutí sankce 

Původní termín pro podání přehledu na ZP (4. 5.) byl posunut na 3. 8. 2020



OČR pro OSVČ – program MPO 

Vyplácení OČR pro OSVČ na děti do 13 let po celou dobu uzavření škol

Pokud OČR nečerpá manžel/ka

Ve výši 424 Kč / den 

Vyplácí živnostenský úřad 



Program ANTIVIRUS (bude vyhlášen 1. dubna s platností od 
března) - MPSV

A - Proplacení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě

– zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy

– stát tuto částku proplácí v plné výši 

B - Proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení činnosti 

zaměstnavatele v důsledku protikrizových opatření vlády 

– zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy

– stát tuto částku proplácí ve výši 80 % 

C – proplacení náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u 

významné části ostatních zaměstnanců 

– Významná část = alespoň 30 % zaměstnanců

– zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy

– stát tuto částku proplácí ve výši 80 % 



Program ANTIVIRUS (bude vyhlášen 1. dubna s platností od 
března) - MPSV

D – proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení dostupnosti vstupů 

(surovin, výrobků, služeb) ze strany subdodavatelů 

– zaměstnavatel vyplácí 80 % mzdy

– stát tuto částku proplácí ve výši 50 %

E – proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení poptávky po 

službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu 

zaměstnavatele ze strany odběratelů  

– zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy

– stát tuto částku proplácí ve výši 50 %



Zdravotní pojišťovny a jejich opatření

Posunutí termínu pro OSVČ podání přehledu do 3. 8. 2020 

Opatření přijaly: 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna

• Oborová zdravotní pojišťovna

• Vojenská zdravotní pojišťovna

• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra



Podpora podnikatelů ve 

spolupráci s ČMZRB



Program COVID I (již ukončeno přijímání žádostí)

Možnost získání bezúročné půjčky na krytí provozních nákladů prostřednictvím ČMZRB 

Poskytnutí ručení a dotace na úroky u úvěrů od komerčních bank ze strany ČMZRB 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/


Program 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 

https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/

https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/


Doufám, že Vám tento materiál pomohl zorientovat se v 

základních opatřeních, která se přijala nebo přijmou v této 

nelehké době. Pokud budete potřebovat s čímkoliv, nejen v 

souvislosti s těmito opatřeními, naši pomoc, neváhejte se 

obrátit ať už na mě, či na konzultanta naší společnosti, na 

kterého jste zvyklí. 

Přeji Vám hodně zdraví a společně to zvládneme, 

Ing. Leoš Kozohorský, partner

Slovo závěrem



Ing. Leoš Kozohorský

partner

Kreston A&CE Group, s.r.o. 

Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno

IČO: 634 97 930, DIČ: CZ699001790

T +420 541 594 259, F +420 541 594 260

M +420 603 445 339

l.kozohorsky@kreston.cz

www.kreston.cz


