
Novinky 01/2021 

Tato informace navazuje na letošní prvou epizodu podcastu O daních z 4.1.2021 a krátce seznamuje 

s některými aktuálními změnami a novinkami. 

Největší změny  – i když zdaleka nikoli jediné – pochopitelně přinesl daňový balíček 2021, tedy zákon 

č. 609/2020 Sb. Tento daňový balíček byl zapracován např. do aktuálního znění zákona o daních 

z příjmů od 1.1.2021. Pro účastníky našich webinářů a pro podporovatele našeho informačního webu 

jsme si dovolili připravit 6stránkový přehled změn, které daňový balíček přinesl především do oblasti 

daní z příjmů – tento přehled bude zaslán i Vám, pokud za rozesílané informace přispějete částkou 

alespoň 500 Kč.   

Zdanění mezd v roce 2021 

Daňový balíček 2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020, a to i přesto, že byl možná vetován 

prezidentem – viz např. článek „Vetoval prezident Zeman daňový balíček, nebo ne?“. Vyhlášení zákona 

bude možná ještě vyvolávat pochybnosti o dodržování práva ze strany samotných představitelů 

zákonodárné moci, nicméně vyhlášen byl a od 1.1.2021 je nutné podle něj postupovat. 

Zrušení superhrubé mzdy by se bývalo použilo počínaje zúčtováním mezd za leden 2021 i v případě, 

pokud by býval byl daňový balíček vyhlášen až v průběhu ledna. Vyhlášení daňového balíčku ještě na 

konci roku však umožnilo uplatnit již počínaje lednem osvobození pro tzv. stravovací paušál. 

Vzhledem k sazbám tuzemského stravného od 1.1.2021 lze stravovací paušál – aby byl na straně 

zaměstnanců osvobozen od daně - poskytovat až do výše 75,60 Kč za jednu směnu. Limit 75,60 Kč 

vychází z maximální částky peněžního příspěvku na stravování, který lze od 1.1.2021 poskytovat i 

zaměstnancům v rozpočtové a příspěvkové sféře. 

Pokud jde o tiskopisy, tak prohlášení k dani na rok 2021 se činí na stejném tiskopisu jako tomu bylo 

pro rok 2020 – tedy na tiskopisu prohlášení vzor 26 (dostupná je i interaktivní pdf verze tohoto 

tiskopisu). Roční zúčtování daně za rok 2020 lze provést nejen na základě žádosti o zúčtování vzor 1 

(dostupná je i interaktivní pdf verze tohoto tiskopisu), ale i na základě žádosti, která byla součástí 

dvojlistu vzor 25. Vzhledem k tomu, že pro zúčtování daně za rok 2021 (tedy k použití na začátku roku 

2022) bude vydán nový vzor žádosti č. 2, tak již není příliš vhodné používat dvojlist vzor 25 pro 

prohlášení k dani na letošní rok 2021. V nejbližších dnech by měl být připraven nový vzor potvrzení o 

zdanitelných příjmech vzor č. 29, které bude vydáváno pro příjmy roku 2021.  

Změny v odpisování 

Jedním z důležitých okruhů změn obsažených v daňovém balíčku, které byly schváleny 

v předpokládaném rozsahu (viz např. ukázka z webináře Změny v daních 2020/2021), je oblast 

dlouhodobého majetku a jeho odpisování. V případě hmotného majetku jde o obnovení mimořádných 

odpisů dle § 30a zákona o daních z příjmů a o zvýšení hodnotové hranice 40 000 Kč na 80 000 Kč. 

V případě nehmotného majetku bylo jeho daňové odpisování zrušeno. 

Jednotný kurz za rok 2020 

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro přepočet zahraniční měny využít buď kurzu 

stanoveného podle účetních pravidel anebo jednotného kurzu – viz článek Jednotný kurz za rok 2020. 

Pro přepočet příjmů či výdajů roku 2020 lze využít jednotného kurzu zveřejněného v pokynu D-49, tedy 

např. 26,50 Kč/EU či 23,14 Kč/USD. 
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Nové generální pardony 

Ve FZ 38/2020 byl zveřejněn generální pardon umožňující postiženým subjektů uhradit DPH za měsíce 

09/2020 až 03/2021 resp. za 3.Q 2020 až 1. Q 2021 až do 16.8.2021 bez sankce ve formě úroků 

z prodlení (přiznání je nutné podávat v zákonných lhůtách). Postiženým subjektům byla také prominuta 

záloha na daň silniční za 1.Q 2021 a úrok z prodlení k doplatku daně silniční za rok 2020, pokud bude 

tato daň uhrazena do 16.8.2021. O „předvánočním generálním pardonu“ informovala Finanční správa 

22.12.2020, součástí této informace je také vzor oznámení, kterým je použití tohoto generálního 

pardonu podmíněno. 

Minulý týden byl ve FZ 3/2021 zveřejněn generální pardon umožňující bez sankce ve formě pokuty za 

opožděné tvrzení daně podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 resp. přiznání k dani 

silniční za rok 2020 až do 1.4.2021. Tyto generální pardony nejsou ničím podmíněny (ani omezením 

činnosti, ani podáním oznámení) a součástí je také prominutí úroků z prodlení k doplatku daně silniční 

za rok 2020, bude-li daň doplacena nejpozději 1.4.2021. 

K Antiviru a k dotačním programům 

Udržení zaměstnanosti v krizových situacích by mělo být nejpozději od 1.4.2021 řešeno tzv. 

kurzarbeitem – vládní návrh příslušné novely zákona o zaměstnanosti by měla Poslanecká sněmovna 

projednat na nadcházející schůzi začínající 19.1.2021. Zatím je tato otázka řešena programem 

Antivirus, který byl prodloužen na měsíce leden a únor 2021 – viz tisková zpráva MPSV z 21.12.2020 a 

aktualizovaný manuál k Antiviru verze 6. 

Dotační program COVID – gastro by měl být vyhlášen 15.1.2021. O COVID-nájemné2 (za období 

červenec až září 2020) lze žádat do 21.1.2021; na vyhlášení programu COVID-nájemné3 (za období říjen 

až prosinec 2020), které vláda slíbila 14.12.2020, je potřeba ještě počkat. Přijímání žádostí o „ošetřovné 

pro OSVČ“ za 11/2020 bylo zahájeno až 21.12.2020 a lze o něj žádat do 21.1.2021. 

 

Paušální daň 

OSVČ s aktivním podnikáním mohou vstoupit do paušálního režimu, což je nezbytným předpokladem 

pro uplatnění paušální daně za rok 2021, nejpozději do dnešní půlnoci  11.1.2021. Příslušné oznámení 

lze např. podat na finančním úřadu, které mají 11.1.2021 prodlouženou otevírací dobu podatelen do 

18 hod (jinak jsou v době nouzového stavu podatelny otevřené jen v pondělí a středu do 13 hod). 

K oznámení lze doporučit použít webovou aplikaci – zde je možné vygenerovat oznámení v .xlm a 

odeslat jej jako obecnou písemnost z portálu pro elektronická podání EPO, nejpozději do půlnoci 

11.1.2021, a to např. i nepodepsané a do 5 následujících dnů potvrzené tzv. e-tiskopisem. 

Kdo vstoupil do paušálního režimu, nesmí zapomenout začít hradit paušální zálohy splatné do 20. dne 

příslušného měsíce, prvou zálohu tedy již do 20. ledna – čísla účtů pro paušální daň mají předčíslí 2866 

a jsou pro jednotlivé finanční úřady uvedena v obecných informacích zveřejněných finanční správou. 

Za leden OSVČ v paušálním režimu již neplatí zálohu na důchodové pojištění správě sociálního 

zabezpečení (pokud je však dobrovolně účastna nemocenského pojištění, tak toto platí podle dřívějších 

pravidel) ani neplatí příslušné zdravotní pojišťovně zálohu na zdravotní pojištění. 
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K přednáškám a webinářům 

Webinář „Změny v daních 2020/2021“, který se koná on-line již 13.1.2021, nahradil přednášku, která 

se měla konat v tomto termínu ve Zlíně. Webinář si můžete objednat jako on-line a můžete jej sledovat 

od 9 do 14 hod a máte možnost se v jeho průběhu ptát. Nebo si můžete webinář objednat ve formě 

záznamu, který bude k dispozici nejpozději 15.1.2021 a který můžete následně sledovat po částech či 

opakovaně. Nabízíme také záznam tohoto webináře z 5.1.2021, který můžete sledovat ihned po jeho 

úhradě. Se stejným obsahem máme naplánovanou přednášku dne 27.1.2021 v Praze, ale obáváme se, 

že i tuto přednášku budeme muset v nejbližších dnech zrušit a nahradit webinářem – v případě zrušení 

přednášky účastníkům přihlášeným na přednášku 27.1.2021 vrátíme peníze, pokud nevyužijí možnosti 

webináře. 

Webinář „DPH a Daně z příjmů 2020/2021“ proběhl 7.1.2021 a můžete si objednat jeho záznam a 

sledovat jej okamžitě po zaplacení. Další termín tohoto webináře bude 18.1.2021. 

Webinář „Změny v daních 2020/2021“ slouží k přehledu o nejdůležitějších změnách a novinkách – 

nejen tedy o daních z příjmů a DPH, ale i o dani silniční či dani z nemovitých věcí a o důležité novele 

daňového řádu od 1.1.2021, ale např. i o kompenzačním bonusu, kurzarbeitu či novele zákona o 

účetnictví. Webinář „DPH a Daně z příjmů 2020/2021“ uvedený přehled doplňuje a podrobně se věnuje 

změnám ve zdanění mezd souvisejících se zrušením superhrubé mzdy a zavedením stravovacího 

paušálu, změnám v dlouhodobém majetku ve vztahu k účetnictví konkrétního podnikatele a např. 

výkladu Finanční správy ke změnám v osvobození nájmu nemovité věci od DPH. 

Aktuální jsou také záznamy webinářů „Daně z příjmů 2020/2021“, kde byla pozornost věnována např. 

možnosti zpětného započtení ztráty za rok 2020, změnám v osvobození příjmů z prodeje nemovitých 

věcí u fyzických osob od 1.1.2021 či „covidovým“ nákladům vč. účtování „covidových“ dotací, a „DPH 

2020/2021“ zaměřeným na novelu od 1.9.2020 (dodání zboží v rámci EU vč. prokazování přepravy), 

připravovaným změnám od 1.7.2021 a podrobně na úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku 

(tato úprava bude vyvolána např. změnou v osvobození nájmu nemovitých věcí).    

 

VSTUP NA KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ A PŘEDNÁŠEK 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    
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