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Zpracováno dle zákona č. 255/2020 Sb., sněmovního tisku č.875, finančního zpravodaje č. 5 a 6  
za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. 
 

 
 

Opatření COVID 2020 
 
 

I. Rozhodnutí ministryně financí zveřejněné ve finančním zpravodaji 

 

- Prominutí pokuty a úroků z prodlení, je-li přiznání k daním z příjmů podáno do 30.6.2020 a 
zároveň uhrazena daň z příjmů (není-li plná moc udělená daňovému poradci) – neplatí však 
toleranční lhůta 5 dnů  

- Prominutí pokuty a úroků z prodlení daňovým subjektům platícím daň z nabytí nemovitých 
věcí, pokud splatnost nastala ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31.3.2020 
do 31.7.2020 

- Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15.6.2020 
 

 
 

II. Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení 

 

Parlament schválil a již byl publikován zákon k podpoře zaměstnavatelů, který snižuje penále 
z pojistného neuhrazeného do 20. dne následujícího měsíce za předcházející měsíc. 
Penále za pozdní platbu se snižuje o 80% za splnění podmínek: 

- Dlužné pojistné za zaměstnavatele za měsíc květen – červenec 2020 bude uhrazeno do 
20.10.2020 

- V řádném termínu bude uhrazeno pojistné, které hradí zaměstnanci. Tj. pojistné sražené 
zaměstnancům z mezd za květen bude uhrazeno do 20. června (pojistné sražené 
z červnových mezd bude uhrazeno do 20.7.2020, pojistné sražené z červencových mezd bude 
uhrazeno do 20.8.2020 a pojistné sražené ze srpnových mezd bude odvedeno do 20.9.2020) 

 
 
III. Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení 
 

 

Poslanecká sněmovna schválila sněmovní tisk 875, který obsahuje návrh zákona o prominutí 
pojistného za červen, červenec a srpen na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele jestliže: 

- počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění 
nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50 

- počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění činí 
v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců 31.3.2020 

- úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za měsíc činí aspoň 90 % 
úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020 

- odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci do 20. dne následujícího měsíce 
za předcházející měsíc 

- za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů 
poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako 
cílený program k řešení zaměstnanosti podle §120 zákona o zaměstnanosti byl schválen 
vládou ČR ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 na zaměstnanost v České republice 



Metodická informace 103/06/20 

2/2 

Podmínky prominutí se posuzují za každý měsíc samostatně. 
 
Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. 
Do tohoto vyměřovacího základu se nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním 
poměru, který trvá v posledním dni kalendářního měsíce. Pokud vyměřovací základ zaměstnance 
převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, nezahrnuje se do vyměřovacího základu jen ta část 
vyměřovacího základu, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy. 
Snížení vyměřovacího základu se uplatňuje na předepsaném tiskopise a nelze je uplatnit zpětně. 
 
Snížení vyměřovacího základu neplatí u zaměstnanců, kterým byla dána zaměstnavatelem výpověď 
z důvodů uvedených v §52 písm. a) až c) zákoníku práce. 
 
Nárok na prominutí pojistného nemá: 

- zaměstnavatel který je uveden v §109 odst. 3 zákoníku práce, kterým je stát, územní 
samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny jsou 
zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele, školská 
právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, krajem, obcí, regionální rada regionu 
soudržnosti 

- poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má 
podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky 
v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020 

- zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1 června 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo 
jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny 
svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území ČR. 
 

 
 

IV. Nejbližší daňové povinnosti 
 

15.06.   Daň z příjmů – odvod čtvrtletní či pololetní zálohy, záloha je DOBROVOLNÁ  
prominuto pokynem MF  

25.06.   Přiznání a platba DPH za 5/2020, souhrnné a kontrolní hlášení 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Na stránkách www.fullcom.cz je zveřejněný nový ceník za zpracování mezd a ostatních služeb, 
který bude platný pro služby poskytnuté od 1.10.2020. 
 
 
V Novém Jičíně, dne 4.6.2020 
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta 
 
 
         Ing. Marta Mičulková 
 
 

 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta. 
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. © 

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  
způsobené jejím nesprávným uplatněním. 

http://www.fullcom.cz/

