
15.10.2020 končí generální pardon k úhradě záloh na daň silniční – zkrácená verze 

Kdo využil generálního pardonu a zatím neuhradil zálohy na daň silniční za 1. a 2. čtvrtletí, může tohoto 

pardonu využít jen do 15.10., jak si připomeneme v této informaci. Toto je zkrácená verze, v plné verzi 

jsou uvedeny příklady na zohlednění snížení sazby daně silniční v průběhu letošního roku a je dostupný 

odkaz na porovnání starých a nových sazeb. Máte-li zájem o rozšířenou verzi, stačí uhradit dobrovolný 

příspěvek za rozesílané informace ve výši alespoň 200 Kč nebo uhradit libovolnou objednávku zvukové 

nahrávky či komentáře. 

Včera byla ve Sbírce zákonů vyhlášena další regulační opatření vlády, a to pod č. 398 až 402/2020 Sb. – 

např. již v tuto chvíli je platný zákaz pro restaurace poskytovat zákazníkům wifi. Parlament nyní čeká 

projednání včerejšího vládního návrhu na další vlnu ošetřovného a pokud vláda prosadí schválení 

příslušného zákona v režimu legislativní nouze, mohl by být přijat relativně rychle - MPSV o tomto 

návrhu informovalo v tiskové zprávě. 

Minulý týden jsme informovali o vládním návrhu kurzarbeitu, kterému byla věnována také epizoda 

podcastu O daních z 5.10.2020. Vláda jej navrhla projednat v režimu legislativní nouze minulý týden, 

ale tento návrh podpořil pouze jediný poslanec, což je pozoruhodné. Přidáme-li k tomu, že pan premiér 

návrh své vlády označil za „nepovedený“, tak lze doopravdy jen těžko odhadovat další osud 

kurzarbeitu. Jediné, co je nyní jisté, je to, že kurzarbeit se k 1.11. určitě nestihne přijmout a vláda 

zřejmě bude hledat nějaké další řešení – zřejmě ve formě pokračování současného dotačního 

programu Antivirus „A“ případně i „B“. Ve středu však poslanci návrh projednali alespoň v prvém čtení 

a tak by do konce roku, možná i do konce listopadu kurzarbeit mohl být schválen. 

Pondělní epizoda podcastu O daních kromě kurzarbeitu také upozorňuje na opravenou informaci ke 

změnám daní z příjmů doprovázejících zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, pokud jde o použití 

sníženého limitu pro odpočet úroků z hypoték ze současných 300 na 150 tis. Kč. Toto snížené se použije 

již od roku 2021, a to v případě bytových potřeb obstaraných od 1.1.2021. 

Také si dovolíme informovat o aktuálním stavu pořádání našich daňových přednášek. 

Daň silniční 

Generální pardon vyhlášený ve Finančním zpravodaji 6/2020 odpouští úroky z prodlení u opožděně 

uhrazených záloh na daň silniční za 1. a 2. Q 2020 (splatno 15.4. a 15.7.2020), budou-li uhrazeny 

nejpozději 15.10.2020. 

Pokud by byly zálohy za 1. či 2.Q 2020 uhrazeny např. až 16.10.2020, tedy jen s jednodenním 

zpožděním oproti generálnímu pardonu, tak by se neúročil jen tento den zpoždění, ale podle obecných 

pravidel všechny dny počínaje 5. pracovním dnem následujícím po splatnosti daně (počínaje 22.4. 

v případě zálohy za 1.Q a počínaje 22.7. v případě zálohy za 2.Q), tedy za 178 (u zálohy za 1.Q) resp. 87 

dní prodlení (u zálohy za 2.Q). Za období do 30.6.2020 úrok z prodlení činí 16,00 % p.a. a za období od 

1.7.2020 činí 14,25 % p.a. Záloha za 1.Q uhrazená až 16.10.2020 by tak byla zatížena úrokem z prodlení 

7,28 % neuhrazené zálohy a u zálohy za 2.Q uhrazené až 16.10.2020 by úrok činil 3,4 % neuhrazené 

zálohy. Zejména u vyšších záloh je tedy nutné ohlídat úhradu nejpozději do 15.10.2020.   
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Daňový balíček č. 299/2020 Sb. přinesl pro vozidla nad 3,5 tuny, u kterých je základem daně největší 

povolená hmotnost v tunách a počet náprav (např. nákladní automobily) či součet největších 

povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav (návěsy), snížení sazby daně silniční. Toto 

snížení činí ve většině případů 25 %. 

Nové sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční v porovnání s původními sazbami jsou 

dostupné z plné verze této informace. U vozidel s 1 až 3 nápravami a základem daně do 3,5 tuny zůstaly 

sazby daně stejné (např. u nákladního automobilu s dvěma nápravami a největší povolenou hmotností 

do 3,5 tuny). Ve 3 případech – pravděpodobně nedopatřením - se sazba nesnížila o 25 %, ale o 15 až 

17 %. přinesl do daně silniční pouze změny sazeb daně. U osobních automobilů se sazby nezměnily, u 

všech ostatních vozidel (nákladní automobily, přívěsy, návěsy atd.) se sazby daně snížily ve většině 

případů o 25 %. 

Změna sazeb je účinná od 1.7.2020, avšak použije se zpětně pro celý rok 2020. Snížení nebylo přijato 

jako přechodné opatření, ale jako opatření trvalé (obdobně jako přeřazení některých služeb do 10% 

sazby DPH od 1.7.2020) a bude platit i pro rok 2021 a další roky (nedojde-li ke změně zákona). 

Nové sazby daně bylo možné zohlednit již při platbě zálohy k 15.7.2020. Podle nových sazeb bude 

zpětně přepočítána záloha nejen za 2.Q 2020, ale i za 1.Q 2020 – viz příklady 1 a 2 v plné verzi této 

informace a také informace Finanční správy. 

Nabídka přednášek podzim/zima 2020/2021 

Nově přijatá vládní opatření neumožňují (zatím do 25.10.2020) pořádání přednášek v počtu nad 10 

osob ani při dodržení rozestupů míst k sezení 2 metry. I v případě prodloužení těchto opatření chceme 

vyhovět stálým návštěvníkům našich přednášek a alespoň některé naplánované přednášky uspořádat 

v počtu 9+1 - např. přednášku SRO 2021 v Praze 3.11.2020, na kterou je možné se i nyní objednat. Na 

většinu přednášek jsme však aktuálně pozastavili přijímání objednávek. 

Nově přijatá vládní opatření neumožňují (zatím do 25.10.2020) pořádání přednášek v počtu nad 10 

osob ani při dodržení rozestupů míst k sezení 2 metry. I v případě prodloužení těchto opatření chceme 

vyhovět stálým návštěvníkům našich přednášek a alespoň některé naplánované přednášky uspořádat 

v počtu 9+1 - např. přednášku SRO 2021 v Praze 3.11.2020, na kterou je možné se i nyní objednat. Na 

většinu přednášek jsme však aktuálně pozastavili přijímání objednávek. 

Přednášky však budeme nabízet formou webináře, a to jednak pro omezený počet účastníků v přímém 

přenosu s možností případných dotazů, jednak ze záznamu. V této formě budou dostupná všechna níže 

uvedená témata našich přednášek. Účastníci přihlášení na přednášky v klasické podobě si budou moci 

svoji účast přesunout na webinář popř. si jej poslechnout ze záznamu. 

Pokud by nebylo možné klasické přednášky uskutečnit a přihlášení účastnící si nevyberou přednášku 

v internetovém prostředí, pochopitelně vrátíme úhradu za přednášky v plné výši. Sledování přednášek 

přes internet však bude jednoduché a pokud s ním nemáte zkušenosti, budete mít možnost si jej 

předem bezplatně vyzkoušet. 

Termíny webinářů budeme zveřejňovat podle aktuální situace. Pokud by bylo nutné některou 

z klasických přednášek zrušit, tak by se webinář konal ve stejném termínu. Věříme však, že přednášky 

nebudeme muset rušit – potom se webináře budou konat obvykle několik dnů po „přednášce na živo“. 

Nabídku webinářů se budeme snažit rozšířit i o některá další témata. Např. ve středu projednali 

poslanci v 2. čtení návrh na zavedení paušální daně a tak by k jejímu zavedení od 1.1.2021 přeci jen 

mohlo dojít. Poslanci by přitom paušální daň mohli schválit již 21.10., a to dokonce s pozměňovacím 
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návrhem podporovaným paní ministryní financí pro osoby s ročním příjmem do 1 mil. Kč (podle 

vládního návrhu by se mělo jednat o hranici 800 tis. Kč). Pokud by se tak stalo, připravíme na toto téma 

samostatný webinář. 

SRO 2021 – Praha 3.11.2020. Běžné daňové problémy SRO vč. platných změn zákona o obchodních 

korporacích od 1.1.2021 

DPH 2020/2021 – Praha 12.11.2020. Aktuální problémy roku 2020 (např. dopady změn sazeb DPH a 

změny od 1.9.2020 u dodání zboží mezi členskými státy EU) a platné či chystané změny pro rok 2021 

(např. změny v uplatnění DPH u nájmu od 1.1.2021 či změny v zasílání zboží)  

Daně z příjmů 2020/2021 – Praha 13.11.2020. Aktuální problémy roku 2020 (např. dopady covidových 

opatření, zpětné uplatnění daňové ztráty) a platné či chystané změny (např. prodloužení časového 

testu pro prodej nemovitostí, stravenkový paušál od roku 2021, změny v odpisování již pro rok 2020). 

Aktuální problémy v účetnictví. 

Změny v daních 2020/2021 – Praha 26.11. a 17.12.2020, Ostrava 30.11.2020, Brno 2.12.2020, Plzeň 

14.12.2020, Zlín 13.1.2021. Přehled hlavních změn nejen v daních z příjmů a DPH, ale i v daňovém řádu, 

dani silniční, dani z nemovitých věcí atd. 

DPH a Daně z příjmů 2020/2021 – Brno 7.1.2021. Aktuální problémy a novinky v DPH a daních z příjmů. 

 

 

VSTUP NA KALENDÁŘ PŘEDNÁŠEK 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

 

Mějte se a smějte se       Ingrid a Pavel Běhounkovi 
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