
Aktuální podnikatelská omezení a daňové novinky 

Od zítřka 18.12. do 23.12.2020 je podnikatelská činnost omezena usnesením vlády 1332 ze dne 

14.12.2020, které bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno pod č. 533/2020 Sb. Dnes by vláda měla rozhodnout 

o tom, kdy požádá o další prodloužení nouzového stavu, a následně – pokud k prodloužení nouzového 

stavu dojde – prodlouží popř. opět změní omezení platná do 23.12.2020. Vše se tedy bude řešit opět 

na poslední chvíli. Nicméně by asi bylo velkým překvapením, pokud by podnikatelská omezení po 

23.12.2020 nepokračovala. Přitom lze očekávat, že k omezením by vláda přistoupila i při případném 

ukončení nouzového stavu k 23.12.2020. 

Vzhledem k nejistotě ohledně podnikatelských omezení jsme se rozhodli nahradit přednášku „DPH a 

Daně z příjmů 2020/2021“, která se měla konat 7.1.2021 v Brně, webinářem. Tento webinář 7.1.2021 

se bude podrobně věnovat praktickým dopadům daňového balíčku do daní z příjmů a DPH včetně 

aktuálních problémů zdanění závislé činnosti v roce 2021. Webinář lze zakoupit a sledovat on-line  

7.1.2021 (další termín je 18.1.2021) nebo lze zakoupit záznam tohoto webináře. Záznam webináře lze 

přehrávat minimálně po dobu jednoho týdne dle potřeb posluchače – tedy s možností posunu či 

vrácení se k příslušným částem. Záznam si můžete vyzkoušet např. na ukázce z webináře „Změny v 

daních 2020/2021“, která je věnována změnám v daňovém odpisování daňovým balíčkem 2021. 

Účastníkům přihlášeným na přednášku 7.1.2021 vrátíme peníze, pokud nevyužijí možnosti webináře. 

Spolu s podnikatelskými omezeními, která platí od zítřka, vláda rozhodla také o dotačních programech 

na kompenzaci nákladů COVID-nájemné III a COVID-ubytování II a o novém programu COVID-gastro. 

Zatímco omezení platí od zítřka, na možnost žádat o peníze ze schválených programů si budou muset 

podnikatelé počkat hodně dlouhou dobu. COVID-nájemné III by mělo obdobně jako COVID nájemné II 

činit 50 % nájemného za 4. čtvrtletí, a to v případech provozů uzavřených k 18.12.2020, tedy nejen pro 

provozy nově uzavřené jako např. hotely, restaurace či penziony, ale např. i provozy trvale uzavřené 

jako např. kina. 

Z programu COVID – gastro má být poskytováno 400 Kč na každého zaměstnance v hlavním pracovním 

poměru či na spolupracující osobu, a to na každý den uzavření provozu. Protože se předpokládá, že 

restaurační zařízení budou uzavřena až do 31.12.2020 a program je na dobu od uzavření restauračních 

zařízení od 5.10., tak by tato etapa programu byla na 64 dnů (za dny od 3. do 17.12. by dotace 

nenáležela). 

Program COVID-ubytování II bude obdobný předchozímu programu COVID ubytování, tj. podle 

kategorie ubytování 100 až 330 Kč na pokoj a den uzavření provozu. Podmínkou pro dotaci bude, že 

ubytovací zařízení byla prokazatelně v období říjen až prosinec 2020 v provozu. 

Protože schvalování tzv. kurzarbeitu nepokročilo, vláda se bude v pondělí zabývat jeho prodloužením 

od ledna pravděpodobně do konce března. 

V rámci zákona, který řeší spotřební daň u vylitého piva, byla potvrzena Poslaneckou sněmovnou také 

důležitá novelizace podzimního kompenzačního bonusu – tento bude nově možné čerpat současně 

s dotací COVID – nájemné III. Nárok na kompenzační bonus také nově vznikne OSVČ, které čerpali či 

budou čerpat „ošetřovné pro OSVČ“ nebo pobírají podporu Antivirus na své zaměstnance. Příslušnou 

novelizaci zákona o podzimním kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb.) v nejbližších dnech 

podepíše prezident a bude vyhlášena ve Sbírce zákonů. Souběh kompenzačního bonusu a výše 

uvedených programů COVID – ubytování či gastro však možný nebude ani po této novelizaci. 
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Daňový balíček 2021 ve verzi schválené 10.12. Senátem (tedy např. zvýšení slevy na poplatníka pro rok 

2021 o 3 tis. Kč na 27.840 Kč) prakticky jistě potvrdí Poslanecká sněmovna 22.12. a jak nepřímo 

potvrdilo 15.12. setkání prezidenta s premiérem a ministryní financí, tak jej následně potvrdí i 

prezident. Daňový balíček přinese např. tzv. stravenkový paušál, kterému se věnovala pondělní epizoda 

podcastu O daních. 

Senátoři včera potvrdili novelu zákona o daních z příjmů, která přechodně pro rok 2020 a 2021 zvyšuje 

maximální limit odpočtu darů na 30 % základu daně z příjmů fyzických či právnických osob. V návrhu 

zákona však byla technická chyba, a tak konečnou verzi zákona bude muset ještě formálně 

„přeschválit“ Poslanecká sněmovna – i když tato novela bude dokončena až v lednu 2021, tak se 

použije i pro zdaňovací období roku 2020. 

Ve Finančním zpravodaji 35/2020 bylo zveřejněno prominutí DPH pro covidové testovací a očkovací 

látky. 

Ceny zemědělských pozemků pro účely stanovení základu daně např. u polí a luk podle vyhlášky 

298/2014 Sb. budou pro rok 2021 každým dnem změněny u řady katastrálních území vyhláškou č. 

548/2020 Sb. 
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