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PŘEHLED PRO OSVČ A PODNIKATELE V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM 

Datum: 25. 03. 2020   
 

I. DANĚ A ODVODY NA POJISTNÉM za rok 2019  

 

DAP (daňové přiznání za rok 2019) – k odložení povinnosti podat daňové přiznání k 

dani z příjmu fyzických osob na 1. 7. 2020: 
 
- Pokyn neposouvá termín k podání přiznání, ten stále zůstává takový, jaký byl. Tedy pokud 

má někdo povinnost podat přiznání 1. 4., tato povinnost stále zůstává. 
 
- Pokyn pouze promíjí finanční sankce za pozdní podání v případě, že prodlení nebude 

delší než do 1.7. Neboli pokud přiznání, které mělo být podáno do 1. 4., bude podáno do 
1. 7., nebude vyměřena ani pokuta za pozdní podání, ani úrok z prodlení platby. To však 
neznamená, že přiznání bylo podáno včas. Pokud by například poplatník žádal o snížení 
jiných sankcí, nemůže tvrdit, že si všechny své povinnosti plnil řádně a včas. 

 
- Pokud bude přiznání podáno a zaplaceno 2. 7., bude poplatník 91 dní v prodlení se všemi 

důsledky a nebude v 5 denní toleranční lhůtě, ale bude mu vyměřen úrok a pokuta za 
pozdní podání. 

 
 

POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ II (postup včetně vzoru žádosti) 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-
24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf 
 
 

Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh 
na pojistném za rok 2019 
- posunutí termínu pro OSVČ podání přehledu do 3. 8. 2020  

- opatření přijaly: VZP, OZP, VoZP, ZPMV  

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aktualni-terminy-pro-podani-prehledu-osvc   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aktualni-terminy-pro-podani-prehledu-osvc


 
 

2 
 

II. ÚLEVY PRO OSVČ A PODNIKATELÉ v roce 2020 

 

Odvody na zdravotním a sociálním pojištění OSVČ 2020 
Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného 
pro OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ 
nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, 
ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši 
minimálních pojistných. 
- OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4 

896 Kč).  
 

DAP DPH  
Podle § 136 odst. 4 daňového řádu a § 101 odst. 2 zákona o DPH nelze lhůtu pro podání 
daňového přiznání k DPH (DAP DPH) prodloužit. Podle § 101e odst. 3 zákona o DPH nelze 
lhůty pro podání KH/následného KH (NKH) prodloužit.  
 
Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za 
pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: 
- Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá 

za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 
- Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou 

promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem 
 
K prominutí pokuty 1000 Kč za pozdě podané kontrolní hlášení: 
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve 
všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a 
prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.  
Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 
bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky 
promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč. 
 
K prominutí pokuty za pozdní podaní přiznání k DPH a dalších povinností: 
Ostatní prominutí pokut za pozdní podání jsou vázána na individuální prominutí (nebo 
částečné prominutí) úroků z prodlení z pozdní platby.  
 
Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o 
posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července. 
 
DAP DPH MUSÍ PODÁNO BÝT VČAS. LZE VŠAK POŽÁDAT FINANČNÍ ÚŘAD O ODLOŽENÍ 
PLATBY ČI ROZLOŽENÍ SPLÁTEK KVŮLI DOPADŮM COVID-19. 
 
 

POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ II (postup včetně vzoru žádosti) 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-
24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf 
 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
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OČR (tzv. ošetřovné) pro OSVČ po celou dobu uzavření škol  
- na děti od 6 do 13 let  

- pokud OČR již nečerpá druhý člen rodiny  

- ve výši 424 Kč / den (do 14 000,- Kč za kalendářní měsíc) 

- na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu 
bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-
+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-
83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5  

 

EET  
Dochází k pozastavení povinností poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb 
spadají, a to následovně: 
- Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 

Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s 
autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli 
jejich zneužití. 

- V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční 
povinnost a povinnost umístit informační oznámení. 

Ostatní info:  
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-
informace/dotazy-a-odpovedi/eet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/eet
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/eet
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III. OSTATNÍ PRAKTICKÉ INFO 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí  
- úhrada daně prodloužena nejpozději do 31. 8. 2020 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-
informace/dotazy-a-odpovedi/dan_z_nabyti_nemovitych_veci  
 

Program ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS  
- nařízení karantény zaměstnancům: náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného 

vyměřovacího základu. Zaměstnavatel obdrží příspěvek v plné výši vyplacené náhrady 
mzdy 

- nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření 
vlády (uzavření provozu): náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 
100%. Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 80% vyplacené mzdy 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam
%C4%9Bstanosti+Antivirus_v3.pdf/55bab96e-2c40-3868-4ef2-286939fa6d56 

 

Program COVID II – podpora provozní financování malých a středních podniků 
(záruky za provozní úvěry od komerčních bank)  
- minimální hranice úvěru bude stanovena na 10 tisíc Kč (max. do 15 mil. Kč) 

- účel: provozní výdaje (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, 
materiál, zásoby apod. 

- doba ručení 3 roky 

- záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků  

- spuštění programu cca začátkem dubna 2020 

- podrobnosti zde:  https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/  
 
 

 

 

  
 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan_z_nabyti_nemovitych_veci
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan_z_nabyti_nemovitych_veci
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam%C4%9Bstanosti+Antivirus_v3.pdf/55bab96e-2c40-3868-4ef2-286939fa6d56
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam%C4%9Bstanosti+Antivirus_v3.pdf/55bab96e-2c40-3868-4ef2-286939fa6d56
https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/
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I IV. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – ZVAŽOVANÁ  
 
1. Úlevy na odvodech SP a ZP  

- kurzarbeit – úhrada části mzdových nákladů  

- odložení plateb  

- odpuštění odvodů SP a ZP  
 
2. Liberační balíček MF II  

- zpětné uplatnění ztráty (loss carryback) – možnost uplatnit případnou ztrátu vykázanou v 
roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční 
správy vratku  

- zrušení zálohy na daň z příjmu k 15. 6.  

- pozastavení EET  

- plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň  


