Duben 2020
1. duben (středa)
Daň z příjmů
a) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2019 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň
zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2019 se započtou na úhradu skutečné daně za rok
2019. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne
lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro
podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.
b) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2019
c) Oznámení osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší
než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
d) Odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za
rok 2019 na finanční úřad
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za březen
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
8. duben (středa)
Zdravotní pojištění
Odvod zálohy OSVČ za březen, přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2019
9. duben (čtvrtek)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
15. duben (pondělí)
Silniční daň
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí 2020
20.duben (pondělí)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen
DPH – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen 2020 (z mezd).
Sociální a zdravotní pojištění
Odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2020
24. duben (středa)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27. duben (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za březen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.

b) podání přiznání a daň za první čtvrtletí plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za březen 2020 a I. čtvrtletí 2020
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za březen 2020
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
Spotřební daň:
a) Podání daňového přiznání za březen 2020
b) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za březen - pokud vznikl nárok)
Daň z hazardních her
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
30. duben (čtvrtek)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
b) Odvod částek zajištění daně za březen
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za duben 2020, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben 2020
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa)
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí 2020
Energetické dane
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související
jistoty
Ostatní informace
Povinnost uložení účetní závěrky ve Sbírce listin a zveřejňování údajů
Účetní jednotka bez povinnosti auditu
Termín pro zveřejnění ve Sbírce listin
Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu
Bez zbytečného odkladu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu
Účetní jednotky s povinným auditem
Účetní závěrka v plném rozsahu
Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
valnou hromadou
Zpráva o auditu (případné informace, že údaje Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
nebyly schváleny)
valnou hromadou
Výroční zpráva
Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení
valnou hromadou
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu
Liberační daňový balíček
V posledních dnech vláda schvaluje různá opatření v souvislosti s aktuálním nouzovým stavem. Dne
16. března 2020 bylo rozhodnuto o prominutí příslušenství daně s právního poplatku z důvodu
mimořádné události. Toto rozhodnutí sebou přináší plošné prominutí pokuty za opožděné podání
přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, a úroku z prodlení nejdéle do 1. července 2020.

Zákonná lhůta pro podání přiznání se tedy nemění, ale případně přiznání podané v termínu do 1.
července 2020 by nemělo být nijak postihováno. Stále ovšem zůstává povinnost podat oznámení o
osvobozených příjmech obdržených v roce 2019 do 1. 4. 2020. Dále bylo rozhodnuto o plošném
prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem a
31. červencem 2020 bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Individuálně, při
prokázání spojitosti s koronavirem, se budou promíjet pokuty za nepodání kontrolního hlášení a také
pokuty za opoždění podání přiznání k DPH.
Dne 24. března 2020 byl liberační balíček rozšířen o plošné prominutí pokuty za opožděné podání
daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí v období 31.3.2020 až 31.7.2020, a také prominutí
úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, za podmínky, že přiznání bude podáno, a daň, případně
záloha, uhrazena do 31.8.2020. Dále u daních z příjmů došlo k plošnému prominutí zálohy na daň
z příjmů fyzických i právnických osob, splatnou 15. 6. 2020.
Dne 31.3.2020 byl opět rozšířen liberační balíček o rozhodnutí, které plošně promíjí úrok z prodlení a
úrok z posečkání částky vzniklých na zálohách na daň silniční, splatných do 15. 4. 2020 a do
15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020

Shrnutí Liberačního balíčku
DPFO a DPPO
-

plošně se promíjí pokuta za pozdní podání přiznání, bude-li přiznání podáno do 1. 7. 2020

-

plošně se promíjí úrok z prodlení z neuhrazené daně, bude-li uhrazena do 1. 7. 2020

-

plošně se promíjí záloha na daň z příjmů splatnou 15. 6. 2020

Daň z nabytí
-

plošně se promíjí pokuta za pozdní podání přiznání, s termínem pro řádné podání od 31. 3.
2020 do 31. 7. 2020, bude-li přiznání podáno do 31. 8. 2020

-

plošně se promíjí úrok z prodlení z daně, jejíž splatnost byla od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020,
bude-li daň uhrazena do 31. 8. 2020

Silniční daň
-

plošně se promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkání částky ze záloh na daň silniční, se
splatností 15. 4. a 15. 7. 2020, budou-li tyto zálohy uhrazeny nejpozději dne 15. 10. 2020

DPH
-

plošně se promíjí pokuta za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých
mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020

-

Na základě prokázání se spojitosti s koronavirem, budou individuálně prominuty pokuty za
nepodání kontrolního hlášení a za opožděné podání přiznání k DPH

OSVČ - Pojistné na důchodové pojištění
-

plošné osvobození od úhrad záloh na pojistné na důchodové pojištění v plné výši od března
2020 do srpna 2020, bez ohledu na výši předepsaných záloh

-

V přehledu za rok 2020 lze odečíst od vypočteného pojistného jednak zaplacené zálohy na
pojistné v roce 2020 (tedy za leden, únor a září až prosinec), tak i minimální zálohy, jejichž

placení bylo za zmíněné období prominuto (tj. 15 264 Kč u hlavní činnosti a 6 109 v případě
vedlejší činnosti)
OSVČ – pojistné na zdravotní pojištění
-

plošné osvobození od úhrad pojistného na zdravotní pojištění od března do srpna 2020

-

•OSVČ hradící zálohy na pojistné vyšší než minimální hradí v období od března 2020 do
srpna 2020 pouze zálohy na pojistné na ZP ve výši rozdílu mezi vypočtenou zálohou a
minimální zálohou ve výši 2 352 Kč měsíčně. OSVČ může nicméně bez sankcí uhradit část
záloh na pojistné na ZP ve výši rozdílu mezi vypočteným pojistným a minimálním pojistným až
po podání Přehledu OSVČ za rok 2020

-

•V Přehledu OSVČ za rok 2020 si lze odečíst od vypočteného pojistného nejen zaplacené
zálohy na pojistné na ZP v roce 2020 (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), nýbrž
také minimální zálohy, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 prominuto
(tj. 14 112 Kč u OSVČ vykonávající výdělečnou činnost).

Antivirus - podpora zaměstnanosti
V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a
platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní
místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto
opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k
propouštění.
Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude
poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům
náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně
zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li
prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:
•

Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;

•

Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;

•

Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se
účastnit nemocenského a důchodového pojištění;

•

Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku
překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných
odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v
práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:
Režim A - druh překážky:
•

v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného
výdělku;

•

v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B - druh překážky:
•

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u
významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 %
průměrného výdělku

•

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec
pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku

•

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá
náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokládáme, že mezi
podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.
Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávání
žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní.
Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu
práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot,
který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.
Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad
mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o
příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce
dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu tohoto
týdne.

Článek je platný dle stavu k 1. 4. 2020.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček

