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Vážení obchodní přátelé, 

 

v dalším čísle letošního Zpravodaje si vás dovolujeme seznámit s aktuálními 
změnami v oblasti daní a covidových opatření. 
  
V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám nadále rádi k dispozici. 

  

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

 

Šárka Adámková    Ladislav Dědeček 
Partner      Partner 
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VÝPLATA DIVIDEND  
V souvislosti s přijetím nového zákona č.37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který 
bude účinný od 1.6.2021, došlo k významnému zpřísnění výplaty dividend v případech, kdy 
nebude zápis v evidenci skutečných majitelů v souladu s tímto nově přijatým zákonem. 
Upozorňujeme na to, že nebude již např. možné zapsat do rejstříku statutární orgán české 

společnosti v případech, kdy bude existovat skutečný majitel. Doporučujeme tuto evidenci pečlivě 
prověřit. S nesplněním povinností dle tohoto zákona jsou nově spojeny i významné sankce až do výše 
500 tis. Kč včetně odpovědnosti statutárního orgánu za případnou škodu způsobenou porušením péče 
řádného hospodáře. 
 

PRODLOUŽENÍ LHŮT U PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ 

Na základě generálního pardonu ministryně financí vyhlášeným ve finančním zpravodaji č. 
16/2021 zveřejněném dne 9.3.2021 dochází k faktickému prodloužení termínu pro podání 
daňového přiznání a platby daně z příjmů.  
 
Úroky z prodlení a pokuty za opožděné daňové tvrzení se promíjí v takovém rozsahu, že bude 

možné bez sankcí podat přiznání k dani z příjmů v papírové formě do 3.5.2021 a v elektronické formě 
až do 1.6.2021. Daň z příjmů bude tedy možno uhradit bez sankcí rovněž v datech uvedených výše, tedy 
u přiznání k dani z příjmů v papírové formě musí být úhrada provedena nejpozději dne 3.5.2021 a u 
přiznání k dani z příjmů v elektronické formě do dne 1.6.2021. 
 
Pokuta za opožděné podání dodatečného daňového přiznání za rok 2019 bude prominuta fyzickým 
osobám, které podají daňové přiznání za rok 2020 v papírové formě nejpozději do dne 3.5.2021, za 
předpokladu, že u těchto fyzických osob ve zdaňovacím období roku 2020 došlo ke změně způsobu 
uplatňování výdajů na výdaje procentem z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence 
nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích a pokud z důvodů úpravy výsledku hospodaření při ukončení 
samostatné výdělečné činnosti nebo při ukončení nájmu či zahájením likvidace uvedených v ustanovení 
§ 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů dojde k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací 
období roku 2019 nejpozději do dne 3.5.2021. Těmto fyzickým osobám bude rovněž prominut úrok 
z prodlení a úrok z posečkané částky, za předpokladu, že k úhradě doměřené daně z příjmů za rok 2019 
dojde nejpozději dne 3.5.2021.  
 
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří podají daňové přiznání za rok 2020 v elektronické 
formě nejpozději do dne 1.6.2021, platí výše uvedené obdobně, s tím rozdílem, že sankce nebudou 
vyměřeny, pokud k podání dodatečného přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a 
k platbě doměřené daně dojde nejpozději dne 1.6.2021. 
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Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří podají přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 
2020 v papírové formě nejpozději do dne 3.5.2021, mohou bez sankcí oznámit příjem osvobozený od 
daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 dle § 38v zákona o daních z příjmů (příjmy 
vyšší než 5 mil. Kč) rovněž až do data 3.5.2021. U poplatníků, kteří daňové přiznání podají elektronicky, 
se termín prodlužuje až na 1.6.2021. 
 
   

PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 
Ministryně financí z důvodu stávající epidemiologické situace ve Finančním zpravodaji 
č. 13/2021 zveřejněném dne 2. března 2021 promíjí pokutu za opožděné podání přiznání 
k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíce února 2021 a pokutu za opožděné 
podání dodatečného přiznání k DPH, které by byl daňový subjekt povinen podat do konce 

měsíce března roku 2021. Pro prominutí pokuty musí být splněna podmínka, že budou tato daňová 
přiznání podána nejpozději dnem 15. dubna 2021. 
 
Plátcům DPH je dále prominuta i pokuta za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které 
mělo být podáno za měsíc únor 2021 a jiným kontrolním hlášením, kde běh lhůty pro splnění povinnosti 
alespoň částečně spadá do období od 1.3.2021 do 21.3.2021, pokud k podání předmětného kontrolního 
hlášení dojde nejpozději dne 15.4.2021. 
 
Dále je všem plátcům DPH a identifikovaným osobám prominut úrok z prodlení vzniklý na DPH za 
zdaňovací období měsíce února 2021, pokud k úhradě DPH dojde rovněž nejpozději dne 15.04.2021. 
 

 

MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNANCI PŘI NAŘÍZENÍ 
KARANTÉNY 

Dnem 5.3.2021 vstoupil v účinnost zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené 
karanténě, který byl v legislativním procesu projednáván jako sněmovní tisk č. 1153. 
 
Zaměstnanci mají nově v období od 1.3.2021 do 30.4.2021 nárok na mimořádný příspěvek 

při nařízené karanténě po 28.2.2021, za předpokladu, že jim dle zákoníku práce vznikl nárok na náhradu 
příjmu, a to i z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvek nepřísluší zaměstnanci, 
kterému byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí s výjimkou služebních 
cest. 
 
Výše příspěvku je stanovena na 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 
kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % 
průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, bude výše příspěvku o tento rozdíl 
ponížena. 
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Příspěvek zaměstnanci vyplatí jeho zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období. 
Zaměstnavatel má pak nárok si tento příspěvek odečíst od pojistného na sociální zabezpečení a státní 
politiku zaměstnanosti, a to za podmínky, že příspěvek zaměstnanci vyplatí nejpozději do konce druhého 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém si příspěvek od pojistného odečetl.  
 
Upozorňujeme, že pokud by zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil příspěvek včas, nemá právní nárok 
na odečet pojistného a částka o kterou pojistné snížil, je dlužným pojistným, ze kterého je povinný hradit 
penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 
 
Zaměstnavatel odečet příspěvku od pojistného uplatní na předepsaném tiskopise „Přehled o výši 
pojistného“, přičemž nárok na odečet od pojistného lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po 
skončení karantény zaměstnance. Velice důležitá bude veškerá evidence zaměstnavatele včetně 
prokázání nařízené karantény a daného období. 
 
Závěrem informujeme, že příspěvek zaměstnanci při nařízení karantény je osvobozen od daně z příjmů 
a nebude ani podléhat exekuci či se započítávat do příjmu pro dávky. 
 
 

ANTIVIRUS PRODLOUŽEN DO 30.4.2021 

Rádi bychom Vás informovali, že usnesením vlády č. 186/2021 ze dne 22.2.2021 dochází 
k prodloužení programu Antivirus obecně do 30.4.2021. Současně však dochází ke změnám 
některých podmínek pro poskytnutí příspěvku. 
 

Podstatná je informace, že všechny společnosti, které budou chtít v tomto programu nadále pokračovat, 
budou muset uzavřít „Dodatek“ ke stávající smlouvě, nebo uzavřít novou smlouvu s Úřadem práce ČR. 
 
V programu dále nastane zásadní změna, kdy počínaje příspěvkem za měsíc březen bude tento příspěvek 
náležet pouze na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá ke dni podání vyúčtování alespoň 3 
měsíce. Další významnou změnou je navýšení příspěvku veřejné podpory ze stávajících 800 000 EUR na 
1,8 mil. EUR, a to na příspěvky za měsíc únor 2021 a za následující měsíce. Všechny tyto změny budou 
již obsaženy v písemném dodatku nebo nově uzavřené smlouvě s UP. 
 
Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pod 
tímto odkazem: antivirus.mpsv.cz. 
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KRÁTCE 
Krátce informujeme, že v období od 3.2.2021 do 3.6.2021 je prominuta daň z přidané 
hodnoty u dodání zboží a z přijaté úplaty u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů a jiného 
příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům, které jsou výrobcem určeny k ochraně 
uživatele jako osobní ochranný prostředek nebo jako zdravotnický prostředek v souladu 
s právními předpisy EU a splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2 nebo mají stejnou 

či vyšší filtrační účinnost. 

 


