
K prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání  

Snad ještě rychleji, než koronavirus, se začala šířit dezinformace, že Finanční správa prodlouží lhůtu 

pro podání přiznání k daním z příjmů. Tato informace doplňuje včerejší tiskovou zprávu MF ČR 

k připravovanému liberačnímu balíčku, jehož konečná podoba pochopitelně může přinést i jiné 

závěry. Liberační balíček má obsahovat několik opatření; tato informace je zaměřena na oblast daní 

z příjmů. 

Home – office popř. karantény můžete využít k poslechu nejnovějších zvukových nahrávek daňových 

přednášek, např. zvukového záznamu přednášky „Daně z příjmů 2019/2020“ z tohoto týdne či „SRO 

2020/2021“ zaměřené i na platné změny v právní úpravě SRO od 1.1.2021, nebo ke studiu komentářů 

aktualizovaných na letošní rok. Zvukové nahrávky z loňského roku, které jsou do značné míry stále 

aktuální a platné, můžete nyní pořídit za velice příznivou cenu 220 Kč + DPH; komplet nahrávky 

přednášky „Daně z příjmů 2018/2019“ a „DPH 2018/2019“ jen za 320 Kč + DPH. 

Stručně upozorňujeme na informace, které se týkají pracovněprávních souvislostí opatření proti 

šíření koronaviru a např. ošetřovného při uzavření školy, na pozdržení daňového legislativního 

procesu a na novou informaci Finanční správy ke změně sazeb DPH od 1.5.2020. 

K liberačnímu balíčku 

Standardní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) za loňský rok 

1.4.2020 má zůstat zachována,  to např. (zatím) znamená, že i lhůta pro podání přehledu OSVČ na 

sociální zabezpečení by zůstala do 4.5.2020 a změnu výše záloh podle výše příjmů a výdajů za rok 2019 

by bylo nutné provést nejpozději pro zálohu za květen 2020 (pokud by však byl přehled podán např. 

v březnu či dubnu, tak již počínaje zálohou za březen či duben). Lhůta pro doplatek pojistného za rok 

2019 je do 8 dnů od podání přehledu za rok 2019, nebude-li podán do 4.5.2020, tak do 8 dnů od tohoto 

data, tj. do 12.5.2020. 

Od lhůty pro podání přiznání k DPFO 1.4.2020 je odvozena také lhůta pro podání přehledu na zdravotní 

pojištění, která stejně jako lhůta pro podání přehledu na sociální zabezpečení činí 4.5.2020. Stejně tak 

lhůta pro doplacení pojistného na zdravotní pojištění je do 8 dnů od podání přehledu a pokud by nebyl 

podán do 4.5.2020, tak do 12.5.2020. Změna výše záloh je u zdravotního pojištění řešena také počínaje 

měsícem, ve kterém byl (nebo nejpozději měl být) podán přehled – tedy počínaje květnem, pokud 

nebude přehled podán v předchozích měsících. 

Co tedy má být obsahem liberačního balíčku – ve vztahu k DPFO se jedná o plošné prominutí pokuty 

za opožděné tvrzení daně a plošné prominutí úroku z prodlení za období nejpozději do 1.7.2020. 

Pokud tedy přiznání k DPFO místo lhůty do 1.4.2020 bude podáno např. během června 2020 a až 

v červnu bude doplacena daň za rok 2019, tak nebude sankcionováno ani pozdní podání daňového 

přiznání, ani opožděná úhrada daně; přitom by nemělo být nutné dokládat souvislost se šířením 

koronaviru. 

Pokud jde o daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO), tak zde žádná zásadní úleva 

chystána není. Pokud právnická osoba bude v souvislosti s koronavirem žádat o posečkání daně (tedy 

i DPPO, ale např. i DPH), tak je pouze navrhováno snížení správního poplatku k podání této žádosti ze 

400 Kč na 100 Kč. 

Pokud tedy jde o oblast daně z příjmů, liberační balíček má zabránit frontám na finančních úřadech – 

protože právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky, tak jim v tomto směru žádná úleva 

chystána není a nejenže budou muset v termínu do 1.4.2020 (pokud se na ně nevztahuje zákonné 

prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání) daň zaplatit, především budou muset nehledě na 

koronavir v nejbližších dnech zpracovat přiznání k DPPO za rok 2019 a účetnictví loňského roku uzavřít.  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-v-radu-dnu-predstav-37832
https://www.behounek.eu/nahravka-dane-z-prijmu/
https://www.behounek.eu/products/spolecnost-s-rucenim-omezenym/
https://www.behounek.eu/products/spolecnost-s-rucenim-omezenym/
https://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
https://www.behounek.eu/nahravka-dane-z-prijmu-2018-2019-mp3/
https://www.behounek.eu/nahravka-dph-mp3/


Stručně 

MPSV zřídilo samostatnou stránku k šíření koronaviru, kde byla např. 12.3.2020 zveřejněn postup v 

případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v 

nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě. 

Dále byla např. zveřejněna informace ke karanténě a ošetřovnému či podání žádosti o ošetřovné při 

uzavření školy. 

Finanční správa zveřejnila stručnou informaci ke změnám v sazbách daně od 1.5.2020; informace je 

např. potvrzuje, že i u cateringových služeb (naplní-li ovšem znaky služby pro účely DPH) dojde k 

přeřazení do 10% sazby daně a že se 10% sazba daně bude vztahovat i na dodání teplé vody vyrobené 

z pitné vody (dodávané vodovodem). 

Protože byla březnová schůze Poslanecké sněmovny v souvislosti se šířením koronaviru předčasně 

ukončena, nebude v březnu schválen daňový implementační balíček a např. účinnost změn v zákoně o 

DPH, které se týkají intrakomunitárních dodání zboží mezi členskými státy a které do značné míry platí 

již od 1.1.2020, se tak dále odkládá minimálně na 1.6.2020. 

Schůze Senátu svolaná na 18.3.2020 by se podle aktuálních informací měla konat a mohla by tedy 

projednat také rozsáhlou novelu daňového řádu. Pokud by byla schůze zrušena, paradoxně by to mohlo 

přijetí novely daňového řádu urychlit – neprojednání novely Senátem do 25.3.2020 by totiž mohlo být 

považováno za dokončení legislativního procesu v Parlamentu a po podpisu prezidenta a vyhlášení ve 

Sbírce zákonů během dubna by nabyla účinnosti od 1.6.2020 ve verzi schválené Poslaneckou 

sněmovnou. 

Nabídka nahrávek a komentářů 
Daně z příjmů 2019/2020 – Změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání za rok 2019, 

změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. změna metodiky uplatnění výdajů u 

fyzických osob, obvyklá (referenční) cena při obchodech a zápůjčkách mezi spojenými osobami, 

zdanění příjmů z prodeje pozemků či cenných papírů (vč. zdanění zahraničních dividend) u FO. Krátká 

ukázka věnovaná paušálnímu výdaji na dopravu (vozidlo nesmí být použito jinou osobou).   

SRO 2020/2021 – zvukový záznam přednášky věnované aktuálním změnám a novinkám včetně novely 

zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021. Daňové souvislosti rozdělování zisku, výplata záloh na 

podíly na zisku, zápůjčky mezi společníky a společností, ukončení účasti společníka ve společnosti. 

Krátká ukázka se zabývá výplatou zálohy na podíl na zisku počátkem roku 2020 na základě mezitímní 

účetní závěrky k 30.11.2019 podle současné úpravy záloh na podíly na zisku v zákoně o obchodních 

korporacích i podle nové úpravy od 1.1.2021. 

Změny v daních 2019/2020 – zvukový záznam, ze kterého si můžete poslechnout krátkou ukázku 

věnovanou okruhu činností, u kterých od 1.5.2020 podléhají hotovostní tržby evidenci tržeb. 

DPH 2019/2020 – zvukový záznam. Změny u dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, 

změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce 

2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému reverse 

charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém 

přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. Můžete si poslechnout krátkou ukázku věnovanou 

příkladu důkazních prostředků, kterými lze jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného 

členského státu. 

Zdanění mezd 2018/2019 – stále aktuální nahrávka jen za 220 Kč + DPH. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
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https://www.behounek.eu/nahravka-dane-z-prijmu/
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https://www.behounek.eu/products/zdaneni-mezd-zmeny-2017-2018-zvukova-nahravka/


Opravné daňové doklady DPH - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav základu 

daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem se reaguje 

na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle § 43 (v 

tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to se 

zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela 

DPH a daní z příjmů 2019. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro –komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020, vzor valné 

hromady a rozhodnutí jediného společníka o rozdělení zisku. Tento komentář obdržíte zdarma při 

objednání zvukové nahrávky  SRO 2020/2021. 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020  

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK       VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

Krásné dny a především pevné zdraví přejí    Ingrid a Pavel Běhounkovi 
          pátek 13.3.2020 

Sledujte náš WEB        FACEBOOK O DANÍCH 

 

 

 

 

 

https://www.behounek.eu/komentar-dobropisy-dph/
https://www.behounek.eu/nahravka-novela-dph-dani-z-prijmu-2019/
https://www.behounek.eu/nahravka-novela-dph-dani-z-prijmu-2019/
https://www.behounek.eu/products/rozhodovani-o-rozdelovani-zisku-v-sro-podrobny-komentar-s-priklady-a-vzorem-valne-hromady-rozhodnuti-jedineho-spolecnika/
https://www.behounek.eu/products/spolecnost-s-rucenim-omezenym/
https://www.behounek.eu/products/rezim-preneseni-danove-povinnosti-u-stavebnich-a-montaznich-praci-v-roce-2018/
https://www.behounek.eu/katalog/
http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

