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Liberační balíček I. (od 16.3.2020) – I.
• Daň z příjmů PO a FO

– Podání přiznání k dani z příjmů FO a PO a vyúčtování srážkové daně nejpozději do 
1. července 2020 bez sankcí

• Plošné prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání a úroku z prodlení

– Záloha na daň z příjmů splatná k 16.3.2020
• Nutné podat žádost o úpravu/ snížení záloh

– ! Netýká se vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti 

• DPH – kontrolní hlášení
– Prominutí pokuty ve výši 1.000 Kč za opožděné podání KH v období 1.3 –

31.7.2020
– Ostatní pokuty za pozdní podání KH – prominutí na základě individuální žádost a 

prokázání spojitosti s koronavirem
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Liberační balíček I. (od 16.3.2020) – II.
• Prominutí sankcí a správních poplatků

– Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně: 
• Ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo 

o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s 
koronavirem

– Prominutí správního poplatku za podání:
• Žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z 

posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

• Žádosti podané do 31. července.
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Liberační balíček II. – I.
• Daň z příjmů PO a FO

– Prominutí zálohy DPPO/ DPFO splatné k 15.6.2020
– Loss carryback

• Zpětné uplatnění daňové ztráty 2020 v daňovém přiznání 2019 a 2018

• Forma dodatečného daňového přiznání

• Zlepšení cash-flow daňových subjektů

• Daň z nabytí nemovitých věcí
– Podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí včetně úhrady daně do 31.8.2020 

bez sankce
– Týká se daňových přiznání s lhůtou podání od 31.3. do 31.7.2020
– Prominutí sankcí: sankce za pozdní podání daňového přiznání, úroků z prodlení, 

úroků z posečkání daně

• EET
– Pozastavení na dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců u všech 

relevantních daňových subjektů
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Ministerstvo financí a finanční správa
• Finanční zpravodaj 4/2020: 

– Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
– Pokyn č. GFŘ – D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení
– https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851

• Finanční zpravodaj 5/2020
– Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné 

události
– Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti
– https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962

• Průvodce pro daňové poplatníky: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-
10500

• Speciální www Nouzový stav COVID-19: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
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Ostatní opatření
• Ošetřovné

– Nárok na ošetřovné rodičům za celou dobu uzavření škol u dětí do 13 let
– Zaměstnanci 60 % vyměřovacího základu
– OSVČ 424 Kč/ den

• OSVČ a zálohy na sociální a zdravotní pojištění
– Odpuštění minimálních měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března 

do srpna
– Odložení záloh nad minimální částky měsíčních záloh ?
– Otázka posunutí termínu podání přehledů OSVČ (VZP má již aplikováno)
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Přehled situací týkajících se zaměstnanců

6

Situace Mzda/Náhrada
Kompenzace zaměstnavateli ze 
strany ČR

Zaměstnanec nemocen
60 % průměrného výdělku po 
dobu prvních 14 dnů

NE

Zaměstnanec v karanténě
60 % průměrného 
redukovaného výdělku 

Nyní v období coronavirové 
epidemie ANO – v plné výši 
vyplacené náhrady mzdy

Zaměstnanec v karanténě – uzavřená obec
60 % průměrného 
redukovaného výdělku 

Nyní v období coronavirové 
epidemie ANO – v plné výši 
vyplacené náhrady mzdy

Zaměstnanec pracuje z domova (home office) 100 % mzdy NE

Zaměstnanec se stará o dítě mladší 13 let
(ošetřovné)

Ošetřovné vyplácí stát Není relevantní

Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny
z rozhodnutí zaměstnavatele

100 % průměrného výdělku NE

Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny
z rozhodnutí vlády ČR

100 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 80 % vyplacené 
náhrady mzdy



Přehled situací týkajících se zaměstnanců
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Zaměstnanci nepracují z důvodu nařízení karantény
nebo péči o dítě u významné části zaměstnanců (30
%)

100 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 80 % vyplacené 
náhrady mzdy

Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny
z rozhodnutí zaměstnavatele z důvodu dočasného
omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky
po jím poskytovaných službách

Pokud zaměstnavatel vydal 
vnitřní předpis ve smyslu § 209 
zákoníku práce, může náhrada 
mzdy činit nejméně 60 % 
průměrného výdělku

ANO, ve výši 50 % vyplacené 
náhrady mzdy

Zaměstnanec nepracuje kvůli překážkám v práci na
straně zaměstnavatele způsobné prostoji (pro
přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním
zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo
pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo
jinými provozními příčinami)

80 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 50 % vyplacené 
náhrady mzdy

Pokračování tab.
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Další aktuální informace naleznete vždy na našem webu
www.nsgmorison.cz , kde se lze přihlásit od odběru novinek nebo 
připojit na LinkedIn. 

Nebo mi jednoduše napište 


