03 / 2020
Vážení klienti,

zasíláme aktuální informace o dalších opatřeních í, která mají pomoci v boji s dopady nákazy SARSCoV2 (COVID19 – tzn. koronavirem). Návrhy na své schůzi dne 24.3.2020 schválila Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR a dne 25.3.2020 Senát PS ČR. Všechny zákony následně podepsal dne
26.3.2020 prezident ČR a uvedená opatření nabydou účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Dále posíláme informace MF ČR (Liberační balíček II) a MPSV (program Anitivirus).
Tým TaxVision

1) Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své schůzi dne 24.3.2020 a Senát Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR na své schůzi dne 25.3.2020 schválili níže uvedené návrhy zákonů:
Ošetřovné
Ošetřovné se doposud vyplácelo jen po dobu devíti dnů a u dětí do 10 let. Nově bylo schváleno, že dávku ve výši 60
procent ze základu platu mohou dostávat rodiče dětí do 13 let za celou dobu, co budou školy kvůli koronaviru
uzavřeny. Výše ošetřovného zůstane na 60 % redukovaného vyměřovacího základu (cca 424,- Kč).
Ošetřovné budou moci rovněž čerpat i osoby, které doma pečují o své blízké v důsledku uzavření denních
stacionářů. Zároveň bude dávka vyplácena i rodičům dětí, jejichž zařízení bylo uzavřeno z rozhodnutí zřizovatele, a
nikoliv vlády ČR, tj. například mateřské školy. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných
opatření. Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.
Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat
jen jednou. Návrh zmírňuje toto pravidlo tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na
celou dobu potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby se oprávněné osoby
vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený.
Finanční příspěvek pro OSVČ
Stát bude vyplácet 424 Kč za den živnostníkům, kteří pečují o děti ve věku od 6 do 13 let za podmínky, že ošetřovné
již nečerpá druhý člen rodiny. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního
živnostenského úřadu bude MPO.
OSVČ a platby na důchodové a zdravotní pojištění
Dále jsou schválené zákony, které odpouští platby povinného sociálního a zdravotního pojištění všem živnostníkům.
OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové
pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům
zcela promine.
•

OSVČ platící minimální zálohy na pojistném (u sociálního pojištění v částce 2 544 Kč a u zdravotního
pojištění v částce 2 352 Kč) mají povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen odpuštěné v
plné výši.
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•

OSVČ s vyššími než minimálními zálohami na pojistném od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy.
V ročním vyúčtování za rok 2020 (podávané v dubnu 2021) pak zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze
rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.

Pokud již OSVČ zaplatila zálohy na březen 2020 a současně nemá na pojistném žádné nedoplatky z předchozí doby,
započítávají se jí uhrazené platby na pojistném za březen automaticky jako již uhrazená záloha za měsíc září 2020.
Pro OSVČ podnikající v rámci hlavní činnosti platí, že záloha na zdravotní pojištění, kterou by OSVČ zaplatila za
období od března 2020 do srpna 2020, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného pojistného
z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (úspora ve výši 14 112 Kč). U záloh na sociální pojištění pak
půjde o snížení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2020 o částku
15 264 Kč.
Pro OSVČ podnikající v rámci vedlejší činnosti platí snížení plateb na sociální pojištění v poloviční výši, tedy o částku
6 108 Kč a snížení záloh na zdravotní pojištění se jich netýká.
Výše uvedené prominutí záloh na sociální pojištění se v žádném případě netýká záloh na dobrovolné nemocenské
pojištění.
Přehled OSVČ na zdravotní pojišťovny za rok 2019 mohou OSVČ podat a doplatek uhradit bez sankcí až
do 3.8.2020. Podání přehledu na sociální by mělo být možné také beztrestně podat až do 3.8.2020 (ovšem za
podmínky doplatku pojistného za rok 2020 do stejného data), avšak tato změna není zatím řešena legislativně a je
pouze avizována MPSV.
https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku
Elektronická evidence tržeb (EET)
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro všechny subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu
stavu nouze a následujících třech měsíců (tzn. odhadem cca do července 2020).
Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv.
Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi. Datovou schránku lze
zřídit přes aktivovanou eObčanku online na mojedatovaschranka.cz .

2) „LIBRAČNÍ BALÍČEK II“ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
S obsahem liberačního balíčku I jsme Vás seznámili v minulém občasníku. 24.3.2020 byl ve Finančním zpravodaji č.
5/2020 zveřejněn Liberační balíček II.
Daň z příjmu:
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. V praxi to znamená, že všichni
poplatníci – fyzické i právnické osoby, které měly na základě předchozích daňových přiznání povinnost uhradit
zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2020, ji nebudou muset hradit vůbec.
Připomínáme, že u záloh na daň z příjmů splatných v jiných termínech (v případě hospodářského roku, resp.
zálohy k 15.9. a k 15.12.) lze žádat o zproštění placení záloh nebo o snížení na základě individuální žádosti. Správní
poplatek k žádostem podaným do 31.7.2020 není třeba platit.
Daň z nabytí nemovitých věcí:
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. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná
daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých
věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou
prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí.
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3) „PROGRAM ANTIVIRUS“ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
V rámci programu Antivirus navrhuje MPSV kompenzovat částečně mzdy zaměstnanců, kteří nemohli pracovat
kvůli uzavření provozoven na základě nařízení vlády.
Režim A:
Nařízení karantény zaměstnancům.
Zaměstnancům bude vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli tak
bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
Režim B:
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády ČR.
Zaměstnavateli je nařízeno uzavření provozu (na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti
s výskytem nákazy COVID-19).
Zaměstnancům bude vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 %.
Zaměstnavateli tak bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
Režim C:
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části
zaměstnanců (Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části
dle provozní situace zaměstnavatele).
Zaměstnancům bude vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 %.
Zaměstnavateli tak bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim D:
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku
karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí.
Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně
vliv na dodávky zaměstnavateli.
Zaměstnancům bude vyplácena náhrada mzdy ve výši 80 %.
Zaměstnavateli tak bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku
karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí).
Zaměstnancům bude vyplácena náhrada mzdy nejméně ve výši 60 %.
Zaměstnavateli tak bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Na základě žádosti u místně příslušného Úřadu práce bude zaměstnavatel žádat o příspěvek náhrady vyplacených
náhrad mezd vždy po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude
zaměstnavatel o příspěvek žádat.
Za měsíc březen tak bude zaměstnavatel podávat žádost na začátku měsíce dubna.
Spuštění programu a podání prvních žádostí by mělo být možné od 1. dubna 2020.
U příspěvků dle programu Antivirus není jasné, co MPSV myslí vyplacenou mzdou (má to být hrubá mzda,
superhrubá mzda nebo čistá mzda vyplacená zaměstnanci?). Metodika zatím není k dispozici. MPSV v tomto týdnu
představí podrobnější metodiku. Samozřejmě Vás budeme o podrobnostech informovat.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhyministryne-malacove
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