
 

 
 
TAX FLASH 
 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
dovolujeme si vás seznámit s aktuálními změnami legislativy: 
 
 
1. NOVÉ DAŇOVÉ ÚLEVY PRO POPLATNÍKY, JEJICHŽ PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

BYLA OMEZENA VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM 
 

Podnikatelé a živnostníci, kteří svojí převažující činností spadají do některého z 
vyjmenovaných oborů mohou odložit veškeré úhrady DPH, daně z příjmů a silniční daně 
až do 31.12.2020. Přičemž musí na finanční úřad zaslat oznámení o tom, že splňují 
podmínky generálního pardonu vyhlášeného ministryní financí ve finančním zpravodaji č. 
22/2020 zveřejněném dne 14. října 2020. Oznámení postačí zaslat i formou e-mailu. 
 
Jedná se o odložení daňových povinností podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně 
omezena vládním nařízením, kdy se touto činností rozumí: 
• provozování restauračních zařízení a barů, 
• provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a 

diskoték 
• pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, 
• pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních 

hostin, 
• provozování cirkusů a varieté, 
• pořádání poutí a podobných tradičních akcí, 
• pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, 
• pořádání veletrhů, 
• provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, 

wellness zařízení, 
• provozování zoologických a botanických zahrad, 
• provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných 

historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 
 

Prominuty budou úroky z prodlení vzniklé na dani z přidané hodnoty za období září, říjen 
a listopad roku 2020, či za 3. čtvrtletí 2020, pokud dojde k úhradě daně do 31.12.2020. 
Dále se promíjí zálohy na daň silniční splatné během roku 2020 a zálohy na daň z příjmů 
splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020. 
 
Dále bude prodloužena i platnost některých mimořádných opatření předchozích 
liberačních balíčků. Konkrétně se bude jednat o plošné prominutí správního poplatku za 
podání žádostí na finanční nebo celní úřad. Týká se podání žádostí na prominutí úroků z 
prodlení, a úroků z posečkané částky, žádosti o prominutí pokuty za nepodané kontrolní 
hlášení, o potvrzení o bezdlužnosti či vrácení daní při dovozu a prominutí celního 
nedoplatku. 

 
 
  



 

 
2. KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ 

 
Ve stručnosti informujeme, že v současné době je ve zrychleném legislativním režimu 
projednáván návrh zákona na krizové ošetřovné. 
 
Nárok na ošetřovné tak vznikne mnoha rodičům na základě mimořádného opatření 
uzavření 1. stupně základních škol, ke kterému došlo dne 14.10.2020. Po ukončení 
legislativního procesu bude na webových stránkách ČSSZ k dispozici formulář žádosti o 
ošetřovné, který pak rodič po vyplnění odevzdá svému zaměstnavateli. 
 
Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče 
o dítě mladší 10 let či o osobu závislou na péči jiné osoby od 1. stupně závislosti, a to po 
celou dobu trvání uzavření škol nebo při nařízení karantény v rodině. Nárok na ošetřovné 
budou mít za splnění výše uvedených podmínek i zaměstnanci na dohodu o provedení 
práce či dohodu o pracovní činnosti. Ošetřovné bude činit 60 % denního vyměřovacího 
základu s minimální hranicí 400 Kč denně. Na ošetřovném se mohou rodiče střídat i po 
jednotlivých dnech. 
 
Součástí návrhu je i ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 400 Kč 
denně po dobu uzavření škol. 

 
 
3. PRODLOUŽENÍ PROGRAMU „ANTIVIRUS A“, PROGRAM ANTIVIRUS A+ 

 
V nejbližších dnech by mělo dojít ke schválení návrhu na prodloužení programu 
ANTIVIRUS A do konce roku 2020. 
 
Nově vzniká program ANTIVIRUS A+, který je určen pro podniky s nuceným omezením 
provozu. Do současnosti zde měl na základě programu ANTIVIRUS A zaměstnavatel 
nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd do maximálního limitu 39 tis. Kč na jednoho 
zaměstnance. Za období od 1. října do konce letošního roku nově zaměstnavatel získá 
100% náhradu a maximální limit na jednoho zaměstnance bude navýšen na 50 000 Kč. 
 
Co se týče náhrad mezd za zaměstnance v karanténě, zde bude dále platit náhrada pouze 
ve výši 80 % na takového zaměstnance. 
 
ANTIVIRUS B přispívající na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které "COVID" 
krize dopadla nepřímo se zatím nemění a platí do konce října letošního roku. ANTIVIRUS 
C, kterým byly od června do srpna odpuštěny odvody na povinné sociální pojištění 
hrazeného za zaměstnavatele, zatím rovněž není prodloužen. O případných změnách 
budeme průběžně informovat. 

 
 
4. KRÁTCE 

 
Vláda schválila obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč za každý den 
bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku nařízených vládních restrikcí pro 
osoby samostatně výdělečně činné a společníky malých s.r.o. za období vyhlášeného 
nouzového stavu, jež byl vyhlášen ode dne 5. října 2020. Podmínkou pro čerpání 
kompenzačního bonusu je převažující činnost v oboru, který byl uzavřen v důsledku 
vládních restrikcí. Pro posouzení nároku již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale 



 

dominantní zdroj obživy za rozhodné období od června do konce září roku 2020. Návrh je 
nyní projednáván ve zrychleném legislativním procesu. 
 
Dále je projednáván také návrh na odklad EET na 1. ledna 2023. Odloženy by měly být 
všechny 4 fáze elektronické evidence tržeb. Podnikatelům zůstane nadále možnost 
dobrovolné elektronické evidence tržeb. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách dne 16.10.2020 zveřejnilo 
druhou výzvu k programu COVID-Nájemné. Žádosti bude možné podávat ode dne 21. října 
2020 do 21. ledna 2021. Program je určen podnikatelům, kteří museli z důvodů krizových 
opatření dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb 
zákazníkům v těchto provozovnách. Více informací k žádostem naleznete na následujícím 
odkaze: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--
255305/. 

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám nadále rádi k dispozici. 
 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
Váš HLB PROXY-Team 
 
 
 
 
20.10.2020 
 
 
 
 


