Krizová opatření na konci dubna
Tato informace nejprve připomíná průběh omezení podnikatelské činnosti, ale především je zaměřena
na údajný „odklad“ plateb nájemného (na rozdíl pro přijatý odklad splátek úvěrů pro platby nájemného
žádný zákonný odklad neplatí). V poslední části informace připomíná některé aktuální novinky, např.
schvalování rozšíření kompenzačního bonusu pro OSVČ či návrh na obdobnou úpravu pro společníky
či jednatel „rodinných“ s.r.o.
Omezení podnikatelské činnosti
V současné době je prodej a poskytování služeb omezeno krizovým opatřením vlády č. 453 ze dne
23.4.2020 vyhlášeného s účinností od 27.4.2020 pod č. 195/2020 Sb. – toto opatření bylo vydáno
v návaznosti na orientační harmonogram uvolňování činností ze dne 23.4.2020, který nahradil
předchozí harmonogram z 14.4.2020. Zveřejňované harmonogramy nemají žádnou právní závaznost a
je otázkou, zda na nich lze stavět nějaké legitimní očekávání – např. zda od 11.5.2020 bude možné
zahájení provozu v kadeřnictvích, protože v současné době platí časově neomezený zákaz činnost
kadeřnictví. Pokud by tedy měl zákaz činnosti kadeřnictví skončit 10.5.2020, bude k tomu nutné zrušení
či novelizace krizového opatření vlády č. 453 – věřme, že k tomuto dojde již na dnešní mimořádné
schůzi vlády a ještě dnes bude slibované uvolnění od 11.5.2020 závazně potvrzeno vyhlášením ve
Sbírce zákonů.
Nelze vyloučit, že vláda bude regulaci podnikatelské činnosti řešit jinak, než formou krizového opatření
vyhlašovaného ve Sbírce zákonů. Chaotičnost této regulace shrnuje následující stručný přehled:
• mimořádné opatření MZ z 10.3.2020 č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN (zákaz konání akcí nad
100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020) – toto mimořádné opatření bylo zrušeno krizovým
opatřením vlády č. 199 ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod
• krizové opatření vlády č. 194 ze dne 12.3.2020 vyhlášené pod č. 69/2020 Sb. - vyhlášení nouzového
stavu od 14.00 hod 12.3.2020
• krizové opatření vlády č. 199 ze dne 12.3.2020 vyhlášené pod č. 72/2020 Sb. – např. zákaz divadel
a kin nad 30 osob od 06.00 hod 13.3.2020 nebo zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích od
20.00 hod 13.3.2020
• krizové opatření vlády č. 208 ze dne 13.3.2020 vyhlášené pod č. 80/2020 Sb. - např. zákaz
maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích od 06.00 hod 14.3.2020; od 27.4.2020 zrušeno
opatřením č. 453 ze dne 23.4.2020
• krizové opatření vlády č. 211 ze dne 14.3.2020 vyhlášené pod č. 82/2020 Sb. – zásadní omezení
činnosti provozoven od 06.00 hod 14.3.2020 do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
• krizové opatření vlády č. 214 ze dne 15.3.2020 vyhlášené pod č. 84/2020 Sb. – např. zákaz prodeje
ubytovacích služeb ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020
• dále byla činnost provozoven omezena opět mimořádnými opatřeními MZ, a to počínaje
mimořádným opatřením MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 23.3.2020 regulujícím činnost
provozoven od 24.3.2020 a konče mimořádným opatřením MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN ze dne
17.4.2020 regulujícím činnost provozoven od 20.4.2020
• od 27.4.2020 je činnost provozoven opět regulována krizovým opatřením vlády – opatření vlády
453 ze dne 23.4.2020 vyhlášené pod č. 195/2020 Sb.

Odklady plateb
Ve Sbírce zákonů byl 17.4.2020 pod č. 177/2020 Sb. vyhlášen zákon o některých opatřeních v oblasti
splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento zákon řeší pro spotřebitele, OSVČ i právnické
osoby možný odklad splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před
26.3.2020 (pro hypotéky platí jen podmínka sjednání před 26.3.2020). Dlužníci se mohou podle své
volby rozhodnout odložit splátky buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. MF o odkladu
splátek dle tohoto zákona informovalo např. v tiskové zprávě Senát dal zelenou půlročnímu odkladu
splátek či v tiskové zprávě Přehledně: odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru.
Zatímco v případě splácení úvěrů se doopravdy jedná o odklad, dále uvedené zákony, které se týkají
nájmu bytů či podnikatelských nájmů neřeší žádný odklad, ale pouze do 31.12.2020 chrání nájemníky
(při splnění zákonných podmínek) před výpovědí z důvodu neplacení nájemného splatného od
12.3.2020. U nájmu bytu se ochrana týká nájmů splatných do skončení mimořádných opatření,
nejpozději do 31.7.2020, u podnikatelského nájmu se ochrana týká nájmu splatného do 30.6.2020.
Jak zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce
prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, tak zákon o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání byly po vrácení
Senátem s pozměňovacími návrhy schváleny v podobě původně schválené Poslaneckou sněmovnou a
27.4.2020 byly vyhlášeny pod č. 209 a 210/2020 Sb. V obou případech platí, že nájemné je nadále
splatné podle sjednané smlouvy a pokud není uhrazeno v den splatnosti, tak je nájemce v prodlení
a je povinen platit úroky.
Příklad 1
Nájemce bytu si sjednal splatnost nájemného vždy k 14. dni kalendářního měsíce a nájemné splatné
14.3.2020 řádně uhradil. V souvislosti s koronavirem nájemce neuhradil nájemné splatné 14.4. a
neuhradí ani nájemné splatné 14.5. a 14.6.2020. Jaké jsou důsledky zákona č. 209/2020 Sb.?
Ačkoli je zákon účinný až od 27.4.2020, tak se vztahuje na rozhodnou dobu od 12.3.2020 do skončení
mimořádných opatření, nejpozději do 31.7.2020. Pokud budou mimořádná opatření trvat i k datu
14.6.2020 (což je pravděpodobné) a splní-li nájemce podmínky stanovené zákonem 209/2020 Sb., tak
mu nemůže být do 31.12.2020 dána výpověď nájemní smlouvy z důvodu neplacení nájemného
splatného v dubnu, květnu a červnu; pokud by však toto dlužné nájemné nebylo uhrazeno do konce
roku 2020, tak mu může být počátkem roku 2021 dána výpověď z nájmu. Pokud by nájemce neuhradil
nájemné splatné po skončení mimořádných opatření (např. splatné 14.7.2020, pokud by již v této době
neplatila mimořádná opatření), tak mu může být (tedy v době po skončení mimořádných opatření)
dána standardní výpověď z důvodu neplacení nájemného. Aby tedy nájemce nemohl dostat výpověď
z nájmu z důvodu neplacení nájemného, musí řádně platit nájemné splatné po skončení mimořádných
opatření a navíc musí do konce roku 2020 uhradit dlužné nájemné splatné v dubnu, květnu a červnu.
Příklad 2
Kadeřnice má pronajaté kadeřnictví a z důvodu nuceného uzavření kadeřnictví neuhradila nájemné
splatné na konci dubna a května. Může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu z důvodu neplacení
nájemného?
Pokud kadeřnice bude řádně platit nájemné splatné od 1.7.2020 a splní podmínky zákona 210/2020
Sb., tak ji nemůže být vypovězena nájemní smlouva z důvodu neplacení nájemného, pokud nájemné
splatné v dubnu a květnu uhradí do konce roku 2020.
Ochrana nájemců neplatí automaticky – platí pouze v těch případech, kdy nájemce doloží souvislost
neplacení nájemného s koronavirovými opatřeními. V případě nájmu bytu je stanovena podmínka, že
nájemce musí doložit, že nájemné neuhradil převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného
opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

V případě podnikatelského nájmu je třeba doložit, že k nezaplacení nájemného došlo v důsledku
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
Aby byl nájemce bytu chráněn před výpovědí dle zákona 209/2020 Sb., tak musí doložit souvislost
neplacení nájemného a koronavirových opatření potvrzením Úřadu práce, a to bez zbytečného
odkladu. K vydávání potvrzení by měla být MPSV vydána metodika, která by měla být zveřejněna také
na stránkách MMR, pravděpodobně v sekci věnované ochraně nájemníků. U podnikatelských nájmů
nájemce dokládá nároku na ochranu předložením listin osvědčujících znemožnění nebo podstatné
ztížení provozování podnikatelské činnosti do 15 dnů od prodlení s placením nájemného – těžko soudit,
jaké listiny by to měly být; původní vládní návrh byl v této věci mírnější, když požadoval doložení těchto
skutečností „bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem“.
Protože zákony 209 a 210/2020 Sb., neodkládají splatnost nájemného, tak pronajímatel může za pozdní
úhradu požadovat úroky z prodlení, a to ve výši dle prováděcího nařízení k občanskému zákoníku popř.
ve výši sjednané v nájemní smlouvě (u nájmu bytu je přitom dovozováno, že sjednané úroky z prodlení
nemohou přesáhnout výši úroků dle prováděcího nařízení).
Příklad 3
Nájemci z příkladů 1 a 2 nemají v nájemní smlouvě sjednanou výši úroků z prodlení? Jak velký úrok
z prodlení může požadovat pronajímatel, jestliže bude nájemné uhrazeno se zpožděním 3 měsíců?
U prodlení vzniklého v prvém pololetí roku 2020 úrok z prodlení dle prováděcího nařízení k občanskému
zákoníku činí 10 % p.a. za dobu od data splatnosti do dne úhrady – viz článek Repo sazba ČNB a výše
úroků z prodlení). Pokud by např. nájemce bytu z příkladu 1 nájemné splatné 15.4. uhradil 15.7.2020,
nájemné splatné 15.5. by uhradil 15.8.2020 a nájemné splatné 15.6. by uhradil 15.9.2020, tak by úrok
z prodlení ke každému nájmu činil cca 2,5 % dlužného nájemného. Protože by k prodlení došlo u 3
nájmů, tak by úrok z prodlení činil celkem cca 7,5 % měsíčního nájemného.
Pokud by kadeřnice z příkladu 2 nájemné splatné na konci dubna uhradila na konci července a nájemné
splatné na konci května by uhradila na konci srpna, tak by úrok z prodlení činil cca 5 % měsíčního
nájemného. Pokud by však kadeřnice uhradila dlužné nájemné až na konci roku 2020, tak by celkový
úrok z prodlení činil cca 15 % měsíčního nájemného (10 % x (8/12 + 7/12)). Navíc kadeřnici hrozí
paušální náhrada 2 x 1200 Kč za pozdní úhradu svého závazku.
Nájemce není chráněn před výpovědí, pokud nehradí pronajímateli částku za služby. Pokud tedy např.
nájemce bytu neuhradí zálohy na služby za 3 měsíce, tak to může být důvodem pro výpověď z nájmu
bytu pro zvlášť závažné porušení povinností dle § 2291 občanského zákoníku, i kdyby se jednalo o
služby splatné od 12.3.2020 do skončení mimořádných opatření.
Poměrně nebezpečná situace je u těch nájemců, kteří nájem splatný v rozhodné době (od 12.3. a v
případě nájmu bytu do skončení mimořádných opatření, nejpozději do 31.7.2020 a v případě
podnikatelského nájmu do 30.6.2020) neuhradí do konce letošního roku – v tomto případě může být
na počátku roku 2021 nájem bytu vypovězen bez výpovědní doby a podnikatelský nájem s výpovědní
dobou 5 dní.
Oba zákony chránící nájemce obsahují také úpravu částečně chránící pronajímatele. Jakmile u nájemce
pominou důvody pro neplacení nájemného v souvislosti s koronavirovými opatřeními, nejdříve však po
skončení nouzového stavu (zatím tedy nejdříve po 17.5.2020), může být nájemní vztah ukončen, nelzeli po pronajímateli spravedlivě požadovat, aby omezení zákony 209 resp. 210/2020 Sb. snášel.
V případě nájmu bytu zákon je jako příklad uvedena situace, kdy by pronajímatel v důsledku omezení

mohl upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby,
k jejíž výživě je podle zákona povinen.
Podle zákona § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty se vyúčtování služeb za rok
2019 doručuje příjemcům služeb do konce dubna 2020, tuto lhůtu zákon 209/2020 Sb. v podstatě
posunul na konec srpna 2020.
S problematikou nájemného souvisí také právně sporné cenové moratorium nájemného u bytů
vyhlášeného pod č. 202/2020 Sb.
Některá další opatření
Rozhodnutím vlády byl program na podporu zaměstnanosti Antivirus rozšířen i na období do konce
května – viz tisková zpráva MPSV. Zaměstnavatel, který má uzavřenou s Úřadem práce dohodu o
poskytování příspěvku z programu Antivirus na období do 30.4.2020, tak nemusí uzavírat novou
dohodu – původní dohoda se automaticky prodlužuje. Zaměstnavatel, který bude mít nárok na
příspěvek i za květen, tedy v červnu po vyúčtování květnových mezd pouze doloží vyúčtování za květen.
MPSV také zveřejnilo již 3. verzi metodiky k programu Antivirus – do této metodiky bylo např.
doplněno, že příspěvek nelze čerpat na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti, jestliže
pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak
zaměstnance (pan XY je jednatelem sro a uzavře se společností jako „zaměstnanec“ smlouvu
označenou jako pracovní).
Byly vyhlášeny např. tyto „krizové“ zákony:
• pod č. 185/2020 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Tento zákon umožňuje cestovním
kancelářím zrušené zájezdy s termínem odjezdu od 20.2 do 31.8.2020 kompenzovat vydáním
poukazu a pokud klient tento poukaz nevyužije do 31.8.2021, tak mu budou do 14 dnů platby za
zrušený zájezd vráceny v plné výši
• pod č. 189/2020 Sb. novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu. Podle této novely je on-line zprostředkovatel
ubytování sdělit na žádost živnostenského úřadu řadu údajů o zprostředkovaném ubytování a
živnostenský úřad může tyto údaje předat např. správci daně (např. se jedná o počet uzavřených
smluv či hodnota zprostředkovaných služeb)
• pod 191/2020 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS
CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a
o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu – tento zákon např. v § 21 odkládá termín pro
konání valné hromady schvalující účetní závěrku za rok 2019 na okamžik uplynutí 3 měsíců od
skončení mimořádných opatření vymezených v § 1 zákona. Součástí zákona je také např.
zastropování úroků z prodlení podle § 29 pro případ, kdy jsou dohodnuty vyšší než repo sazba ČNB
zvýšená o 8.p.b. - prokáže-li dlužník, že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii
znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po dlužníkovi po dobu jeho
trvání požadovat sankce pro případ prodlení pouze do výše stanovené právním předpisem
upravujícím úroky z prodlení (tedy repo sazba zvýšená o 8 p.b.); tato úprava se uplatní jen do
30.6.2020.

Včera 29.4.2020 Senát schválil zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jedná se
o novelu zákona č. 133/2020 Sb., která po předpokládaném podpisu prezidentem zpětně s použitím
od 1.4.2020 ošetřovné navýší - viz tisková zpráva MPSV.
Poslanecká sněmovna minulý týden 22.4.2020 schválila vládní návrh novelizace zákona o
kompenzačním bonusu (tzv. pětadvacítka), který zavádí další bonusová období, a to od 1.5. do
8.6.2020 druhé období a o třetí období do 31.8.2020, pokud budou trvat krizová opatření. K druhému
bonusovému období část odpovědí na dotazy Finanční správy ke kompenzačnímu období II (jedná se o
nesprávný termín - zákon používá pojem bonusové a nikoli kompenzační období).
Příklad 4
Kadeřnice nemůže z důvodu nařízeného uzavření provozovny vykonávat činnost. Pokud dojde
k uvolnění opatření, tak kadeřnice otevře kadeřnictví od 11.5.2020. Za jaké dny druhého bonusového
období bude moci kadeřnice žádat o kompenzační bonus, pokud bude novela zákona o kompenzačním
bonusu přijata?
Pro nárok na kompenzační bonus není důležité, že omezení trvá jen po část měsíce a v druhé části bude
činnost vykonávána. I kdyby tedy kadeřnice obnovila svoji činnost v obvyklé míře již 11.5.2020, tak může
žádat o kompenzační bonus za celý květen, tj. o 15.500 Kč (31 x 500 Kč). Pokud však bude kadeřnice
omezena ve své činnosti nad obvyklou úroveň i v červnu (např. bude omezen maximální počet zákaznic
nacházejících se současně v kadeřnictví), tak bude možné žádat o kompenzační bonus i za červen ve
výši 4.000 Kč (8 x 500 Kč).
Vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu obsahoval pouze prodloužení o další bonusová
období. Poslanci přijali pozměňovací návrh, který umožní (bude-li novela schválena) čerpat bonus těm
OSVČ, které jsou současně zaměstnanci, jde-li o pedagogické zaměstnance. Senát včera 29.4.2020
novelu vrátil do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Prvý pozměňovací návrh Senátu
rozšiřuje okruh OSVČ, které by nově mohly splňovat i zaměstnanci s měsíčními příjmy do 10 tis. Kč.
OSVČ, která je současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění bude obecně nadále
vyloučena z nároku na kompenzační bonus; pro pedagogické zaměstnance toto vyloučení nebude nově
platit a pokud by Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrhy Senátu, tak by neplatilo ani pro
další zaměstnance, pokud by jejich měsíční příjem nepřesáhl částku 10 tis. Kč. Druhý pozměňovací
návrh Senátu zvyšuje částku kompenzačního bonusu na 700 Kč denně pro měsíc květen a na 900 Kč
denně pro měsíc červen. O konečné podobě novely tak budou muset rozhodnout poslanci, a to nejdříve
5.5.2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh nařízení o poskytování dotací společníkům či
jednatelům „rodinných“ s.r.o. Pokud by vláda toto nařízení v předložené podobě schválila, tak by
podle něj byla vyplácena dotace 500 Kč/den společníkům či jednatelům např. těch s.r.o., které musely
v důsledku krizových opatření omezit svoji činnost. Podle návrhu by dotace náležela za období od 12.3.
do 8.6.2020 (tedy stejné období jako pro kompenzační bonus pro OSVČ podle projednávané novely
zákona o kompenzačním bonusu).
Nárok na dotaci by podle návrhu měla příslušná fyzická osoba (společník či jednatel) pouze v těchto
případech:
• jedná se o společníka s.r.o., která má pouze jediného společníka
• jedná se o společníka s.r.o., která má pouze dva společníky
• jedná se o jediného jednatele společnosti, která má jednoho nebo dva společníky.
Aby měl společník či jednatel nárok na dotaci podle předloženého návrhu, tak by se muselo jednat o
s.r.o., která od 12.3. do 8.6.2020 neměla žádné zaměstnance nebo která v rozhodném období

zaměstnávala pouze svého společníka nebo jednatele. Dále návrh upravuje minimální výši obratu s.r.o
– 80 tis. Kč za rok 2019 a 20 tis. Kč za 1.Q 2020.
Do uplynutí 3 měsíců od skončení nouzového stavu je přerušena evidence tržeb. Vzhledem
k prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020 tak nemusí např. restaurace či obchodníci evidovat tržby
nejméně do poloviny srpna a podnikatelé, kterých se měla týkat poslední vlna evidence tržeb od
1.5.2020, by se měli začít připravovat na evidování tržeb přibližně od poloviny srpny.
Připomínáme, že od 1.5.2020 se rozšiřuje uplatnění 10% sazby daně – k tomuto viz informace FS
z 11.3.2020. Vzhledem k omezením pro poskytování stravovacích služeb a služeb podávání nápojů je
ovšem potřeba počítat s tím, že na 10% sazbu dph u točeného piva si restaurace budou muset ještě
chvilku počkat.
Příklad 5
Stánek s občerstvením nabízí točenou limonádu, točené pivo a ohřátý párek. U stánku je posezení pro
20 osob. V současné době nemohou zákazníci využívat posezení se stoly ke konzumaci podávaných
nápojů ani párku.
Ačkoli se obecně jedná o poskytování stravovací služby a podávání nápojů, pro účely DPH se jedná o
dodání zboží a nadále musí stánek i od 1.5.2020 uplatňovat na limonádu a párek 15% sazbu DPH a na
točené pivo 21% sazbu DPH. Až budou moci zákazníci využívat ke konzumaci posezení, začne u
nabízených služeb (tj. u nápojů a párků určených ke konzumaci u stolů) stánek uplatňovat 10% sazbu
DPH - u nápojů či párků určených ke konzumaci mimo posezení bude nadále uplatňována 15% resp. (u
točeného piva) 21% sazba DPH
ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE NÁM MŮŽETE POSLAT DOBROVOLNOU ÚHRADU PO

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. Součástí doplňkových materiálů vysvětlivky Evropské komise ke změnám u dodání
zboží mezi členskými státy EU od 1.1.2020 v češtině.
Zdanění mezd 2018/2019 – stále aktuální nahrávka jen za 220 Kč + DPH.
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 KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK

Krásné májové dny přejí a před čarodějnicemi varují
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