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1. Další daňové úlevy  

 

Již v předchozích newsletterech jsme Vás informovali o daňových úlevách, které Ministerstvo financí 

zveřejnilo ve Finančních zpravodajích č. 22/2020 a č. 25/2020. V souvislosti pokračujícími omezeními 

Ministerstvo financí pokračuje s daňovými úlevami, které zveřejnilo ve Finančních zpravodajích  

č. 35/2020 (16. 12. 2020), č. 38/2020 (21. 12. 2020) a č. 3/2021 (7. 1. 2021). Konkrétně se jedná 

o následující úlevy: 

 

1.1. Prominutí DPH u dodání vyjmenovaného zboží: 

 

Pokud v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 dojde k povinnosti přiznat DPH (podle § 20a odst. 1 a 2 

ZDPH nebo podle § 21 ZDPH) u dodání 

A) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve 

shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a dalších použitelných právních předpisech 

Evropské unie; nebo  

B) očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a 

veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé 

přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů; 

tak se DPH za dodání tohoto zboží promíjí.  

 

Prominutí se nevztahuje na DPH, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného 

členského státu (podle § 25 ZDPH) nebo z důvodu dovozu zboží (podle § 23 ZDPH). 
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1.2. Prominutí sankcí a záloh – DPH a silniční daň 

 

Další daňové úlevy se týkají daňových subjektů, jejichž převažující část příjmů pochází z činností, které byly 

v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o 

přijetí krizového opatření. Převažující část příjmů se posuzuje na základě příjmů za období od 1. 6. 2020 do 

30. 9. 2020.  

 

Jedinou podmínkou pro uplatnění níže uvedených úlev je to, že poplatník oznámí svému správci daně 

(místně a věcně příslušnému finančnímu úřadu), že splňuje podmínky generálního pardonu ministryně 

financí, a to i jen formou e-mailu, jehož přílohou ale musí být elektronická kopie oznámení opatřená 

vlastnoručním podpisem. Určitá úroveň ověření totožnosti subjektu je totiž vyžadována z důvodu ochrany 

subjektů před krádeží identity, která by mohla vést k jejímu zneužití. 

 

Výše vymezení podnikatelé tímto mohou bez sankce odložit úhrady DPH týkající se měsíců září až 

prosinec roku 2020 a leden až březen roku 2021, potažmo 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 a 1. čtvrtletí roku 

2021, a to až do 16. 8. 2021. Pokud tedy bude DPH za předmětná období uhrazena nejpozději do 16. 8. 

2021, finanční úřad nevyměří úroky z prodlení vzniklé do dne úhrady předmětné DPH. 

 

Dále mohou tito podnikatelé bez sankce odložit úhradu silniční daně za rok 2020 až do 16. 8. 2021. Pokud 

tuto daň uhradí nejpozději do 16. 8. 2021, tak jim stejně jako v případě DPH finanční úřad nevyměří úroky 

z prodlení. 

 

Na základě oznámení bude prominuta i záloha na silniční dani na rok 2021 splatná ke dni 15. 4. 2021. 

 

Upozorňujeme, že zasláním oznámení finančnímu úřadu nedojde k prominutí pokuty za opožděné podání 

přiznání k DPH a kontrolního hlášení k DPH, která je nutno stále podávat v zákonné lhůtě. 

 

 

1.3. Prominutí správních poplatků 

 

Dochází k plošnému prominutí správních poplatků u žádostí podaných v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 

2021. Konkrétně se jedná o: 

 

- žádost o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (§ 259b daňového řádu), 

- žádost o povolení posečkání úhrady daně nebo o rozložení její úhrady na splátky (§ 156 daňového řádu), 

- žádost o vrácení daně při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku (čl. 116 celního kodexu Evropské 

unie), 

- žádost o povolení úlevy na dani nebo cle (čl. 110 a 112 celního kodexu Evropské unie), 

- žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu (§ 151 daňového řádu). 
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1.4. Prominutí úroků z prodlení 

 

Pokud bude kvůli šíření viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě jeho žádosti povoleno posečkání 

úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, tak dojde k prominutí úroku z prodlení nebo úroku 

z posečkané částky, který vznikne v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. 

 

 

1.5. Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání a úroku z prodlení – 

silniční daň a daň z nemovitých věcí 

 

Všem daňovým subjektům, kteří podají přiznání k silniční dani za rok 2020 nejpozději ke dni 1. 4. 2021, 

bude prominuta pokuta za opožděné podání tohoto přiznání. Pokud daňový subjekt do 1. 4. 2021 tuto daň i 

fakticky zaplatí, tak mu bude prominut i úrok z prodlení související s touto daní. 

 

Pokud daňový subjekt podá přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 nejpozději ke dni 1. 4. 2021, 

bude mu prominuta pokuta za opožděné podání tohoto přiznání. 

 

Další dotazy k této oblasti vám zodpoví Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz. 

 

 

2. Stravenkový paušál 

Stravenkový paušál je nově zaveden do zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Jedná se o 

daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. 

Jde o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, 

pouze se tak doplňuje možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování. Mimo jiné je 

efektem zavedení tohoto institutu snížení souvisejících nákladů společnosti (především úspora na provizích 

a administrativě). Dalším efektem poskytnutí tohoto příspěvku je zvýšení čisté mzdy zaměstnance. 

Zaměstnanci také již nemusí řešit, které provozovny jaký druh stravenek akceptují a hlídat si platnost 

stravenek.  

Peněžní příspěvek zaměstnavatele je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a povinných odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění do výše 70 % max. hodnoty stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, 

což činí 75,60 Kč pro rok 2021. Na straně zaměstnavatele je hodnota peněžitého příspěvku na stravování za 

jednu směnu, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny, 

daňově uznatelná bez limitu jeho výše. Zaměstnanci lze poskytovat stravenkový paušál či stravenku, nikoli 

obě plnění zároveň. Zde je nutné upozornit na odlišný daňový režim případných nadlimitních plnění. 

 

mailto:filip.oudes@tpa-group.cz
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Příklad srovnání poskytnutí stravenky ve výši 100 Kč / den a stravenkového paušálu ve výši 100 Kč / den: 

 Stravenka 

(bez spoluúčasti) 

Stravenkový paušál 

Hodnota 100 Kč 100 Kč 

Daňově uznatelný náklad 

zaměstnavatele 

55 Kč 100 Kč 

Daňově neuznatelný náklad 

zaměstnavatele 

45 Kč 0 Kč 

Zdanitelný příjem zaměstnance 0 Kč 24,40 Kč 

Vhodné je také uvést, že stravenkový paušál nepodléhá exekuci a srážkám. 

Použití stravenkového paušálu v roce 2021 v kombinaci se zvýšením základní slevy na poplatníka a zrušení 

institutu superhrubé mzdy se jeví jednoznačně výhodnější než použití stravenek. K výplatě zaměstnanci 

v roce 2021 vyjde čistá mzda výrazně vyšší, než tomu bylo v roce 2020. Náklady na straně zaměstnavatele 

se zvýší pouze minimálně. 

Stravenkový paušál může být v podnikatelské sféře vyplácen i zaměstnancům pracujícím na dohodu 

o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, kdy podmínky pro vyplacení jsou stejné jako pro hlavní 

pracovní poměr. 

Obecně lze předpokládat, že o stravenkovém paušálu budou uvažovat zejména společnosti, kde jsou nyní 

poskytovány stravenky nebo není poskytován žádný příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance. 

Pokud má podnik jídelnu, ve které zaměstnancům přispívá na stravu, pak zde není velký předpoklad, 

že zaměstnavatel přejde na stravenkový paušál. 

V případě, že vaše společnost uvažuje nad možností přechodu na stravenkový paušál, rádi vám v této 

záležitosti poskytneme podrobnější informace, případně propočítáme optimální variantu pro vaši společnost. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, e-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz. 
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3. Změny v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí od roku 2021 

S účinností od 1. 1. 2021 byl zákonem 609/2020 Sb. novelizován §38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), 

tedy paragraf, který do ZDP zavedl povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí 

("Oznámení") i na příjmy, kde se reálně daň nesráží, ať už kvůli aplikaci smlouvy o zamezení dvojímu 

zdanění, či díky osvobození příjmu od srážky dle ZDP.  

Tato novela zavádí dvě zásadní změny:  

1. Limit 300 000 Kč 

Oznámení se bude nově podávat o takových příjmech, které jsou od daně osvobozeny či nepodléhají 

zdanění v ČR, pouze pokud za kalendářní měsíc souhrnná hodnota daného typu příjmu vyplaceného vůči 

danému příjemci překročí limit 300 000 Kč. Jde tedy o navýšení původního měsíčního limitu, který činil 

100 000 Kč. 

2. Lhůta pro podání Oznámení do 31. ledna následujícího roku 

Druhou zásadní změnou je změna lhůty pro podání Oznámení, potažmo periodicity, ve které se Oznámení 

podává. Dle původního ustanovení se lhůta pro podání Oznámení řídila lhůtou, která by byla použita pro 

sražení daně, pokud by daný příjem srážce podléhal.  

Nově bude Oznámení podáváno ročně, a to do 31. 1. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém by 

byla daň z příjmu sražena, pokud by se z daného příjmu daň srážela. Mělo by tedy dojít k omezení 

administrativy s touto povinností spojené. 

Stále však bude nutné podávat oznámení za daný typ příjmu (např. dividendy, úroky) a vůči danému příjemci 

zvlášť.  

Tato novelizace se uplatní pro příjmy vyplacené/zaúčtované po 1. 1. 2021, a bude se tedy podle ní poprvé 

postupovat pro příjmy vyplacené/zaúčtované v lednu 2021. Příjmy, u nichž by hypotetická povinnost daň 

srazit nastala v prosinci 2020, tak musí ještě být zahrnuty v Oznámení dle starého režimu, podávaném do 

konce ledna 2021. 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Luboše Balka, e-mail: lubos.balek@tpa-group.cz.  
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4. Z dění v TPA 

4.1. Gentlemanskou firmou roku 2020 se stala společnost ERA-PACK 

 

Vítězem 7. ročníku Zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma roku 2020 se stala 

společnost ERA-PACK zaměřující se na výrobu obalových materiálů a balicích 

strojů. Porota ocenila zejména pozitivní přístup firmy k handicapovaným lidem, které 

ve velkém množství zaměstnává, a rovněž její celkový zodpovědný přístup ke 

společnosti i životnímu prostředí. Zvláštní cena TPA pro Gentlemanskou firmu roku 

se pravidelně vyhlašuje v rámci galavečera CZECH TOP 100. S ohledem na letošní 

specifickou situaci zabraňující jeho konání byla cena představitelům společnosti 

ERA-PACK předána v sídle společnosti TPA, kde si ji převzal Jozef Lörincz, ředitel 

a jednatel společnosti. 

Další, již 8. ročník Zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma roku 2021, bude vyhlášen 

na jaře. 

 

 

 

 

5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na únor 
 

Únor 2021  
 

1.2. Biopaliva 
- hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

1.2. Daň silniční 
- daňové přiznání a daň za rok 2020 

1.2. Daň z nemovitých věcí 
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021 

1.2. Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 
2020 

1.2. 
Oznámení informací 

DAC6 

 

- dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného 
přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v 
období ode dne 1. července 2020) 
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1.2. 

Oznámení informací 

DAC6 

 

- dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo 
zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož 
zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020) 

1.2. 
Oznámení informací 

DAC6 

 

- dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke 
kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby 
nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo 
poradenství do dne 31. prosince 2020 

9.2. Spotřební daň 
- splatnost daně za prosinec 2020 (kromě spotřební daně z lihu) 

15.2. Daň z příjmů 

- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení 
ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací 
období 2020 
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 

22.2. Daň z příjmů 
- splatnost paušální zálohy za leden a únor 
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti 

24.2. Spotřební daň 
- splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.2. Spotřební daň 

- daňové přiznání za leden 2021 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden  
2021 (pokud vznikl nárok) 

25.2. Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 
za leden 2021 

25.2. Daň z přidané hodnoty 

- souhrnné hlášení za leden 2021 
- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021 
- kontrolní hlášení za leden 2021 
 



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

