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Nový liberační balíček pro podnikatele v oblasti 

činností zakázaných či omezených vládou  

Ministerstvo financí představilo nový liberační balíček v oblasti daní. Balíček přináší úlevy pro daňové 

subjekty, jejichž příjmy pochází převážně z činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády 

ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020. 

Rozhodnutím ministryně financí tak dochází k prominutí: 

▪ úroku z prodlení vzniklého na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad (pro kvartální plátce 
za 3. kvartál roku 2020), pokud k úhradě daně, ke které se úrok váže, dojde do 31. 12. 2020, 

▪ záloh na silniční daň splatných v roce 2020, 

▪ záloh na daň z příjmů splatných od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. 

Prominutí je možné pouze při splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející v období od 

1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z: 

▪ provozování restauračních zařízení a barů, 

▪ provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték 

▪ pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, 

▪ pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, 

▪ provozování cirkusů a varieté, 

▪ pořádání poutí a podobných tradičních akcí, 

▪ pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, 

▪ pořádání veletrhů, 

▪ provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, 

▪ provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, 

▪ provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo 
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

Splnění této podmínky je nutné oznámit příslušnému správci daně. Oznámení je možné podat i e-mailem, 

kde bude přiložen scan podepsaného oznámení. Finanční správa doporučuje oznámení podat do 

31. 10. 2020. 

Obdobně jako u předchozích liberačních balíčků, dochází i nyní z rozhodnutí ministryně financí u všech 

plátců DPH k prominutí DPH v případě bezúplatného dodání vybraného zboží nebo bezúplatného 

poskytnutí služeb pro vybrané subjekty, pokud k jejich dodání nebo poskytnutí dojde v období od 

1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Nárok na odpočet DPH zůstává u tohoto zboží nebo služeb zachován. 

Rádi vám pomůžeme s vyhodnocením splnění výše uvedených podmínek. 

  

 

 

 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice a nenahrazuje 

vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. 

Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé 

informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje 

a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost 

a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika 

vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme projekty napříč několika 

státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

Kontakt  

David Veselý 

Tax Manager 

Email: David.Vesely@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
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