Aktuální opatření v působnosti MF
Tento týden byla ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 vyhlášena další vlna daňových úlev a také byl
zveřejněn metodický pokyn k posečkání úhrady (odvodu) záloh na dani z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a srážkové daně. Včera Senát schválil několik důležitých zákonů v působnosti MF které
tak budou po předpokládaném podpisu prezidenta v nejbližších dnech vyhlášeny ve Sbírce zákonů.
Daňové úlevy
V úterý byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 159/2020 Sb. zákon o kompenzačním bonusu.
Kompenzačnímu bonusu určenému pro OSVČ jsme se věnovali v informaci rozeslané dne 14.4.2020 a
je mu věnován článek Kompenzační bonus pro OSVČ až 25 tis. Kč, který byl např. doplněn o odkaz na
výklad Finanční správy ze dne 15.4.2020 či o patnáctiminutový audiokomentář z nově založeného
podcastu „O daních“ dostupného např. na Spotify.
Ve Finančním zpravodaji 7/2020 byla tento týden zveřejněna prominutí DPH u bezúplatně
poskytnutých plnění, která navazují na prominutí zveřejněná ve Finančním zpravodaji 6/2020. Jedná
se o prominutí DPH u bezúplatných dodání zboží ši služeb poskytovatelům zdravotních služeb,
základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě ČR a zařízením sociálních služeb.
Jedná se např. o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné
pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům,
kteří pro ně pracují. Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně
poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období
nouzového stavu, souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru.
Jestliže tedy např. restaurace v současné době bezplatně dodává jídlo zařízení sociálních služeb (může
být např. i určeno pro zaměstnance, kteří jsou v dobrovolné karanténě a neopouštějí toto zařízení), tak
je toto dodání osvobozeno od DPH, aniž by docházelo ke ztrátě nároku na odpočet daně. Finanční
správa zatím neaktualizovala odpovědi na dotazy k DPH o případy z Finančního zpravodaje č. 7/2020,
ale jedná se typově obdobné situace příkladům 7 až 9. Finanční správa doporučuje vyžádat si od
„obdarovaných“ osob potvrzení o přijatém daru. K bezúplatným dodávkám osvobozeným od DPH je
nutné vystavit doklad o použití a vykazují se na řádku 26 daňového přiznání.
Kromě osvobození od DPH u bezúplatně poskytnutých plnění bylo ve Finančním zpravodaji 7/2020
vyhlášeno dočasné prominutí správního poplatku k vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu
osobního daňového účtu.
Finanční správa 15.4.2020 zveřejnila k posečkání záloh ze závislé činnosti a srážkové daně Metodický
pokyn . Podle metodického pokynu k posečkání daně z roku 2015 (čl. III. – Zákonné podmínky
posečkání - odstavec „nelze posečkat – vybrané druhy daní“) aktualizovaného v roce 2017 nebylo
možné povolit posečkání záloh na daň ze závislé činnosti ani srážkové daně - toto omezení pokyn
z 15.4.2020 ruší a v současné době lze žádat o posečkání v souvislosti s koronavirem i u těchto daně.

Zákony projednávané Senátem
Včera zahájil Senát projednávání dalšího balíku zákonů projednávaných v režimu legislativní nouze.
Některé zákony projednal Senát včera, některé bude projednávat až dnes 17.4.2020.
Včera schválil Senát dva důležité zákony v působnosti MF, které řeší splácení úvěrů a po
předpokládaném podpisu prezidenta budou v nejbližších dnech vyhlášeny ve Sbírce zákonů:
• novelu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
(senátní tisk 229). Zákon zavádí pro spotřebitele a také pro OSVČ ochrannou dobu (do 31.10. popř.
31.7.2020), po kterou může dlužník přerušit splácení úvěru až na tři nebo až na šest měsíců a
budoucí splátky se o odpovídající dobu posunou do budoucnosti. Jistina se během ochranné doby
dále bude sice úročit, ale úrok bude v případě spotřebitelů zastropován částkou odpovídající úroku
z prodlení podle občanského zákoníku (v současné době by se jednalo o úrok 9 % p.a.). Zákon se
vztahuje i na právnické osoby, které však musí i v průběhu ochranné doby platit úroky. K využítí
ochranné doby dlužník oznámí věřiteli přerušení splátek v důsledku pandemie; věřitelé toto
oznámení nebudou přezkoumávat a za posunutí splatnosti si nesmí účtovat žádný poplatek.
Odklad splátek se nevztahuje na revolvingové úvěry, na kontokorentní úvěry, na operativní
leasingy a na splátky kreditních karet.
• novelu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (senátní tisk 237). Tato novela rozšiřuje
omezení sankcí z prodlení, které zatím platí jen pro spotřebitele, i na OSVČ. Dále novela řeší
zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení (případy, kdy se úvěr stává obtížně
vymahatelný a kdy nelze očekávat jeho řádné splácení) - při prodlení alespoň 90 dnů se sjednaný
úrok stropuje úrokem ve výši 8 procentních bodů nad reposazbu ČNB. Tato novela (na rozdíl od
jiných opatřeních přijímaných v režimu legislativní nouze) není časově omezena a bude mít trvalou
platnost.
O uvedených novelách informovalo včera MF v tiskových zprávách Senát dal zelenou půlročnímu
odkladu splátek a Senát schválil omezení sankcí u půjček pro OSVČ. Senát včera také schválil novelu
zákona o ČNB (senátní tisk 230) – viz tisková zpráva MF Parlament schválil novelu, která dočasně
umožní ČNB pružněji reagovat na aktuální situaci na finančním trhu. Dnes bude Senát projednávat
novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (senátní tisk 238).
Pokud jde o zákony v působnosti jiných ministerstev, tak včera Senát rozhodoval o:
• novele zákona o realitním zprostředkování (senátní tisk 232) - tuto novelu, která především
prodlužuje o 6 měsíců přechodné období (mělo skončit 3.9.2020), kdy lze vykonávat realitní
zprostředkování bez prokazování odbornosti dle zákona o realitním zprostředkování
• návrhu zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na
nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého
Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a
nebytových prostorů v domě s byty (senátní tisk 234) - podle návrhu této novely je pronajímateli
do konce letošního roku odepřeno právo jednostranně ukončit nájemný vztah z důvodu neplacení
nájemného v době od 12.3. do 31.8.2020, pokud nájemce potvrzením od Úřadu práce doloží
souvislost neplacení s koronavirem. Novela tedy v žádném případě neodkládá splatnost
nájemného - pokud tedy nájemce nájemné řádně neuhradí, vzniká mu povinnost uhradit
pronajímateli úroky z prodlení. Návrh tohoto zákona Senát vrátil s řadou pozměňovacích návrhů a
Poslanecká sněmovna (možná již v úterý 21.4.2020) bude muset znovu hlasovat o konečné podobě
tohoto zákona. Pokud jde o obdobný návrh, který se týká podnikatelských pronájmů, o něm bude
Senát rozhodovat až dnes.

•

•

•

novele zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu (senátní tisk 235) - tento návrh upravuje on-line zprostředkování služeb
cestovního ruchu, konkrétně jde o povinnost zprostředkovatelských platforem předávat
informace umožňující identifikovat ubytovávané osoby. Novelu Senát schválil a po
předpokládaném podpisu prezidenta bude vyhlášena ve Sbírce zákonů.
zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARSCoV-2 na odvětví cestovního ruchu (senátní tisk 242) - zvláštní úprava pro zájezdy s termínem
odjezdu od 20.2 do 31.8.2020; tento zákon byl Senátem schválen a po podpisu prezidenta bude
vyhlášen ve Sbírce zákonů.
zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání
osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (senátní tisk 241) - tento návrh po dobu trvání
nouzového stavu a v bezprostředně následujícím období by umožnil výkon povolání lékaře
osobám, které mají zahraniční zdravotnické vzdělání, ale dosud jim nebyly uznána způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání na území ČR. Tento návrh Senát zamítl a Poslanecká sněmovna
jej bude znovu projednávat.

Dnes se bude Senát zabývat:
• novelou zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (senátní tisk 238),
• zákonem o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a
mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na
území ČR (senátní tisk 236) – rozšíření pravomoci v ukládání pokut na místě,
• zákonem o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu (senátní tisk 243).
• novelou zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
nájemce prostor sloužících podnikání (senátní tisk 239) – návrh neumožňuje pronajímateli do
31.12.2020 vypovězení nájemního vztahu z důvodu neplacení nájemného, ke kterému došlo od
12.3. do 30.6.2020, pokud nájemce doloží omezení činnosti koronavirovými opatřeními,
• novelou zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a dalších
zákonů (senátní tisk 240),
• zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a
o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (senátní tisk 231),
• zákonem 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 (senátní tisk 233) – tento návrh řeší např. termín konání
valných hromad či schvalování účetních závěrek; součástí návrhu je např. zastropování úroků
z prodlení pro případ, kdy jsou dohodnuty vyšší než repo sazba ČNB zvýšená o 8.p.b.
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
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