
Daňové aktuality leden 2021 

Tato informace navazuje na informaci z 11.1.2021 a je věnována aktuálním otázkám daně z příjmů 

fyzických osob, změnám v daňovém odepisování, dani silniční, placení některých daní, průběhu 

schvalování kurzarbeitu a zásadnímu obratu v posuzování nároku na kompenzační bonusu u sezónních 

pracovníků a taxikářů – tito si však musí s podáním žádosti za prvá dvě období velice pospíšit. 

Úderem dnešní půlnoci byla zpřísněna podnikatelská omezení, a to včerejším usnesením vlády č. 78 

vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 31/2021 Sb.  - např. není možné od zítřka na tržnicích prodávat ani 

ovoce a zeleninu. Úřední hodiny na finančních úřadech by nadále měly být pondělí dopoledne a středa 

odpoledne. 

MPO vyhlásilo dotační program Covid nájemné3, tedy pro období říjen až prosinec 2020, a žádosti bude 

možné (snad) podávat od 5.2.2021; lhůta pro podávání žádostí Covid nájemné2 se posunula na čtvrtek 

4.2.2021; další informace k dotaci Covid nájemné3 také na portálu businessinfo.  V únoru by také mohlo 

být spuštěno podávání žádostí o dotaci „ošetřovné pro OSVČ“ za leden (současně bude konečně možné 

požádat za prosinec, byť za prosinec nárok bude pouze za 21. a 22.12.2020). 

Pravděpodobně příští týden bude ve Sbírce zákonů vyhlášena drobná novela ZDP, kterou prezident 

podepsal minulý týden a která přechodně (pro rok 2020 a 2021) zvýší limit pro odpočet darů od základu 

daně z příjmů fyzických osob v § 15 odst. 1 a od základu daně z příjmů právnických osob v § 20 odst. 8 

z 10 % základu daně na 30 %. S touto novelou bylo počítáno i při vydání letošních daňových zákonů 

z nakladatelství Anag.  

Aktuální novinkám – zřejmě především novému výkladu kompenzačního bonusu bude věnována 

pondělní epizoda podcastu O daních. 

Nabízíme záznam webináře „Změny v daních 2020/2021“, který se konal 27.1.2021 – záznam (stejně 

jako záznamy dalších, již uskutečněných webinářů) máte k dispozici k opakovanému přehrání ihned po 

připsání úhrady na náš účet. Tento webinář přináší komplexní přehled a není věnován jen daňovému 

balíčku 2021, ale i dalším novelizacím daňových předpisů a dalším aktualitám - např. tedy i  

nejdůležitějším změnám v daňovém řádu, dani silniční, schvalované úpravě kurzarbeitu či 

kompenzačnímu bonusu. Webinář doplňuje záznam webináře „DPH a Daně z příjmů 2020/2021“ z 

18.1.2021, který se podrobně věnuje změnám od 1.1.2021 – zejména změnám daňovým balíčkem 2021 

(odpisování, zrušení superhrubé mzdy, stravenkový paušál atd) či výkladu Finanční zprávy 

k osvobození nájmu nemovitých věcí od DPH dle § 56a zákona o DPH. 

Aktuální jsou nadále záznamy listopadových 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 vyvolanou např. změnou v osvobození nájmu nemovitých věcí dle § 56a 

zákona o DPH od 1.1.2021. 
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K daním z příjmů fyzických osob 

Finanční správa aktualizovala odpovědi na dotazy k dani z příjmů fyzických osob, jednak pokud jde o 

zaměstnance, jednak obecně pro všechny fyzické osoby. 

Pokud jde o mzdovou problematiku, tak např. v komentáři ke „stravenkovému paušálu“ je toto 

vyjádření k tomu, zda podléhá výkonu rozhodnutí či exekuci: 

Stravenkový paušál, který poskytne zaměstnavatel zaměstnanci na stravování dle § 6 odst. 9 písm. b) 

tj. do výše od daně z příjmu osvobozené, nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, neboť se nejedná 

o mzdu, ale o nový typ nenárokového benefitu. 

Finanční správa také např. potvrdila, že OSVČ, ale např. i pronajímatelé mohou za rok 2020 uplatnit 

výdaje procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) stejně jako tomu bylo před rokem za období roku 

2019 a ani pro rok 2021 se nic nemění. 

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. 

Např. movitou věc s oceněním do 80 000 Kč pořízenou v roce 2020 je sice nutné pro účely DPH nadále 

považovat za dlouhodobý majetek, u kterého případná DPH na vstupu podléhá úpravě odpočtu daně 

podle § 78 a násl. zákona o DPH, ale pro účely daní z příjmů jej za hmotný majetek odpisovaný podle 

ZDP není nutné považovat. 

Poplatník v daňové evidenci tak může např. výdaje 70 000 Kč (uhrazené v roce 2020) na pořízení stroje 

uvedeného do užívání v roce 2020 uplatnit jako jednorázový výdaj roku 2020. Poplatník, který vede 

účetnictví, sice nemusí stroj s oceněním 70 000 Kč pořízený v roce 2020 daňově odpisovat, to však 

automaticky neznamená, že by u něho náklady na pořízení 70 000 Kč automaticky snižovaly daňový 

základ. 

Pro účastníky našich webinářů a pro podporovatele našeho informačního webu jsme si dovolili 

připravit příklad vysvětlující změnu hodnotové hranice pro odpisovaný hmotný majetek. Příklad vč. 

6stránkového přehledu změn, které daňový balíček přinesl především do oblasti daní z příjmů můžete 

mít také k dispozici, pokud za rozesílané informace přispějete částkou alespoň 500 Kč. Navíc získáte 

rozšířené zasílání rozšířených informací do poloviny tohoto roku.  

K aktuálním problémům dlouhodobého majetku nabízíme nový webinář „Daňové odpisy 2021“, který 

se bude konat on-line 3.3.2021; k dispozici bude také záznam tohoto webináře, který si můžete 

objednat již nyní. 
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Přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí 

Při uzavírání přiznání k dani silniční můžete využít aktualizovaných informací Finanční správy vč. 

odpovědí na dotazy z 14.1.2020. 

Termín pro podání přiznání k dani silniční i přiznání dani z nemovitých věcí je sice nejpozději v pondělí 

1.2.2021, avšak generální pardon zveřejněný ve FZ 3/2021 umožňuje 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 – např. tedy dopady 

pandemie, jak by se mohlo zdát z vyjádření Finanční správy k přiznání k dani z nemovitých věcí. 

U přiznání k dani z nemovitých věcí je však nutné dávat pozor, pokud by vlastníci chtěli přiznat daň za 

svůj spoluvlastnický podíl.  Pokud tedy např. spoluvlastníci nabyli v roce 2020 nemovitost, tak ji může 

celou pro rok 2021 beztrestně přiznat pouze jeden ze spoluvlastníků až do 1.4.2021; pokud by však 

chtěli spoluvlastníci mít nabytou nemovitost přiznanou u spoluvlastníků jednotlivě podle výše 

spoluvlastnických podílů, tak musí alespoň jeden ze spoluvlastníku přiznání na rok 2021 podat 

nejpozději 1.2.2021 (ostatní by mohli i později). 

Platba daně silniční 

Generální pardon zveřejněný ve FZ 3/2021 umožňuje uhradit bez sankce ve formě úroků z prodlení 

doplatek daně silniční za rok 2020 do 1.4.2021. Tento generální pardon není ničím podmíněn, ale je 

nutné si uvědomit, že se týká pouze doplatku daně a nikoli případných záloh, které měly být v loňském 

roce hrazeny. Pokud tedy nebyla záloha na daň silniční uhrazena, tak bude úročena úrokem z prodlení 

až do data úhrady (pochopitelně za předpokladu, že bude dosaženo minimální výše úroku z prodlení 

1 000 Kč). 

Osoby postižené pandemií, pokud se na ně vztahují generální pardon vyhlášený ve FZ 22/2020 či FZ 

25/2020 a FZ 38/2020 mají prominuty všechny loňské zálohy na daň silniční a navíc zálohu za 1. čtvrtletí 

2021 splatnou do 15.4.2021 a také mohou bez postihu ve formě úroku z prodlení daň za rok 2020 

doplatit až do 16.8.2021. Podmínkou pro uplatnění těchto generálních pardonů je jednak splnění 

podmínek v nich uvedených a dále musí tuto skutečnost oznámit správci daně – např. s využitím 

aplikace finanční správy (lze poslat např. naskenované e-mailem i bez elektronického podpisu). 

I pro osobu uplatňující generální pardony na platby daně silniční platí, že daňové přiznání za rok 2020 

mohou beztrestně podat nejpozději 1.4.2021.  

Platba DPH 

Osoby postižené pandemií – jedná se o stejný okruh osob s úlevami na placení daně silniční (vztahuje 

se na ně generální pardon vyhlášený ve FZ 22/2020 či FZ 25/2020 a FZ 38/2020) mohou uhradit bez 

sankce ve formě úroků z prodlení DPH až do 16.8.2021. Stejně jako je uvedeno u placení daně silniční, 

je podmínkou podání oznámení správci daně. 

V případě čtvrtletních plátců se jedná o DPH za 3. a 4. Q 2020 a za 1. Q 2021, u měsíčních plátců o DPH 

za období 09/2020 až 03/2021. 

Kdo však DPH za příslušné období uhradil, tak nemá na DPH přeplatek na dani. To je rozdíl od 

generálního pardonu vyhlášeného ve FZ 22/2020 či FZ 25/2020 promíjejícího prosincovou zálohu na 

daň z příjmů. Pokud se na danou osobu tento generální pardon vztahuje a učiní příslušné prohlášení a 

uhradili prosincovou zálohu na daň z příjmů, tak může požádat o vrácení tohoto přeplatku na dani nebo 

o jeho použití na úhradu jiné daně. 
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Kurzarbeit 

Poslanci konečně projednali v druhém čtení vládní návrh kurzarbeitu (sněmovní tisk 1025) a ve 3. čtení 

by jej mohli schválit v polovině února; účinnost kurzarbeitu lze odhadovat na 1.4.2021. 

Projednávání kurzarbeitu se vyvinulo v „dívčí válku“, kde na jedné straně stojí ministryně Maláčová 

hájící původní složitý vládní návrh a pozměňovací návrhy k němu přednesené poslancem Sklenákem a 

na druhé straně výrazně jednodušší konkurenční návrh poslankyně Pastuchové (ANO) a Aulické - 

Jírovcové (KSČM) vycházející ze stávajícího Antiviru. 

Varianta ministryně Maláčové by byla nejen velice komplikovaná (viz např. 19. díl podcastu O daních 

z 5.10.2020), ale např. by i omezovala zaměstnavatele ve výplatě podílů na zisku. Naproti tomu 

konkurenční varianta by byla nejen jednoduchá, ale také by neomezovala výplatu podílů na zisku. 

Jednání v Poslanecké sněmovně a možná následně i v Senátu bude ještě komplikované a o konečném 

výsledku budeme informovat. 

Kompenzační bonus 

Po novelizaci zákona o kompenzačním bonusu z 31.12.2020 je projednávána další novelizace tohoto 

zákona. Aktuálně je však důležitější (a naléhavější) dále uvedená změna výkladu Finanční správy. 

Novelizace z 31.12.2020 založila nově nárok na bonus osobám čerpajícím „ošetřovné pro OSVČ“, 

Antivirus či Covid - nájemné. Standardní lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus za prvá dvě 

bonusová období (tedy za dobu od 5.10. do 21.11.2020) již uplynula, ale komu vznikl nárok nově, tak 

může i za tato období žádat až do 1.3.2021. Pokud tedy OSVČ čerpala např. za říjen či listopad 

„ošetřovné pro OSVČ“, může nově za dny, za které náleželo „ošetřovné pro OSVČ“ podat žádost o 

bonus. Pokud OSVČ za říjen či listopad žádala o Antivirus, může také nově podat žádost. Pokud OSVČ 

o bonus požádala a nyní bude žádat o COVID nájemné3 za říjen až prosinec 2020, tak nepřichází o nárok 

na bonus. Kdo nyní žádá o bonus za prvé či druhé období, tak v aplikaci pro podání žádosti zaškrtne 

„Ano“ v kolonce „Byla či je čerpána další souběžná podpora“. 

Ve středu 27.1.2021 vrátil Senát Poslanecké sněmovně další novelu, a to s pozměňovacími návrhy. 

Tato novela založí nárok na bonus i osobám v úpadku a také odstraní ten problém, že zatím oficiální 

omezení platí do 14.2.2021, ale aktuální bonusové období končí 15.2.2021. V tomto případě lze i nyní 

požádat za celé bonusové období až do 15.2.2021 a pokud bude novela přijata, tak nárok za 15.2.2021 

bude náležet i tehdy, pokud by již k 15.2.2021 činnost zakázána či omezena nebyla. 

Pozměňovací návrhy Senátu zahrnují opatření zmírňující jeho dopady do rozpočtu územních 

samosprávných celků, zvýšení bonusu z 500 Kč na 667 Kč denně a méně přísné vymezení předmětu 

kompenzačního bonusu. Pozměňovací návrhy nebudou téměř jistě přijaty a tak není vhodné je nyní 

blíže komentovat. Novelu by poslanci měli definitivně projednat 9.2.2021 – teprve potom budou moci 

např. osoby v úpadku o bonus žádat. 

Velice aktuální ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu jsou dvě změny výkladu. Vláda 18.1.2021 

konstatovala předchozí zákaz provozování taxislužby a tak jej od 19.1.2021 povolila – tím však vznikl 

provozovatelům taxi nárok na kompenzační bonus, který pochopitelně předtím správci daně odmítali 

(vycházející přitom z názoru, že provoz taxislužby zakázán nebyl) – viz informace Finanční správy ze dne 

21.1.2021. 

Druhá změna se týká sezónní činnosti. Doposud byl nárok na bonus podmiňován podmínkou příjmů 

ze zakázané činnosti za rozhodné období červen až září 2020. Nyní již na základě nového výkladu 

Finanční správy ze dne 21.1.2021 na této zákonné podmínce netrvají a umožňují ji nahradit podmínkou 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1025
https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zadost-KB-podzim-2020/zadost-webova-aplikace
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/provozovatele-taxisluzby-mohou-zadat-o-kompenzacni-bonus-11210
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/inf-k-naroku-na-kb-cinnosti-sezon-charakteru-11214


dle minulé sezóny. Tuto změnu Finanční správa promítla do odpovědí na dotazy (nové odpovědi 61 a 

62). Jestliže tedy např. u zpěvačky nebyla splněna podmínka rozhodných příjmů ze zakázaného 

vystupování na koncertech v období 06 – 09/2021, ale byla splněna např. v náhradním období 11/2019 

– 02/2020, tak nově lze o bonus žádat, ale jen tehdy, pokud podmínka rozhodných příjmů není splněna 

za období 06-09/2019 (tím je deklarováno, že jde o sezónní činnost). 

Problémem obou novinek je, že již uplynula standardní lhůta pro podání žádostí o kompenzační bonus 

za prvá dvě bonusová období (tedy za dobu od 5.10. do 21.11.2020). Tento problém Finanční správa 

vyřešila možností požádat o navrácení lhůty v předešlý stav a přitom byl prominut správní poplatek za 

podání této žádosti. V praxi to znamená, že provozovatelé taxi či osoby se sezónní činností mohou o 

bonus za prvá dvě období nyní požádat, ale při vyplňování žádosti označí pole „jste provozovatel 

taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy nebo je výkon vaší činnosti sezónního charakteru“ a 

automaticky se vygeneruje žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu, která 

se potom podá spolu se žádostí o bonus. O navrácení lhůty pro podání žádosti za prvá dvě bonusová 

období lze žádat do 15 dnů od okamžiku, kdy pominuly důvody bránící podání žádosti. Finanční správa 

pro provozovatele taxi uvádí, že tato lhůta končí 2.2.2021 – zřejmě tedy na základě změny výkladu 

představeného 18.1.2021, ačkoli byl zveřejněn až 21.1.2021. Pro sezónní činnost Finanční správa 

žádnou lhůtu neuvádí – pokud by se počítala od 21.1.2021, tak by končila 5.2.2021; pro odstranění 

případných problémů však určitě lze doporučit i v tomto případě žádost (spolu se žádostí o obnovení 

lhůty v předešlý stav) za prvá dvě období podat do 5.2.2021.  
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