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Daňová informace – vydání nových zákonů 

 

Ve Sbírce zákonů byly dne 30. června 2020 vydány dva nové významné zákony. 

Zákon č. 299/2020 Sb. je zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti 
s výskytem koronaviru a zákon 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti 
s krizovými opatřeními. 

Zákon č. 300/2020 Sb. je zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli a změna zákona 
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. 

Zákon 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na SP nabyl účinnosti dnem vydání, tj. 30.6.2020 
a vztahuje se k problematice prominutí pojistného na SP u těch zaměstnavatelů, kteří splní 
všechny zákonem stanovené podmínky v období červen 2020, červenec 2020 a srpen 2020. 
Mezi základní zákonem stanovené podmínky pro uplatnění prominutí pojistného na SP patří: 

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

• počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, 
činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v 
posledním dni března 2020, 

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

• odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve 
výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, 

 
• za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů 

poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti. 

Nárok na prominutí pojistného nemají zaměstnavatelé, kteří jsou poskytovatelé zdravotních 
služeb a také zaměstnavatelé, kteří nejsou k 1.6.2020 daňovými rezidenty ČR. 

V rámci změny zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění byla navrácena zpět původní 
lhůta pro podávání oznámení na OSSZ o nástupech zaměstnanců do zaměstnání na 8 

kalendářní dnů ode dne nástupu do zaměstnání. 

 

 

 

 



Zákonem č. 299/2020 Sb. dochází k řadě změn v daňových zákonech s účinností od 1. 

července 2020. 

Mění se zákon o dani z nemovitých věcí v tom smyslu, že v případě osvobození od daně 
z nemovitých věcí se dosavadní osvobození při „živelní pohromě“ nahrazuje pojmem 
osvobození při „mimořádné události“. 

V zákoně o daních z příjmů se upravuje problematika možnosti odpočtu daňových ztrát za 
dvě bezprostředně předcházející období před obdobím, za které je podáváno přiznání 
k dani z příjmu. Současně se upravují některé další podmínky pro uplatňování daňové ztráty 
včetně možnosti daňového subjektu vzdání se práva předem na uplatnění daňové ztráty. 

Uplatnění daňové ztráty z předchozích období je však limitováno částkou do souhrnné výše 
(tedy za obě předcházející zdaňovací období) do 30 000 000,- Kč. 

U fyzických osob lze uplatnit odpočet daňových ztrát z předchozích období jen ve vztahu 
k dílčímu základu DPFO dle § 7 až § 10 ZDP. Nelze uplatňovat případnou daňovou ztrátu 
proti příjmům dle § 6 ZDP ze závislé činnosti. 

Tato možnost zpětného uplatnění daňových ztrát se vztahuje na daňovou ztrátu, která byla 
pravomocně stanovena za zdaňovací období, které skončilo dne 30.6.2020. Pokud tedy 
daňový subjekt vykáže v daňovém přiznání k DP za rok 2020 daňovou ztrátu, může si ji 
odečíst od případných kladných základů DP nejvíce ve dvou předchozích obdobích, tj. za 
období roku 2019 a 2018, a to formou podání dodatečných přiznání za uvedená období. 

V zákoně o silniční dani dochází ke snížení některých sazeb silniční daně, a to především u 
nákladních vozidel a přípojných vozidel s vyšší hmotností, a to již pro období roku 2020. 

V zákoně o dani z přidané hodnoty se mění zařazení některých služeb z 1. snížené sazby (15 
%) do 2. snížené sazby (10 %). Jedná se především o: 

• ubytovací služby,  
• služby spočívající v oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, cirkusů, zábavních 

parků, na koncerty, do muzeí, do ZOO, do kin, na výstavy a podobná kulturní zařízení, 
• oprávnění ke vstupu na sportovní události, 
• služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 

 

 

 

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 7.7.2020 


