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KVĚTNOVÉ OHLÉDNUTÍ –
motto: Když Noe stavěl archu, ještě nepršelo

◦ Květen bývá obvykle tichým
měsícem, ve kterém
připravujeme valné hromady,
těšíme se na dovolenou a
plánujeme další rozvoj firmy.

◦ Letošní rok nám však přinesl
překážku v podobě nouzového
stavu a omezil některé
podnikatelské aktivity na
minimum. Někteří z nás využili
„neplánovaného“ volna a
trochu se zklidnili a odpočinuli.
My v účtárnách jsme však
nezaháleli. Snad ani hodinu.
Nové věci, které nám přišly ke
zpracování, evidence,
elektronická komunikace,
opravy, u mnohých i podání
daňových přiznání či „ladění“
závěrky.

◦ Měli to těžké všichni. Občas
zavítám do jiných skupin nebo
sleduji naše politiky, co v rámci
svých kompetencí stvoří,
kreativně modifikují a následně

přijdou za svými voliči s úžasným
řešením.

◦ Ne vždy je to řešení výhodné, ale
ať je to jak chce, obdivuji
všechny, kteří musí makat, Ať se
na to podíváme z jakéhokoliv
úhlu pohledu, nechtěla bych být
na jejich místě. Je to obrovská
zodpovědnost, protože nikdo
nevíme, jak to bude v nejbližších
dnech. Obdivuji i rychlost, se
kterou byly vypracované i
elektronické platformy, ačkoliv
někteří z nás třeba nedostali svoji
dávku, určitě všichni makají a
nikdo si asi nedovolí jen tak
„chodit“ do zaměstnání.

◦ Věříme asi všichni, že tento stav
brzy pomine a nám účetním
zůstanou jen starosti, jak naložit
se všemi „zvláštnostmi“
Coronaviru - úlevami počínaje a
ukončení podnikání některých
jedinců konče.
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DAŇOVÉ POLŠTÁŘE V DOBĚ CORONAVIRU
✓ Odložení podání daně z příjmů 2019 – bez 

sankcí za pozdní podání, úrok z prodlení za 
pozdě zaplacenou daň 

✓ Odložení daně z nabytí nemovitých věcí

✓ Prominutí zálohy na daň z příjmů (červen 
2020) 

✓ Vrácení zálohy na daň z příjmů (březen 
2020)

✓ Prominutí pokuty za pozdní podání nebo 
nepodání kontrolního hlášení DPH

✓ Možnost uplatnění daňové ztráty z r. 2020 
do předchozích období – v návrhu

✓ Odložení přehledu a vyúčtování 
zdravotního pojištění 2019 

✓ Odpuštění platby zálohy na zdravotní 
pojištění a zdravotního pojištění 

✓ Možnost odložení plateb na zdravotní 
pojištění zaměstnanců 

✓ Odložení přehledu a vyúčtování 
důchodového pojištění 2019

✓ Odpuštění platby zálohy na důchodové 
pojištění a důchodového pojištění

✓ Ošetřovné

✓ Kompenzační bonus OSVČ 

✓ Antivirus – podpora zaměstnanosti

✓ Antivirus – režim C- odpuštění plateb 
odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 
zaměstnanců.  

✓ Nájemné 

✓ Zákonný odklad platby nájemného 

✓ Zájezdy

✓ Ochranná doba pro vrácení platby za 
zájezdy

✓ DETAILNÍ INFORMACE PRO VŠECHNA 
OPATŘENÍ JSOU DOSTUPNÁ NA PORTÁLE 
Ministerstva financí a ministerstva práce a 
sociálních věcí.

✓ V rámci všech možností mají daňové 
subjekty na výběr to, co se jich týká nebo 
kombinaci některých opatření – jako OSVČ 
a zároveň jako firma se zaměstnanci.

✓ Poslední květnovou radostí bylo schválení 
„kompenzačního bonusu“ pro rodinné 
firmy.

✓ NÁM UŽ JEN ZBÝBÁ VŠE ŘÁDNĚ 
NASTUDOVAT, VYPLNIT A POSLAT.

✓ HODNĚ TRPĚLIVOSTI A POCHOPENÍ PŘEJI 
NÁM VŠEM. 

✓ VAŠE HANKA
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Na co si však dát pozor – aneb co je tak trochu ukryto mezi řádky

◦ Ačkoliv v rámci Coronaviru bylo vydáno
spoustu nových nařízení a zákonů, ne vždy
jejich znění je zcela jasné a zřetelné. Proto bych
připomněla důležitost řádného přečtení a
posouzení budoucích následků. Mnohdy si
podnikatelé mnou ruce, jak „neplatit“ daně.
Ale vše může být trochu jinak.

◦ DŮLEŽITÉ:

◦ * pokud nepodáme DP k 1.7. a poplatník měl
podat k 1.4., pak pokuta a penále běží a v
případě, že tak neučiní do 1.7., dostane pokutu
vyměřenou už od 1.4.

• Jediná platba, kterou OSVČ je povinen i přes
současný stav platit je nemocenské pojištění.
Na to se „nouzový stav „ nevztahuje.

◦ Kompenzační bonus se spravuje jako daň
podle daňového řádu a je vratkou daně z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti .
Finanční úřad je správcem tohoto
kompenzačního bonusu a v rámci podání DP
za rok 2020 bude k této situaci přihlížet. Zároveň
zjistí-li správce daně – tedy správce bonusu na
základě postupu k odstranění pochybností
nebo na základě daňové kontroly, že nebyly
splněny podmínky pro vznik nároku a tudíž
tento bonus nebyl vyměřen ve správné výši,
doměří daň ve výši rozdílu.

◦ Kompenzační bonus se sleduje na samostatné
daňové účtu a předepisuje se do evidence

daní.
Kompenzační bonus nepodlého výkonu
rozhodnutí ani exekuci.
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O nás čeká po COVID19

◦ Každé čerpání státních peněz – tedy i všechny bonusy, dotace z 
programu COVI19 má za následek i následné kontroly. Ostatně jako 
u všech dotací, příspěvků.

◦ Tentokrát to bude pěkná řádka živnostníků, podnikatelů i firem, kteří 
zažádali o příspěvky a kteří jsou nyní pod kontrolou ……

◦ Ministerstvo upozorňuje, že jak v průběhu programu, tak po jeho 
ukončení bude kladen velký důraz na kontrolní činnost.

◦ Zaměstnavatelé se tak mohou těšit na plošné kontroly ze strany 
inspektorátu práce. Co tedy vše připravit a doladit pro případnou 
kontrolu:

◦ - pracovní smlouvy a vnitřní předpisy upravující tyto překážky

◦ - evidenci docházky, 

◦ - mzdové listy 

◦ výpisy z účtů, z nichž byla provedena výplata náhrady mzdy. 

◦ V případě částečné nezaměstnanosti musí mít zaměstnavatel 
doklad o tom, že přijal vnitřní předpis, s nímž byli zaměstnanci 

seznámeni.
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NOVÉ ZÁKONY, PRAVIDLA A NAŘÍZENÍ, něco je nového, 
něco nám zůstane

◦ Odložení další vlny EET pro vybrané podnikatele až
do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu
evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb

◦ Proběhla novelizace daňového řádu

◦ Lex covid justice – odklad konání valných hromad
schvalující závěrky o 3 měsíce po skončení
mimořádných opatření nejpozději do 3.12.2020
(zákon č. 191/2020). – a to vše on-line

◦ Novela ZP přináší změny v úpravě dovolených a
doručování

◦ Zavádí nový institut sdíleného pracovního místa,
které má sladit práci a rodinu a to s účinností od
1.7.2020 a v některých případech s účinností ke dni
1.1.2021.

◦ V klubu se budeme každé novince věnovat detailně.
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OTEVŘELI ZAHRÁDKY A HOSPŮDKY – JAK JE TO DOPRAVDU S 
PIVEM?

Druh služby Nealko nápoje 

(včetně piva) %

Alko nápoje 

(včetně piva) %

V restauraci k jídlu-

čepované ( podstata 

stravování v zařízení k 

tomu určeném s 

vytvořením přidané 

hodnoty – tedy )

10 10

Prodej v láhvi či 

točené s odnosem
15 21

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA
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Dobré vyhlídky nebo danajský dar? Nový daňový 
balíček – schváleno 29.5.2020

◦ Podnikatelé i firmy získají
možnost zpětně si uplatnit
daňovou ztrátu u daní z příjmů
fyzických a právnických osob
(tzv. loss carryback).
Dnes ji mohou uplatňovat až
v následujících zdaňovacích
obdobích a za předpokladu,
že opět generují zisk. Nově ji
budou moci umořit i za dvě
zdaňovací období
předcházející zdaňovacímu
období, v němž ztráta vznikla.
Pokud tedy vykážou za
zdaňovací období roku 2020
daňovou ztrátu, budou si
moci o tuto ztrátu zpětně
snížit svůj základ daně za
zdaňovací období let 2019 a
2018.

◦ Umořit si daňovou ztrátu
zpětně půjde už za zdaňovací
období končící k 30. červnu
2020, nově ale v maximální
výši 30 mil. Kč.

◦ Balíček také snižuje daň z
přidané hodnoty u
ubytovacích služeb,
vstupného na kulturní akce a
sportovní události, vstupného
na sportoviště (včetně
jízdného na vleky) a
vstupného do saun a dalších
podobných zařízení. Ve všech
případech se sazba DPH
snižuje na 10 % z nynějších
15 %.
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Odložení sociálního pojištění za zaměstnavatele?

◦ Snížení odvodů by podle návrhu
bylo možné za červen až srpen.
Srovnával by se pokles průměrné
tržby za březen a duben v letošním
a loňském roce. Pokud firma loni
neexistovala, využila by se
průměrná měsíční hodnota za
letošní leden a únor. Ministerstvo
navrhlo dvě varianty. Podle první by
se při poklesu tržeb aspoň o 30
procent vyměřovací základ pro
odvod pojistného snížil o 80 procent
a při poklesu tržeb aspoň o 15
procent by to bylo o 40 procent.
Vycházelo by se nejvýš z průměrné
mzdy. Druhá verze zahrnuje jen
pokles tržeb nejméně o 30 procent.
Vláda by mohla podle návrhu
případně období placení nižších
odvodů prodloužit, a to až do
konce roku.

◦ Nižší odvody by mohli mít jen
zaměstnavatelé, kteří nedluží na
sociálním pojištění a penále.

Výjimkou by byli ti, kteří by si odložili
úhradu o tři měsíce, nebo jim
správa už dřív povolila dluh splácet.

◦ Až do 20. října letošního roku si
zaměstnavatelé budou moci odložit
platby na sociální zabezpečení (tj.
24,8 %), které by jinak museli odvést
za květen až červenec. Zachována
za toto období zůstane povinnost
odvodů pojistného za zaměstnance
(tj. 6,5 % z hrubých mezd).

◦ Pojistné na sociální zabezpečení za
květen až červenec 2020 (splatné
vždy k 20. dni následujícího měsíce)
budou moci zaměstnavatelé hradit
až do letošního 20. října.

◦ Pokud se rozhodnou platby odložit,
sníží se jim penále z dlužného
pojistného o 80 %.
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účetní kvíz – nejen účty, ale i výpočty specifických veličin musíme zvládnout – víte 
jak na to? – řešení můžete zaslat na chytrá-uctarna.com

Zásoby

◦ Podnikatelka se zabývá zpracování 

zeleniny na čalamády. 

◦ Denně zpracuje  80 kg zeleniny v ceně 30,-

Kč za kilogram. 

◦ Dodávkový cyklus je 3denní, pojistná a 

technologická zásoba celkem  = 1 den. 

◦ Jak dlouho musí zelenina vydržet pro 

průběžné zpracování a kolik zeleniny musí 

být denně k dispozici?

Výrobní kapacita

◦ Jaký bude koeficient využití zařízení v 

podniku, jestliže se na něm vyrobí 

100 000 metrů látky. Tento stroj je 

schopen za den utkat 500 metrů látky. V 

podniku se pracuje 20 dní v týdnu.

◦ Druhý stroj vyrobí 10000 m látky za 

měsíc. Tento stroj je schopen za den 

utkat 6000 m látky.

◦ Který stroj má lépe využitou svoji 

kapacitu?

◦ Co může být příčnou nízkého využití a 

jak s tím naložit? 
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NOVÉ E-BOOKY, NOVÉ KURZY ON-LINE

◦ V červnu nás čeká spoustu nového. Všechno, co současný stav
přinesl budeme probírat nejen na FB skupině, ale i ve VIP Klubu i
na chytré účtárně. Novinky, které budou mít vliv i na další vývoj
firmy, podnikání, zaměstnávání, najdou své místo v každodenním
ruchu naší FB skupiny.

◦ Pro VIP členy je připravena samostatná FB skupina, kde najdete
video-komentáře k e-bookům (každý týden jedno video a jedna
problematika), důležité pracovní materiály, které nikde jinde
nenajdete, můžete využít konzultační čtvrteční hodiny.

◦ Pro zájemce „neziskovek“ jsem připravila kurz s 10 lekcemi, které
vás provedou od nápadu až po podání DP u neziskových
organizací soukromého sektoru.

◦ Hned začátkem června objeví členové VIP klubu i nové e-booky
– plnou verzi Podíly na zisku v s.r.o. a obsáhlý e-book
DLOUHODOBÝ MAJETEK. Tento e-book bude nabitý důležitými
odbornými informace, definicemi, příklady.

◦ Určitě nezapomeňte na své daňové povinnosti – k 1.7.2020.

◦ Držím vám všem place a doufám, že to ve zdraví zvládneme.

◦ VAŠE HANKA
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