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Výběr opatření prosazovaných HK ČR  
20. května 2020 

 

Prosazeno 

1. Daňové přiznání k daním z příjmů až do 1. července 

Pokud podnikatel odevzdá daňové přiznání a zaplatí daň kdykoliv do 1. 7. 2020, nikdo 

po něm nebude chtít pokutu ani úroky z prodlení. Nemusí o nic žádat.  

2. Sladění podávání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ s pozdějším 

podáváním daňového přiznání 

Termín odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovny byl novelou zákona o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění posunut na 3. 8. 2020, rozhodnutím ČSSZ se na tentýž termín 

odkládá bez sankcí i odevzdání přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení. 

3. Výplata "ošetřovného" pro OSVČ v souvislosti s uzavřením škol 

Byla uzákoněna náhrada státu pro OSVČ, pokud kvůli zavření škol musí zůstat doma s 

dítětem, a to ve výši, která odpovídá ošetřovnému u zaměstnanců. 

4. Kompenzace odvozená od celkového objemu náhrad mezd vyplácených 

zaměstnancům na překážkách v práci 

Podnikatelům je prostřednictvím Úřadu práce ČR poskytována kompenzace státu na 

základě vládou schváleného programu Antivirus. 

5. Zvýšení individuálního stropu státního příspěvku pro kompenzaci 

zaměstnavatelů, vyplácejících náhradu mezd zaměstnancům na 

překážkách v práci. 

Bylo dosaženo zvýšení původně navrhované mzdy 31 tisíc Kč, ze které se v programu 

Antivirus počítají limity pro jednotlivé typy překážek, na průměrnou mzdu navýšenou do 

superhrubé úrovně 48.400 Kč. 

6. Nulové úroky z odložených plateb 

Generální automatické prominutí úroků se rozhodnutím ministryně financí zatím vztahuje 

pouze k dani z nabytí nemovitých věcí u povinností splatných po 31. 3. 2020 za prodlení 

či posečkání až v délce 5 měsíců. U ostatních daní a zdravotního pojistného se 

rozhoduje na základě individuální žádosti, u sociálního pojistného není možné ani to. 

Chceme automatizmus rozšířit. 

7. Datová schránka rychle a jednoduše 

Všichni živnostníci mají možnost si operativně a jednoduše zřídit datovou schránku pro 

elektronickou komunikaci se státními orgány a dalšími institucemi. 
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8. Jednoduchá elektronická komunikace s úřady 

Dočasně byla živnostníkům, kteří nemají datovou schránku ani elektronický podpis, 

umožněna jednoduchá elektronická komunikace s vybranými státními orgány pro 

vybrané úkony. Zákonodárci schválili zjednodušení některých postupů např. při 

podávání žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ, alternativním oznamování zájmu o 

využití ochranné lhůty pro splácení úvěrů. 

9. Plošný odklad záloh na silniční daň 

Pardonována je zatím platba do 15. 10. 2020. Požadujeme prodloužení opatření, resp. 

odložit zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí na listopad 2020. Vláda by měla zvážit dočasné 

snížení sazeb daně na minimum stanovené evropskou směrnicí. 

10. Odklad plateb DPH 

Finanční úřady jsou instruovány, aby vyhověly žádostem o posečkání i žádostem o 

prominutí úroků. Žádosti lze až do 31. 7. 2020 podávat bezplatně. Pokud bude žádosti 

aspoň zčásti vyhověno, bude plátci odpuštěna i pokuta za pozdní podání daňového 

přiznání. 

Ve vyjednávání 

1. Prodloužení programu Antivirus o 6 měsíců 

Je třeba, aby program Antivirus neskončil s koncem mimořádných opatření. Mělo by 

proto dojít k jeho prodloužení. 

2. Podpora firem s nepřetržitým provozem (tzv. Režim C) 

Je třeba zavést státní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené mzdy pro firmy, které z 

různých důvodů musí udržovat nepřetržitý provoz (např. sklárny nebo hutě), i když na 

něm ztrácí. 

3. Program kompenzace mezd pro restart ekonomiky (tzv. Režim D) 

Je třeba uvažovat o zbytkovém Režimu D, který by v současnosti byť i „méně štědře“ 

kompenzoval mzdové náklady ostatních podnikatelů negativně dotčených pandemií a 

vládními opatřeními proti ní, tedy těch co se nevejdou do Režimu B ani C, a podpořil by 

restart ekonomiky. 

4. Plošné zrušení záloh na daň z příjmů a na pojistné minimálně do podzimu 

2020 

Ministryně financí svým rozhodnutím zatím plošně pro všechny poplatníky (nejen pro 

OSVČ) prominula zálohu na daň z příjmů splatnou 15. 6. 2020. Urychlenou novelizací 

příslušných zákonů byly na půl roku (březen až srpen) zrušeny měsíční zálohy 

pojistného na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ. Chceme ale zrušit i zálohu na daň 

z příjmů splatnou 15. 9. 2020. 
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5. Kompenzace výpadků v příjmech kvůli dalším "překážkám v podnikání" 

OSVČ a nově i společníci jedno- a dvoučlenných, resp. „rodinných“ s.r.o. mají mít nárok 

na speciální bonus ve výši 25 tisíc Kč. Do bonusu či dotačního programu je třeba 

zahrnout i pracující na DPČ. 

 (Zatím) neprosazeno 

1. Úplné či alespoň částečné prominutí pojistného na sociální zabezpečení 

odváděného samotným zaměstnavatelem za měsíce nouzového stavu 

Chceme, aby podnikatelé, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, 

nemuseli za měsíce nouzového stavu platit pojistné na důchodové a nemocenské 

pojištění ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odváděné zaměstnavatelem. 

Pojistné na sociální pojištění hrazené zaměstnanci (srážené z jejich mezd) by za tyto 

zaměstnance odváděli zaměstnavatelé dále. 

2. Placení DPH z uhrazených faktur 

Firma by se již nedostala do situace, kdy musí zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo 

služby, aniž by za ně dostala od odběratele zaplaceno. Opatření by bylo limitováno 

omezeními vyplývajícími z příslušné směrnice EU. 

3. Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu 

Podnikatelé, kteří byli nuceni uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, by nemuseli 

za měsíce nouzového stavu odvádět DPH. 

4. Snížení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15 % na 10 % 

Ubytovací služby by měly být co nejrychleji přesunuty do snížené sazby DPH. Podnikání 

v cestovním ruchu je zatím zřejmě nejvíce postiženým odvětvím. 

5. Participace státu na důsledcích prodlení OSVČ při placení účtů za energie 

a další vstupy od síťových dodavatelů 

Pokud se OSVČ zpozdí s platbou, stát by mu kompenzoval polovinu úroku z prodlení 

a/nebo smluvní pokuty. O konkrétních podmínkách a výši kompenzace se jedná. 
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