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téma Datum 
schválení stručný popis opatření odvětví stav skupina 

opatření

Sankce, poplatky 16. 3. plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob  
a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020

Daně schváleno Liberační 
balíček I.

16. 3. prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt 
individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně  
a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem

Daně schváleno Liberační 
balíček I.

16. 3. plošné prominutí druhé pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši  
1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Daně schváleno Liberační 
balíček I.

16. 3. plošné promíjení správního poplatku (za žádost o prominutí a posečkání),  
pro žádosti podané do 31. 7.

Daně schváleno Liberační 
balíček I.

16. 3. promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky dle nového pokynu GFŘ D-44. Daně schváleno Liberační 
balíček I.

Zálohy DPPO, DPFO 23. 3. plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob (druhá 
záloha u kvartálních plátců nebo první záloha u pololetních plátců). 

Subjekty s hospodářským rokem musí podat žádost o stanovení záloh jinak, stejně tak 
pro vrácení březnové zálohy

Daně návrh Liberační 
balíček II.

Daňová ztráta 
DPPO, DPFO

23. 3. zpětné působení daňové ztráty – daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné uplatnit proti 
daňové povinnosti za rok 2018 a 2019 (zřejmě prostřednictvím dodatečného daňového 
přiznání)

Daně návrh Liberační 
balíček II.

Daň z nabytí 
nemovitých věcí

23. 3. daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno 
nejpozději do 31. 8. 2020

Daně návrh Liberační 
balíček II.

30. 3. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a současné zrušení možnosti uplatnění odpočtů  
z nově uzavíraných hypotečních úvěru (neplatí pro nemovitosti osvobozené od DzNV – 
např. novostavby)

Daně návrh MF

EET 23. 3. pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby po dobu trvání nouzového stavu  
a následujících tří měsíců po jeho ukončení

Daně návrh Liberační 
balíček II.

Clo 23. 3. osvobození od cla dovozy zdravotnických prostředků (výlučně určených pro boj  
a opatření v rámci COVID)

Daně žádost u 
Evropské komise

Ošetřovné 25. 3. Rozšíření zákonného ošetřovného pro rodiče pečující o své děti po dobu školských 
zařízení z důvodu mimořádných opatření na péči o všechny děti mladší 13 let  
a na péči o starší handicapované děti navštěvující školu, a to po celou dobu  
trvání mimořádných opatření. Nově se budou moci dva pečující v péči o děti podle 
potřeby střídat. 

Mzdy schváleno 

26. 3. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít ve stejných případech nárok na ob-
dobu ošetřovného ve formě zvláštní dotace vyplácené Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ve výši 424 Kč za den. 

Mzdy schváleno 
vládou

Pojistné a sociální  
a zdravotní pojištění 
u OSVČ 

25. 3. Plošné prominutí povinných plateb záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
a záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
u OSVČ v období od března do srpna tohoto roku. Platby pojistného ve výši přesahující 
minimální výši záloh však budou OSVČ povinny doplatit při podání přehledu za rok 2020.

Mzdy schváleno 

Příspěvek zaměstna-
vatelům na úhradu 
náhrady mzdy 

19. 3. A - překážka práce na straně zaměstnance z důvodu nařízení karantény
Náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku po dobu prvních 14 dní 
trvání karantény

Příspěvek zaměstnavatelům v plné výši  vyplacené náhrady mzdy

Pracovní 
právo 

schváleno 
vládou 

Program 
Antivirus

19. 3. B – Povinnost uzavřít provoz v důsledku mimořádných opatření  přijatých na 
základě krizového zákona
Náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy 

Pracovní 
právo 

schváleno 
vládou 

Program 
Antivirus

23. 3. C – Omezení nebo uzavření provozu v důsledku nařízení karantény nebo péče 
o dítě u významné části zaměstnanců (min. 30 %)
Náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy 

Pracovní 
právo 

schváleno 
vládou 

Program 
Antivirus

23. 3. D – Omezení nebo uzavření provozu z důvodu omezení dostupnosti vstupů
Náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku

Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy 

Pracovní 
právo 

schváleno 
vládou 

Program 
Antivirus

23. 3. E - Omezení nebo uzavření provozu z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků 
nebo omezení poptávky po poskytovaných službách  
Náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku  

Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy 

Pracovní 
právo 

schváleno 
vládou 

Program 
Antivirus
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