Co platí po skončení nouzového stavu
Dnešní informace se věnuje těmto tématům:
• další změny v ošetřovném od května
• údajný odklad plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele
• regulace podnikání od 25.5.2020
• prodloužení „pětadvacítky“
• bonus pro společníky „rodinných“ SRO
• dotace na zajištění úvěrů COVID III a dotace COVID nájemné
• budoucnost programu na podporu zaměstnanosti Antivirus
• termín schvalování účetní závěrky za rok 2019, limitace úroků z prodlení a ochrana zaměstnanců
před platební neschopností zaměstnavatele – tzv. lex covid justice
• zrušení hudebních festivalů a podobných akcí
• rušení daně z nabytí nemovitých věcí a souvisejícím změnám v daních z příjmů fyzických osob.
Krátký komentář k aktuálnímu dění, tentokrát se zaměřením na dotaci COVID – nájemné, si budete
moci poslechnout v pondělí 25.5.2020 v novém dílu podcastu „O daních“; můžete si jej pohodlně
přehrát nejen na počítači, ale např. i na mobilu na Apple Podcasts (iTunes), Spotify či Google Podcasts.
Otevřené školy a školky a ošetřovné
Ošetřovné z důvodu uzavření škol a školek je platně prodlouženo až do konce června – k tomuto
prodloužení došlo spolu se zvýšením ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zákonem č.
230/2020 Sb. vyhlášeným na začátku května.
Vzhledem k postupnému otevírání škol a školek (aniž by ovšem byla obnovena povinná školní
docházka) se důležitou otázkou stalo, zda ošetřovné bude náležet i v případě, kdy je škola či školka již
otevřena, avšak dítě zůstává v péči rodičů. K tomuto MPSV zveřejnilo následující:
"Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy, jelikož jsem slyšela, že to je dobrovolné, bude
nárok na ošetřovné?
Pokud nebude oficiálně obnovena rozhodnutím Ministerstva školství povinná školní docházka, pak
nárok na ošetřovné nadále bude možné čerpat za dny, kdy zaměstnanec nevykonává pro
zaměstnavatele práci."
Uvedená odpověď se ovšem netýkala školek a podobných zařízení. Proto zákon, který včera schválil
Senát, tuto otázku řeší. K definitivnímu potvrzení již chybí jen podpis prezidenta – vzhledem k tomu,
že prezident dosud podepisoval „koronavirové“ zákony obratem, lze očekávat že prezident zákon
podepíše buď dnes anebo hned v následujících dnech.
MPSV na stránce věnovanému ošetřovnému novinku komentuje tak, že nárok na ošetřovné budou mít:
„všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří
například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti
s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.“
K jednotlivým důvodům MPSV uvádí:
1. ZDRAVOTNÍ DŮVODY
Možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných členů domácnosti (např. alergie, častá nemocnost,
chronické onemocnění).
2. KAPACITNÍ DŮVODY
Zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti.

3. PROVOZNÍ DŮVODY
Provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.
V reakci na přijetí této nové úpravy výše uvedenou odpověď na otázku (Když se rozhodnu dítě v květnu
nedat do školy, jelikož jsem slyšela, že to je dobrovolné, bude nárok na ošetřovné?) MPSV na stránce
věnovanému ošetřovnému uvedenou otázku a odpověď nahradilo následujícím:
„Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na
ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě
do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem,
alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a
krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k
projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory (pozn.: horní komora souhlas
vyslovila 20.5.2020), bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky (pozn.: prezident podepíše
v nejbližších dnech, pravděpodobně ještě dnes).
Jak konkrétně problém upravuje schválený zákon? Nová úprava je obsažena v následujícím doplnění §
2 zákona 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb.:
3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení,
popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy,
jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v
období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do
školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem
v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných
důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení
pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených
v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte
v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta
první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst.
1.
Nová úprava je účinná od data vyhlášení ve Sbírce zákonů, avšak podle přechodného ustanovení se
použije již od 1.5.2020. Jinak řečeno – pokud třeba dítě nechodilo do školky, která byla otevřená, tak
je nárok na ošetřovné od 1.5.2020, pokud budou splněny výše uvedené důvody (např. zdravotní).
Pokud jde „ošetřovné“ pro OSVČ, tak žádosti za duben lze podávat do 7.6.2020 do půlnoci. „Ošetřovné“
pro OSVČ by mělo fungovat i za květen a červen za obdobných podmínek jako u zaměstnanců, tzn., že
i v případě otevřených škol a školek, pokud je dítě např. ze zdravotních důvodů nenavštěvuje. Příslušné
dotační programy ovšem MPO ještě nevypsalo.

„Odklad“ plateb pojistného
Zákon, který přináší změny v ošetřovném pro otevřené školy a školky, obsahuje tzv. „odklad“ plateb
pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele. Je třeba zdůraznit, že obdobně jako např. u tzv.
„odkladu“ plateb nájemného (viz např. informace rozeslaná 30.4.2020), uvedené platby nejsou nijak
odloženy či snad dokonce prominuty.
Zákon pouze snižuje penále z neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele
(tedy 24,8 % mzdy), za měsíce květen až červenec – pokud bude toto pojistné uhrazeno do 20. října,
tak místo penále 0,05 % denně by zaměstnavatel platil 0,01 % denně; vyjádřeno roční úrokovou sazbou
tedy místo úroku cca 18 % p.a. úrok cca 4 % p.a. A je tam nebezpečí, že pokud nebude uhrazeno do
20.10., tak třeba i jen při jednodenním zpoždění se penále za celou dobu uplatní v plné výši odpovídající
roční úrokové sazbě cca 18 %.
MPSV komentovalo příslušný zákon v tiskové zprávě z 20.5.2020.
Regulace činnosti provozoven
Např. povinnost kadeřnic, kterým je umožněna činnost od 11.5.2020, obsluhovat zákazníky s rouškou
a štítem nařizuje tuto povinnost i od 25.5.2020 mimořádné opatření MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN.
Toto opatření např. stanovuje, že restaurace mohou provozovat své vnitřní prostory za stejných
podmínek, jako jsou dnes stanoveny pro předzahrádky - např. 1,5m odstup od zákazníků sedících u
jiného stolu.
Mimořádné opatření není zdaleka tak podrobné jako hygienická pravidla (zřejmě nezávazná)
zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví, nicméně v mnohém podobně omezující - např. dle
hygienických pravidel má být před ubytováním nového hosta provedena dezinfekci všech kontaktních
ploch (vypínače, kliky, madla, ovládání klimatizace atd.); mimořádné opatření vyjadřuje tuto povinnost
pro provozovatele hotelů a dalších ubytovacích zařízení tím, že nařizuje pravidelnou dezinfekci ploch,
kterých se dotýkají ruce.
Prodloužení „pětadvacítky“ do 8.6.2020
Prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ až do 8.6.2020 platí již dva týdny a již dva týdny lze žádat
o kompenzační bonus 500 Kč/den i za druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020.
Poměrně častým omylem je posuzování nároku na kompenzační bonus jen pro dny, kdy je činnost
koronavirovými opatřeními omezena. Při podávání žádosti za jednotlivá bonusová období je
rozhodující omezení činnosti v příslušném kalendářním měsíci tohoto bonusového období. Při
„pětadvacítce“ za prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020 tedy bylo rozhodující omezení činnosti
dopadem koronavirových omezení v měsíci březnu a v měsíci dubnu (nikoli tedy v celém období od
12.3. až 30.4.2020).
Jestliže tedy např. OSVČ instalatér ještě 12. a 13.3.2020 vykonával činnost v obvyklém rozsahu a až od
pondělí 16.3.2020 u něho došlo k poklesu zakázek, protože zákazníci své objednávky rušili, tak za
březen uplatnil bonus již počínaje 12.3.2020. Pokud u tohoto instalatéra pokračovalo snížení zakázek
ještě prvý týden v dubnu, tak nárok na bonus byl za celé prvé bonusové období od 12.3. do 30.4.2020,
tj. celých 25.000,-Kč. Obdobně je tomu i u druhého bonusového období.
Příklad 1
Kadeřnice otevřela kadeřnictví prvý den, kdy jí to bylo umožněno, tj. 11.5.2020. Má nárok na
kompenzační bonus za druhé bonusové období jen do 10.5.2020 nebo až do 31.5. či 8.6.2020?
V měsíci květnu došlo k omezení z důvodu nařízeného uzavření provozu do 10.5.2020 a tak jsou splněny
podmínky pro nárok na kompenzační bonus od 1.5. do 31.5.2020. Zda může kadeřnice uplatnit

kompenzační bonus za období až do 8.6.2020, to záleží na tom, zda bude či nebude kadeřnice omezena
ve své činnosti i na počátku června. I na počátku června budou pravděpodobně platit omezení pro
činnost kadeřnictví (viz předchozí kapitola) a pokud v důsledku těchto omezení kadeřnice na počátku
června bude přijímat denně méně objednávek, tak ji náleží bonus až do 8.6.2020. Pokud by kadeřnice i
přes tato omezení (např. rouška a štít, dezinfekce nůžek mezi zákazníky, denní dezinfekce podlahy)
přijímala na začátku června plný počet objednávek (v porovnání se situací před koronavirem), tak
uplatní bonus jen do 31.5.2020.
Zákon o kompenzačním bonusu pamatuje i na třetí kompenzační období, o němž by (v délce až do
31.8.2020) mohla rozhodnout vláda nařízením – to však pravděpodobně není na pořadu dne, nicméně
vyloučit se to nedá.
Žádost o kompenzační bonus za prvé období lze podat až do 29.6. a za druhé období až do 7.8.2020.
Pokud OSVČ podává až nyní žádost za obě období, tak formulář žádosti např. při zadání počátku 12.3.
a konce 8.6.2020 automaticky žádost rozdělí na žádost za prvé bonusové období do 30.4.2020 (25.000,Kč) a za druhé od 1.5.2020 (19.500,-Kč).
Ke kompenzačnímu bonusu zveřejnila Finanční správa odpovědi na řadu dotazů.
Bonus pro společníky „rodinných“ SRO
V informaci ze dne 7.5.2020 jsme informovali o tom, že kompenzační bonus pro společníky „rodinných“
SRO, která byla postižena koronavirovými opatřeními, začíná nabývat konkrétní podoby. Definitivně by
o bonusu pro společníky SRO měl rozhodnout Parlament příští úterý 26.5.2020. Pokud poslanci zákon
schválí, tak bude podpora platit v podobě popsané v uvedené informaci – jen bude nutné vyčkat na
podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů – a přibližně za týden 28.5.2020 by mělo být umožněno
podávání žádostí a nejpozději na počátku června by se měla rozběhnout výplata bonusu. Pokud by
náhodou poslanci zákon neschválili, tak by měli společníci momentálně smůlu a museli by opět čekat
na nějaké případné další řešení.
Aktuální vývoj můžete sledovat v článku Kompenzační bonus pro SRO.
Covid III a Covid nájemné
Informace o programu COVID III, který upravuje ručení za poskytované úvěry, naleznete v informaci
ČMRZB či v tiskové zprávě MPO (spíše jde o politickou proklamaci snažící se zachránit reputaci pana
ministra).
Velkou reklamu MPO poskytovalo tzv. programu COVID nájemné (dotace 50 % nájmu za duben až
červen, maximálně 10 mil. Kč), pokud pronajímatel poskytne slevu z nájemného 30 %. Tento program
vláda rámcově schválila 4.5.2020 a MPO v tiskové zprávě z 6.5.2020 slibovalo přípravu tohoto
programu na jednání vlády 11.5.2020; ke schválení tohoto programu vládou však došlo až toto pondělí
18.5.2020. Háček je ovšem v tom, že dotační program ještě bude schvalovat Evropská komise – viz
tisková zpráva MPO z 20.5.2020. Kdy tedy (a zda vůbec) bude tento dotační program spuštěn není tedy
známé – do začátku června, jak bylo slibováno, to určitě nebude. Covid nájemné bude tématem
pondělního dílu podcastu „O daních“.

Program Antivirus
Program Antivirus, tj. částečná kompenzace náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům, kteří kvůli
koronavirovým opatřením nemohl zaměstnavatel přidělovat práci. Příspěvek od Úřadu Práce je
poskytován zaměstnavatelům za období do 31.5.2020.
K prodloužení programu Antivirus v současné podobě pravděpodobně nedojde. Stále se však o další
podobě podpory zaměstnavatelů postižených koronavirovými opatřeními jedná (např. ve formě
dočasného snížení odvodu pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele), vláda by o něm
mohla rozhodnout na svém pondělním jednání 25.5.2020. Pokud by vláda v pondělí nějaké zákonné
opatření přijala, mohlo by být přijato poměrně rychle – v úterý 26.5.2020 totiž začíná schůze
Poslanecké sněmovny a tato by mohla příslušný zákon v režimu legislativní nouze schválit a pokud by
jej potvrdil Senát, tak by na začátku června mohl platit. Do rozhodnutí vlády je však další podpora
zaměstnavatelů pro udržení zaměstnanosti zcela nejistá.
Lex covid justice
Jedním z řady „koronavirových“ zákonů je také zákon č. 191/2020 Sb. nazývaný též jako lex covid
justice. Tento zákon řeší řadu otázek např. v § 21 odkládá termín pro konání valných hromad
schvalujících účetní závěrky na 3 měsíce po skončení mimořádných opatření (nejpozději však do
31.12.2020); pokud však jde o „odložený“ termín pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2019 do
1.7.2020, tak zde zatím žádná úleva přijata nebyla (i když určitá jednání v této oblasti probíhají a jistá
naděje zde stále existuje a možná již v vláda na svém pondělním jednání 25.5.2020 nějaké změny v této
oblasti schválí).
Dále uvedený zákon např. v § 29 omezuje výši smluvních úroků z prodlení v době do 30.6.2020 – pokud
je dlužník v prodlení z koronavirových důvodů a je povinen platit podle smlouvy úrok z prodlení vyšší
než 10 % p.a., tak po něm může věřitel požadovat úrok z prodlení max. 10 % p.a.
Součástí zákona zvaného jako lex covid justice je také ochrana firem v insolvenci – podle § 13 se
k insolvenčním návrhům podaným do konce srpna nepřihlíží. Nechtěným důsledkem této úpravy bylo,
že pokud se zaměstnavatel ocitl v platební neschopnosti, tak Úřad práce nemohl vyplácet
zaměstnancům dlužnou mzdu. Tento nechtěný dopad vyřešil nový zákon č. 248/2020 Sb. a
zaměstnancům tak mohou být dlužné mzdy vyplaceny.
Zrušení hudebních festivalů
Od 19.5.2020 platí zákon 247/2020 Sb., který řeší zrušení hudebních festivalů a podobných akcí, a to
podobným způsobem jako řeší zrušené zájezdy zákon č. 185/2020 Sb. nazývaný jako lex-voucher.
Pokud má někdo lístek na kulturní akci, která se měla konat do konce letošního října, a akce bude (nebo
už byla) zrušena, tak může do konce března příštího roku požádat o voucher ve stejné hodnotě. A když
organizátor nenabídne akci s termínem konání do konce října příštího roku, tak by se peníze vracely
v listopadu 2021.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Pokud např. v únoru 2020 katastr nemovitostí zapsal na základě kupní smlouvy vklad vlastnického
práva, tak je podle platné úpravy kupující povinen do konce května podat daňové přiznání a uhradit
daň z nabytí popř. zálohu na tuto daň ve výši nejméně 4 % kupní ceny.
Ve Finančním zpravodaji 5/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí, podle kterého pro výše
uvedený případ platí následující. Pokud kupující daň nepřizná či neuhradí v zákonném termínu, tak se
v podstatě nic neděje, pokud přiznání podá a daň uhradí až do konce letošního srpna.
Do konce srpna by mohlo být rozhodnuto o zrušení daně z nabytí, kterému jsme se věnovali v informaci
ze dne 4.5.2020. Příslušný návrh by měla Poslanecká sněmovna začít projednávat na nadcházející
schůzi. Zákon však bude pravděpodobně projednáván ve standardním režimu a protože obsahuje i
změny v daních z příjmů ve věci odpočtu úroků z hypoték a prodloužení časového testu pro osvobození
příjmu z prodeje, tak budou kupující ještě dlouho v nejistotě, zda budou či nebudou muset nejméně 4
% kupní ceny státu zaplatit či nikoli.

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 dny přejí

Ingrid a Pavel Běhounkovi
21.5.2020

Sledujte náš WEB

FACEBOOK O DANÍCH

