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1. Obnovení plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ  

Posledním srpnovým dnem skončilo odpuštění plateb měsíčních záloh na důchodové (sociální) a zdravotní 

pojištění, které bylo pro OSVČ schváleno na období od března do srpna 2020. Vláda odpustila placení záloh 

všem OSVČ bez ohledu na to, jestli vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost. O prominutí plateb 

záloh nebylo nutné žádat, byly prominuty ze zákona automaticky. 

Od září se povinnost měsíčních plateb záloh obnovuje.  

Kdy začít platit?  

První záloha, kterou jsou OSVČ povinny uhradit ve lhůtě splatnosti, je záloha na září 2020. Záloha na 

sociální pojištění za září musí být uhrazena do 30. 9. 2020, záloha na zdravotní pojištění za září je splatná 

do 8. 10. 2020. 

Jestliže OSVČ odpuštění záloh nezaznamenala včas a zálohu za březen zaplatila, bude tato záloha použita 

jako platba za měsíc září a s platbami lze začít o měsíc později. 

Kolik činí výše zálohy? 

Zálohy od září se hradí ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.  
Minimální výše zálohy činí: 

1) důchodové pojištění 2 544 Kč; 
2) zdravotní pojištění 2 352 Kč. 

Jak to bude s vyúčtováním záloh za rok 2020?  

Při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 si budou všechny OSVČ moci odečíst částku ve výši 
minimálních záloh za březen až srpen stejně, jako kdyby je zaplatily. 
Doplatek či přeplatek bude splatný/vrácen po podání přehledu v roce 2021. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, e-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz. 
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2. COVID ubytování 

Evropská komise schválila dotační program COVID ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj, které podporu 

pro provozovatele ubytovacích zařízení připravilo, k němu co nejdříve vyhlásí výzvu. Stát bude 

prostřednictvím programu poskytovatelům ubytovacích zařízení kompenzovat ztrátu za 72 dní, kdy museli 

mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno. Příspěvek bude podle kategorie a třídy ubytování činit 

100 až 330 Kč za pokoj a noc. Podpora se nevztahuje na krátkodobé pronájmy typu Airbnb.  

Hotely, motely a botely se čtyřmi až pěti hvězdami budou mít za období od 14. března do 24. května nárok 

na nejvyšší příspěvek 330 Kč. Tříhvězdičkové provozy budou mít nárok na 300 Kč za pokoj a noc. Hotely 

garni obdrží kompenzaci 250 Kč. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami a penziony budou moci žádat o 200 

Kč na pokoj. Kempy, chatové osady či turistické ubytovny budou mít nárok na dotaci 100 Kč na pokoj. 

Kempy mohou žádat jen o příspěvek na ubytovací objekty, jako jsou budovy s pokoji či chatky.  

Na program COVID ubytování se bude vztahovat tzv. dočasný rámec Evropské komise, tedy maximální 

sumy, kterou mohou podnikatelé získat z programů veřejné podpory. Na jednoho žadatele činí 800.000 EUR 

(asi 21,3 milionu Kč). 

Program nebude možné čerpat zároveň s kompenzačním bonusem, tedy státní podporou pro živnostníky či 

malé s.r.o. Pokud už žadatel bonus dostal, příspěvek mu bude o vyplacenou částku zkrácen. Slučitelný je s 

programem COVID lázně a COVID nájemné. Zájemce o dotaci se bude muset vzdát uplatnění dalších 

nároků na náhradu vzniklé škody. Do programu se budou moci přihlásit pouze provozovatelé, kteří neměli do 

konce loňského roku finanční potíže a k 14. březnu neměli nedoplatky na zdravotním pojištění nebo ve 

vztahu k veřejnému rozpočtu. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 

3. Novela zákona o DPH od 1. září 2020 

Dne 22. 7. 2020 schválit Senát ČR novelu DPH týkající se tzv. Quick Fixes, jejíž účinnost byla původně 

plánována od 1. 1. 2020. Obsahu novely jsme se detailněji věnovali v našem newsletteru č. 2/2020. 

Uvedená novela byla vyhlášena dne 14. 8. 2020 ve Sbírce listin jako zákon č. 343/2020 Sb. a nabývá 

účinnosti dne 1. 9. 2020. Rádi bychom vám připomněli alespoň její základní body.  

Quick Fixes, také nazývané „dočasné záplaty“, si kladou za cíl odstranit nedostatky dočasného (rozuměj 

současného) systému obchodování se zbožím uvnitř EU, než bude přijat systém definitivní. „Záplaty“ by 

měly sjednotit a zjednodušit vybraná pravidla při přeshraničním obchodování se zbožím v rámci EU a přinést 

větší jistotu jak na straně plátců daně, tak i daňových správ. Novela směrnice proto zavádí dílčí opatření ke 

zlepšení stávajícího systému DPH v oblastech: 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94478&idc=7956590&ids=1782&idp=92587&url=https%3A%2F%2Fwww.cattara.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dintex%26utm_campaign%3D2020%26utm_content%3Dturisticky
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 konsignační (call-off) sklady, 

 řetězové přeshraniční transakce, 

 prokazování přepravy zboží do EU a  

 osvobození dodání zboží do jiného členského státu. 

Konsignační (call-off) sklady 

Pravidla konsignačních skladů se v různých členských státech lišila, což bylo dáno volbou členského státu 

implementovat/neimplementovat zjednodušující pravidlo. Česká republika využívala zjednodušující postup, 

takže „provozovatelé“ konsignačních skladů mají nastavena pravidla, dle kterých dodavatel z JČS 

nerealizuje přemístění do ČR a následný tuzemský prodej, který by vedl k jeho tuzemské registraci k DPH, 

ale již při „dodání“ do konsignačního skladu vykazuje český odběratel pořízení zboží z JČS z celé této 

„dodávky“. Pokud byl však český plátce dodavatelem do konsignačního skladu ve členské zemi, kde nebyl 

implementován zjednodušující postup, byl v této zemi registrován k plátcovství.  

Nejvýznamnější změnou je vykázání pořízení zboží z JČS v přiznání k DPH až ke dni odebrání zboží ze 

skladu (právo nakládat se zbožím jako vlastník), nejpozději však ve dvanáctiměsíční lhůtě od naskladnění, 

další změny se týkají administrativních povinností ohledně skladové evidence a vykazování v souhrnném 

hlášení (vložení nového listu a toho, co vykazuje plátce v okamžiku fyzického odeslání/přemístění zboží a co 

v okamžiku odebrání zboží ze skladu – blíže jsme se tomuto věnovali v newsletteru č. 3/2020). 

Řetězové přeshraniční transakce 

Řetězovou transakcí se rozumí transakce, která obsahuje dvě a více dodání zboží uskutečněných pouze 

s jednou přepravou. Vzhledem k tomu, že pouze dodání s přepravou lze považovat za intrakomunitární 

osvobozenou dodávku a v řetězové transakci lze pouze jedné dodávce přepravu přiřadit, je u takovýchto 

transakcí nutné řešit, která z dodávek je s přepravou (intrakomunitární) a které jsou bez přepravy (lokální, 

zatíženy DPH příslušného státu). Pravidla pro přiřazení chyběla a finanční správy jednotlivých členských 

států nevysvětlovaly jednotně ty případy, kdy přepravu zajišťuje některá prostřední osoba.  

Pokud přepravu zboží zajišťuje prostřední osoba, tak se podle nových pravidel přeprava přiřadí k dodávce 

zboží této osobě. Zároveň pravidla obsahují výjimku, kdy prostřední osoba zajišťující přepravu poskytne 

prodávajícímu své DIČ státu, z kterého je jí dodáváno (tj. kde začíná přeprava tohoto zboží), takže tato 

transakce nebude považována za dodání zboží do jiného členského státu, ale za lokální zdanitelné dodání 

zboží. Přeprava (osvobození od DPH) se pak přiřadí dodávce uskutečněné touto prostřední osobou další 

osobě. Sjednocení pravidel by v praxi mělo zamezit složitým situacím, které mnohdy měly negativní dopady i 

do obchodních vztahů.  
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Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu 

Zásadní podmínkou pro aplikaci osvobození na dodání zboží je prokázání, že zboží bylo skutečně 

přepraveno do jiného členského státu. Novela odkazuje na aktualizované prováděcí nařízení Rady EU č. 

282/2011, které seznam důkazních prostředků a jejich kombinaci pro prokazování vyjmenovává. Plátce se 

bude moci opřít o tzv. vyvratitelnou domněnku, pokud naplní požadavky nařízení Rady.  

Nařízení dělí důkazní prostředky do dvou skupin s tím, že dodavatel musí disponovat alespoň dvěma 

doklady v předepsané kombinaci – dva doklady z první skupiny (např. CMR, náložný list atp.) nebo jeden 

z první plus jeden z druhé skupiny (např. pojistky, úřední dokumenty atp.). Předpokladem je, že si doklady 

neprotiřečí, jsou vydány dvěma různými nezávislými stranami navzájem a zároveň jsou tyto strany nezávislé 

na dodavateli i na odběrateli. V případě, že přepravu zabezpečuje odběratel, musí dodavatel zároveň mít 

k dispozici prohlášení odběratele s předepsanými náležitostmi, přičemž nařízení Rady stanovuje novou 

povinnost odběrateli poskytnout toto prohlášení nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání.  

Osvobození dodání zboží do jiného členského státu 

V České republice je dlouhodobě aplikováno pravidlo, dle kterého plátce, který dodává zboží do jiného 

členského státu, musí před osvobozením ověřit platné DIČ svého odběratele a toto uvést v souhrnném 

hlášení. Z praktického hlediska se pro plátce po novele nic nezmění. Novela stanoví, že kromě podmínky 

přepravy zboží se nově i podmínka uvedení platného DIČ odběratele v souhrnném hlášení stává 

hmotněprávní podmínkou, a tudíž její nesplnění může vést k zamítnutí osvobození od daně. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Romanu Pelcovou, e-mail: romana.pelcova@tpa-group.cz. 

 

4. Z dění v TPA 
 

4.1. Přednášky našich specialistů 

Podzim je časem, kdy všichni účetní a daňový odborníci sbírají nové informace, učí se novým dovednostem 

a připravují se na nadcházející sezónu. K tomu si vám dovolujeme nabídnout seznam školení, kde lektory 

jsou zaměstnanci TPA.   

 

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se 

konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

 

 

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/romana.pelcova@tpa-group.cz
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Termín Téma Přednášející  

14.10.2020  Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, 

co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku 

Tomáš Podškubka 

19.10.2020  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

25.11. 2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových 

společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové 

souvislosti 

Jan Dědič, Jan Lasák, 

Jana Skálová  

26.11.2020 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jana Skálová 

 
Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php 

 

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

Termín Téma Přednášející  

2. 10. 2020 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi či prodeji) 

Tomáš Podškubka  

13. 11. 2020 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota 

včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem  

Tomáš Podškubka  

5. 11. 2020 Odštěpný závod (organizační složka podniku)  v ČR a v 

zahraničí – právní, účetní a daňový problematika  

Lucie Josková  

Jan Soška  

11. 12. 2020 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy  Tomáš Podškubka  

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bovapolygon.cz/seminar-5589-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5589-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5805-zvysovani-a-snizovani-vlastniho-kapitalu-v-kapitalovych-spolecnostech-po-velke-novele-zok-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5805-zvysovani-a-snizovani-vlastniho-kapitalu-v-kapitalovych-spolecnostech-po-velke-novele-zok-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5805-zvysovani-a-snizovani-vlastniho-kapitalu-v-kapitalovych-spolecnostech-po-velke-novele-zok-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminare.php
https://www.vox.cz/


 
 
 

NEWSLETTER 9/2020 

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

21. 10. 2020  Due diligence – jak posuzovat finanční situaci 

společnosti a optimálně strukturovat transakci  

Jiří Hlaváč  

11. 11. 2020 Řízení a oceňování investičních projektů  Jiří Hlaváč 

Jozef Opálený  

25. – 26. 11. 2020 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

Vladimir Vostrikov 

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.  

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

  

https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na září 
 

Září 2020  
 

9.9. spotřební daň 
– splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.9. daň z příjmů 
– čtvrtletní záloha na daň 
 

21.9. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 

24.9. spotřební daň 
– splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 
 

25.9. 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 
 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za srpen 2020 
− kontrolní hlášení za srpen 2020 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za srpen 2020 

25.9. spotřební daň 

- daňové přiznání za srpen 2020 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za  
srpen 2020 (pokud vznikl nárok) 

30.9. daň z přidané hodnoty 
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH 

30.9. daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
srpen 2020 
 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty


 

 

Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Jana Skálová 

Partner TPA  

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, 

doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument 

nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace 

informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz. 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

