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vv  souvislosti s opatřeními ke koronavirové krizisouvislosti s opatřeními ke koronavirové krizi   

 
Do programu, formou aktualizace 112, vydané 8. 4. 2020, byly zpracovány důležité 
pomůcky pro správnou orientaci uživatele. 
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Co se týče Přehledu závazků 
v základním zobrazení jsou všechny termíny vypočítány dle metodiky před koronavirovou 
krizí, příslušné záznamy, kterých se dotkly úpravy s ohledem na krizi, jsou barevně 
rozlišeny a v poznámce mají ve zkratce to nejdůležitější, například u daně z příjmů 
fyzických osob: 

 
Pokud se jedná o přeplatky, záznamy nejsou funkcí nijak indikovány ani u nich 
upravovány termíny. 
 
Na panel závazky rovněž doplněny 2 tlačítka: 
 

Koronavirus info 
Stručné shrnutí metodických pokynů státní správy.  
 

Koronavirus funkce 
Zobrazí náhled na stav závazků dle mimořádných opatření v ČR vzhledem 
k nouzovém stavu: 
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Zobrazení je dočasné a nelze uložit, po zavření panelu platí původní stav 
před zapnutím funkce koronavirus. 
 

Co se týče Přehledu závazků k termínu 
platí zde to samé co u panelu Závazky. 
Pokud je po spuštění programu nastaveno automatické zobrazení závazků k termínu dle 
zadaného rozmezí v nastavení funkčnosti, panel se zobrazí standardně s termíny a 
závazky dle metodiky před koronavirovou krizí, příslušné záznamy, kterých se úpravy 
týkají, s ohledem na krizi, jsou barevně rozlišeny a v poznámce mají ve zkratce to 
nejdůležitější: 

 
 
Zapnutím funkce koronavirus program odfiltruje prominuté platby a termíny 
posune dle mimořádných opatření:  

 
A samozřejmě i zde platí, že zobrazení je dočasné a nelze uložit, po zavření 
panelu platí původní stav před zapnutím funkce koronavirus. 
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Funkce pro vytváření emailů klientům (po jednom, nebo hromadně) 
samozřejmě pracují s aktuálně nastaveným stavem, který je právě zobrazen. 
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Sociální pojištění OSVČ  
https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-
pul-roku 
Prominuty povinnosti všem OSVČ (hlavní i vedlejší činnost) platit zálohy na důchodové 
pojistné za březen až srpen 2020 a za toto období jsou odpuštěny minimální povinné 
platby (mpp) na důchodové pojištění OSVČ (k odpočtu těchto mpp dojde při podání 
přehledu za rok 2020). 
Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost budou měsíce březen až srpen 2020 z hlediska 
důchodového pojištění automaticky považovány za vyloučené doby, aby nedošlo ke snižování 
průměru příjmů. 
Pro důchodové pojištění OSVČ platí, že vazba na podání přiznání k dani z příjmů je zrušena, není 
třeba podávat Přehled SP do měsíce po podání DPFO. Pro klienty bez odkladu (nemají daňového 
poradce) je limitním termínem pro podání Přehledu i pro úhradu případného doplatku bez 
sankce 18.9.2020. Pro klienty s odkladem (plná moc pro daňového poradce) je limitním 
termínem pro podání Přehledu 18.9.2020, a pro úhradu doplatku zde zůstává zákonný termín 
18.9.2020. 
Nemocenské pojištění OSVČ musí být nadále hrazeno měsíčně, zde není žádná úleva. 
 
Zdravotní pojištění OSVČ 
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-
epidemii-covid-19 
Prominuty povinnosti OSVČ platit zálohy na zdravotní pojistné za březen až srpen 2020 
a za toto období jsou odpuštěny minimální povinné platby (mpp) na zdravotní pojištění 
OSVČ (k odpočtu těchto mpp dojde při podání přehledu za rok 2020).  
Vazba na přiznání k dani z příjmů je zrušena, není třeba podávat Přehled ZP do měsíce po podání 
DPFO. Limitní termín pro podání Přehledu je 3.8.2020, platí pro všechny OSVČ, s odkladem i bez 
odkladu. Nadále platí, že případný doplatek pojistného za rok 2019 musí být uhrazen nejpozději 
do 8 dnů po podání Přehledu, limitní termín pro úhradu, v případě podání Přehledu dne 
3.8.2020, je tedy 11.8.2020. 
 
Daně z příjmů 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf 
Prominuta červnová záloha na daň. Pro kvartální plátce to je druhá letošní záloha, pro pololetní 
plátce první. Odpuštěna pokuta za pozdní podání tvrzení, rovněž odpuštěn i úrok z prodlení 
doplatku, pokud bude tvrzení podáno i uhrazeno do termínu 18.8.2020. 
Upozornění: 
Jestliže přiznání nepodáte a nezaplatíte do 18. srpna, úroky z prodlení se budou počítat od 1. 
dubna. 
Termín podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou 
formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona za rok 2019 je odložen nejpozději na 31. 5. 2020. 
Tip: 
Pokud jde o přeplatek na dani, podejte přiznání v řádném termínu, aby vám stát peníze co 
nejdřív vrátil.  Termín pro vracení přeplatků je nejdříve od 30. dubna, standardní lhůta pro 
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vrácení přeplatku je 30 dní. Podání přehledů a doplatky pro pojištění OSVČ nejsou v této 
výjimečné situaci na podání přiznání k dani navázány. 
 
Daň z nabytí nemovitých věcí 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf 
Prominutí pokut za opožděné podání přiznání, s termínem podání od 31. března do 30. listopadu 
2020, rovněž odpuštěn i úrok z prodlení za pozdě zaplacenou daň či zálohu na tuto daň, pokud 
bude přiznání podáno a uhrazeno do 31. prosince 2020. 
Upozornění: 
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí již prošlo poslaneckou sněmovnou, aktuálně je v Senátu. 
Pokud by zákon nebyl schválen, pak by platilo: 
Jestliže přiznání nepodáte a nezaplatíte do 31. prosince, úroky z prodlení se budou počítat od 
termínu splatnosti. 
 
Silniční daň 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/Financni-zpravodaj_2020-c-
06.pdf 
Ministerstvo financí plošně posunulo úhrady záloh na silniční daň, které jsou splatné v dubnu a 
červenci 2020. Zálohy můžete uhradit nejpozději do 15. října 2020, bez jakékoli sankce a o 
odklad placení nemusíte žádat. 
Upozornění: 
Jestliže zálohy nezaplatíte souhrnem do 15. října 2020, úroky z prodlení se budou počítat od 
termínu splatnosti jednotlivých záloh. 
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