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Informace o Velkém liberačním balíčku 

 

Ministerstvo financí ČR informovalo o přijetí tzv. Velkého liberačního balíčku v souvislosti 
s přijetím vládních opatření v boji proti koronaviru, které nebyly účinnosti od 14.10.2020.  

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo 
platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o 
další. 

Zásadní novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla 

bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá 
do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky 

odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v 

období nouzového stavu, tj. od 5. října 2020 

K odložení daňových povinností stačí, aby Finanční správě bylo zasláno oznámení, že splňují 
podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem, obdobně jako to bylo při 
požadavcích na kompenzační bonusy na jaře tohoto roku. 

Podle ministryně financí budou mít podnikatelé, zasažení opatřeními vlády, po zaslání 
oznámení odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Aby se podnikatelům 
vše zjednodušilo, tak oznámení půjde poslat Finanční správě i emailem. Poplatníci, na které 
se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,“ 

Dále MF ČR připomíná institut zpětného uplatnění daňové ztráty u daně z příjmu, který byl 
přijat právě pro tyto situace. Pokud tedy poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 
2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací 

období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Podnikatelé 
tak dostanou podle MFČR rychlou pomoc v okamžiku, kdy ji nejvíce potřebují. 

Nad rámec těchto opatření mohou podnikatelé negativně zasažení koronavirem nadále 
využívat opatření vyhlášených v jarním liberačního balíčku. Požádat může jakýkoliv 

subjekt, který prokáže důvody související s koronavirem. Typicky se může jednat o 
onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence 
znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované 
orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické i právnické 
osoby, podnikatele i nepodnikatele). Finanční správa bude zejména u subjektů z 
nejpostiženějších oblastí postupovat při posuzování žádostí maximálně vstřícně. 

Připomínáme také další mimořádná opatření z předchozích liberačních balíčků, která 
zůstávají v platnosti, nebo která budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci: 

 

 



Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se 
následujících situací:  

 prominutí úroku z prodlení 
 prominutí úroku z posečkané částky, 
 prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, 
 vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku, 
 potvrzení bezdlužnosti. 

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž 
vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující 
situace:  

 bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.), 
 bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce, 
 bezúplatné dodání zboží zdravotníkům, 
 bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, 

pro potřeby sociálních služeb. 

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové 
zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně 
daňových subjektů: 

 možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, 
 možnost požadovat snížení či zrušení záloh, 
 možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav, 
 možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení. 
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