Duben 2020

PODPORA PRO PODNIKATELE
COVID-19
Přehled stavu k 24.4.2020

V této mimořádné době se stát a další instituce snaží podnikajícím fyzickým a
právnickým osobám pomoci zvládnout omezení jejich innosti a kompenzovat
pokles i výpadek jejich příjmů. Přinášíme základní přehled podpor a programů na
podporu fyzických a právnických osob v R, které ekonomicky ovlivnila sou asná
situace celosvětového šíření koronaviru.
Pro právnické a podnikající fyzické
osoby (OSV ) jsou ur eny libera ní
balí ek,
bezúro ný úvěr COVID a
Antivirus. Pro podnikající fyzické osoby
(OSV ) byly dále schváleny úlevy na
sociálním a zdravotním pojištění,

ošetřovné pro OSV
a program
Pětadvacítka. Detaily k jednotlivým
opatřením rozebíráme dále.
Úvěrového moratoria mohou
postižené podniky i jednotlivci.

využít

PODNIKAJÍCÍ PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY (OSV )
1. Libera ní balí ky a další daňové úlevy
P iznání

k dani

z p íjmů

fyzických

a

bezúplatném

dodání

základního

zboží

právnických osob lze podat a doplatek

v souvislosti s aktuální mimo ádnou situací,

daně zaplatit v termínu do 1. 7. 2020 bez

pop . bezúplatném dodání zboží ur eného

nutnosti

souvislost

pro výrobu základního zboží, p i emž bude

s koronavirem, úroky z prodlení a pokut za

plátci zachován nárok na odpo et daně na

opožděné tvrzení daně budou automaticky

vstupu, a to v období od 12. 3. 2020 do

prominuty.

ukon ení nouzového stavu.

prokazovat

Zboží, kterého se toto opat ení týká, je
Záloha

na

daň

z p íjmů

fyzických

i

uvedeno na stránkách celní správy, viz

právnických osob splatná 15. 6. 2020 se

odkazy na podrobnější informace, strana 2.

nemusí hradit.
Prominutí daně z

p idané hodnoty v

Navrhuje se institut Loss carryback (zpětné

p ípadě poskytnutí daru poskytovatelům

působení daňové ztráty) u daně z p íjmů

zdravotních služeb, základním složkám

fyzických a právnických osob za rok 2020.

integrovaného

záchranného

O daňovou ztrátu vykázanou v roce 2020

Armádě

republiky

bude možné zpětně snížit v dodate ném

sociálních

daňovém p iznání zisky vykázané za roky

bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí

2019 a 2018.

služby, nap . zdravotnických pomůcek

eské

služeb

ať

systému,

a

za ízením

už

ve

formě
i

materiálu, ale i ob erstvení poskytnutých
Zálohy na daň silni ní splatné k 15. 4. a

vyjmenovaným subjektům.

15. 7. 2020 lze bez sankcí zaplatit později
v termínu až do 15. 10. 2020.

Prominutí správních poplatků spojených
s podáním

žádostí

o

prominutí

úroku

P iznání k dani z nabytí nemovitých věcí a

z prodlení nebo úroku z pose kané ástky,

zaplacení této daně, u nichž termín pro

žádostí o prominutí pokuty za nepodání

podání a zaplacení spadá do období 31. 3.

kontrolního hlášení, žádostí o povolení

až 31. 7. 2020, lze bez sankcí podat a

pose kání

zaplatit do 31. 8. 2020.

splátkování, žádostí o vydání potvrzení o

úhrady

daně

i

povolení

bezdlužnosti i o stavu osobního daňového
Prominutí daně z p idané hodnoty, kterou

ú tu, a to u žádostí podaných do 31. 7.

jsou jinak plátci povinni uplatnit p i

2020.
1

Plošné

prominutí

pokut

za

opožděné

Automatické prominutí pokuty za opožděné

podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 K

tvrzení daně, pokud byly na základě

(tj. podaných bez výzvy správce daně),

individuální žádosti z důvodů souvisejících

které vznikly mezi 1. b eznem a 31.

se

ervencem 2020.

ší ením

viru

SARS-CoV-2

alespoň

áste ně prominuty úroky z prodlení nebo
bylo povoleno pose kání úhrady daně nebo

P i rozhodování o prominutí úroku z

rozložení její úhrady na splátky nebo byla

prodlení a úroku z pose kané

prominuta alespoň

ástky a

áste ně pokuta za

pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve

nepodání kontrolního hlášení u pokut ve

výši 10 000 K

výši 10.000 K až 50.000 K .

až 50 000 K

bude

postupováno v období 1. 3. až 31. 7. 2020

Posunutí závěre né fáze spuštění EET o 3

v souladu s pokynem GF

měsíce, tedy do 1. 8. 2020.

prokáže-li

daňový

. D-44, mj.
souvislost

povinnosti elektronicky evidovat tržby pro

i opožděného podání

subjekty spadající do všech fází EET, a to

s působením mimo ádných opat ení, pak

po dobu stavu nouze a následujících t ech

bude prominuto 100% sank ních postihů.

měsíců.

opožděné platby

subjekt

Pozastavení

Podrobn jší informace najdete zde


Finan ní zpravodaj . 4-7/2020: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020



Informace MF R ke koronaviru: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19



Informace GF k pose kání daně: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-apoplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf



Informace GF k promíjení úroků z prodlení: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dsprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-PROMIJENI-uroku-z-prodleni-a-uroku-z-poseckane-castky.pdf



https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialuvsouvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx
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2.

Bezúro ný úv r COVID od MZRB

Na p elomu dubna a května bude vyhlášen

Bezúro né úvěry od

MRZB – program

program COVID III., sledujte na stránkách

COVID I a COVID II byly již vy erpány.

https://www.cmzrb.cz/

3. Antivirus – podpora zam stnavatelům
áste ná kompenzace mzdových nákladů
v podobě

náhrad

R, výše a

vyplácených

doba poskytování bude závislá na důvodu

zaměstnancům v . p íslušných odvodů, po

vzniku p ekážky v práci. P íspěvek bude

dobu

poskytován za období 12. 3. - 30. 4. 2020.

trvání

mezd

P íspěvek poskytuje Ú ad práce

p ekážky

v práci

vyvolané

karanténou, mimo ádnými opat eními

i

krizovými dopady v souvislosti se ší ením

Zaměstnavatel

nákazy COVID-19 (dále jen „p íspěvek“).

vyplacené náhrady mzdy v etně odvodů.

žádá

o

p íspěvek

na

P edpokladem pro poskytnutí kompenzace je vyhovění následujícím podmínkám:


zaměstnavatel dodržuje zákoník práce,



zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď ke dni podání
vyú tování,



zaměstnanec je zaměstnán v pracovně právním poměru a je ú asten nemocenského a
důchodového pojištění,



zaměstnavatel mzdu nejd íve vyplatí v plné výši a ádně odvede pojistné na sociální a
zdravotní pojištění za zaměstnance a za zaměstnavatele,



zákonem . 161/2020 Sb. byla zrušena podmínka, že ten, kdo žádá o tuto kompenzaci,
nesmí mít dluhy vů i ve ejným rozpo tům.

Program Antivirus nelze použít na úhrady mzdových nákladů:


vzniklých na základě DPP a DP ,



jednatelů, pokud je smlouva podepsána stejnou osobou za zaměstnance a zaměstnavatele,



zaměstnanců ve výpovědní době,



krytých jinými ve ejnými rozpo ty nebo p íspěvky od ÚP R,



zaměstnavatelů, kte í jsou v likvidaci nebo insolven ním ízení,
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zaměstnavatelů, kterým byla uložena v době 3 let p ed podáním žádosti pokuta za
umožnění nelegálního zaměstnávání cizinců.

Zaměstnavatelé mohou požádat o p íspěvek

práci

a

související

ve dvou režimech A a B, které se od sebe

p íspěvku.

liší zejména důvodem vzniku p ekážky v

každého zaměstnance.

Posuzuje

výší
se

poskytovaného
individuálně

u

i

Podrobn jší informace najdete zde


https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus



https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_ver2_1.pdf/46ae52a2-0fd9-58f9-22468edd7dfb74c1



https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/03_04_2020_ENG_Antivirus.pdf/
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PODPORY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ (OSV )
1. Úlevy na sociálním a zdravotním pojišt ní

P ehled o p íjmech a výdajích OSV

pro

b ezen až srpen 2020.

OSSZ a ZP za rok 2019 je možné podat a
doplatek

na

sociálním

a

záloh

zdravotním

bude

každé

ástka minimálních
OSV

automaticky

odpuštěna v P ehledech podávaných za rok

pojištění zaplatit bez sankcí až do 3. 8.

2020.

2020, penále se automaticky promíjí.
Doba od b ezna do srpna 2020 se i bez
Odpouští se placení p edepsaných záloh na

placení

sociální i zdravotní pojištění za období

důchodové nároky.

záloh

nadále

zapo ítává

pro

b ezen až srpen 2020 v ádných termínech
(netýká se platby nemocenského pojištění u

Již zaplacené zálohy za b ezen 2020 se

dobrovolně nemocensky pojištěných OSV ,

zapo tou

ty běží dále). Odpouští se minimální zálohy

závazky a následně se p ipíší jako platba

na sociální i zdravotní pojištění za období

zálohy na zá í 2020.

p ednostně

na

starší splatné

Podrobn jší informace najdete zde


https://www.mpsv.cz/web/cz/-/manual-pro-osvc-jak-to-ted-bude-s-odvody-na-socialni-pojisteni



https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/25_03+TZ+-+Manuál+pro+OSVC++Jak+to+ted+bude+s+odvody+na+socialni+pojisteni_V2.pdf/0ccf7e6b-5e8d-d0d1-a88f-5672ae72ca7b



https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid19
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2. Ošetřovné pro OSV
Jedná se o dávku pro OSV , jejíž podnikání je hlavní inností, která pokrývá omezení a/nebo
p erušení

innosti podnikatele v důsledku opat ení zmírnění ší ení nákazy COVID – 19, a to

z důvodu pé e o:


dítě, které navštěvuje školu, nebo další dětská za ízení, která byla uzav ena na základě
usnesení vlády R a je mladší 13 let,



nezaopat ené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby, alespoň ve stupni
„lehká závislost“ dle zákona . 108/2006 S. o sociálních službách,



osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobého nep íznivého
zdravotního stavu, alespoň ve stupni „lehká závislost“.

Pro výplatu je nutné splnit tyto podmínky:


OSV je hlavní inností,



je poplatníkem daně z p íjmů registrovaným na finan ním ú adu,



nemá dluhy vů i vybraným institucím (nap . finan ní ú ad, OSSZ a zdravotní pojišťovny) a
vů i poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpo tu Evropské unie,



splňuje definici malého a st edního podniku.

Výše podpory

iní 424 K / den. Žadatel

průmyslu

požádá o dávku formou žádosti v eském
jazyce,

kterou

v etně

p íloh

a

obchodu.

Lze

kombinovat

s programem Pětadvacítka (viz dále), nelze
kombinovat s dávkami nemocenské. Lze

zašle

elektronicky nebo poštou na ministerstvo

žádat v termínu do 30. 4. 2020.

Podrobn jší informace najdete zde


https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Program-Osetrovne-proOSVC_31_03_2020.pdf



https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Definice-maleho-a-strednihopodnikatele-osetrovneOSVC.pdf



https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnichopatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-osetrovne-osvc
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3. Program P tadvacítka
Možnost

erpání jednorázového kompenza ního bonusu pro OSV , jejichž

innost byla

v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opat eními státu v důsledku výskytu koronaviru
utlumena nad míru obvyklou, a to zejména z důvodu:


uzav ení provozovny OSV

i omezení jejího provozu,



karantény OSV nebo jejího zaměstnance,



pé e o dítě v p ípadě OSV

nebo p ekážky v práci spo ívající v pé i o dítě v p ípadě

zaměstnance této OSV ,


omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výděle né
innosti nebo



omezení

i ukon ení dodávek nebo služeb pot ebných pro výkon samostatné výděle né

innosti.

Posta uje, aby výkon samostatné výděle né
innosti OSV

Pokud k omezení došlo během daného

byl v kalendá ním měsíci, v

kalendá ního měsíce, je podmínka splněna

němž nastal den, za který se poskytuje

pro všechny dny, které do tohoto měsíce

kompenza ní bonus, zcela nebo z

ásti

spadají. Podstatné je tedy to, že v daném

omezen nad míru obvyklou v důsledku

kalendá ním měsíci jako celku došlo k

aktuálních

omezení innosti nad míru obvyklou.

událostí

souvisejících

s

opat ením vlády.

O kompenza ní bonus mohou požádat OSV


na hlavní innost,



na vedlejší

innost, které jsou invalidní, starobní důchodci, osoby na mate ské nebo

rodi ovské dovolené, osoby pe ující o zdravotně postiženou osobu, studenti a osoby, které
mají uzav enou DPP s rozhodným p íjmem do 10 tis. K v měsíci, p íp. DP

s rozhodným

p íjmem do 3 tis. K v měsíci,


aktivní ke dni 12. 3. 2020 nebo



neaktivní k 12. 3. 2020, které p erušily innost po 31. 8. 2019 a opětovně zahájily innost
po 12. 3. 2020.
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Kompenza ní bonus se netýká OSV podnikajících


na vedlejší innost, které vykonávají zároveň zaměstnání (v etně DPP, DP ), ze kterého
jsou ú astny nemocenského pojištění (mají p íjem nad 10.000 K u DPP nebo nad 3.000 K
u DP ) – zde je možné o ekávat změnu pravidla,



které p erušily innost p ed 1. 9. 2019, byť po 12. 3. 2020 opět zahájily svou innost,



u kterých nebyla jejich innost utlumena nad míru obvyklou.

Kompenza ní bonus se netýká innosti OSV

ú adu

za

žádosti.

dny,

ve

samostatné

kterých

p erušily

výkon

výděle né

innosti

nebo

pobíraly

hmotnou

s kopii

vlastnoru ně

Sou ástí žádosti je
splnění

podporu

podmínek

podepsané

estné prohlášení o
vzniku

nároku,

ú et

vedený v K , na který má být bonus

v nezaměstnanosti.

vyplacen a vlastnoru ní podpis OSV .
Výše náhrady 500 K /den v bonusovém
období (max.

ástka

iní 25.000 K

za

OSV

nemá povinnost dokládat splnění

období 12.3. - 30. 4. 2020).

podmínek pro vznik nároku na kompenza ní

Lze žádat za tzv. bonusové období 12. 3. až

bonus sou asně s podáním žádosti.

30. 4. 2020 (pozn. aktuálně navrhováno
OSV

prodloužení do konce května).

musí být p ipravena správci daně ve

lhůtě pro stanovení daně (tj. 3 let od
Žádost je t eba podat kdykoliv do 29. 6.

podání žádosti) v p ípadě jeho pochybností

2020. Ve stejné lhůtě lze i původní žádost

a na jeho požádání prokázat skute nosti,

opravit, pokud došlo ke změně pro p iznání

které osvěd ují splnění podmínek nároku na

bonusu.

kompenza ní bonus.
Nesplnění

OSV

podá

kompenza ního

žádost

o

bonusu

svému

kompenza ní

poskytnutí

je

možné

podat

vzniku

nároku

bonus

na

bude

znamenat domě ení daně ve výši rozdílu

místně

vymě eného

p íslušnému finan nímu ú adu.
Žádost

podmínek

kompenza ního

bonusu

a ástky nově zjištěné.

elektronicky,

poštou, osobně na podatelně i do sběrného
Kompenza ní

bonus

s ošet ovným

pro

OSV ,

V p ípadě elektronického podání posta uje

nemocenské

i

peněžité

zaslání emailem na elektronickou adresu

v mate ství,

invalidním

podatelny místně p íslušného finan ního

důchodem,

rodi ovským

boxu.
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lze

kombinovat

i

s dávkami
pomoci
starobním
p íspěvkem.

Kompenza ní

bonus

je

osvobozeným

kompenza ní bonus nebo ošet ovné mohli

p íjmem, nepodléhá tedy dani z p íjmů, ani

požádat i osoby pracující na Dohodu o

sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Podle

pracovní

nejnovějších informací bylo navrženo, aby o

provedení práce (DPP).

innosti (DP ) a na Dohodu o

Podrobn jší informace najdete zde


https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Sbirka_59-2020_Zakon-c-159-2020_kompenzacnibonus.pdf



https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzaceosvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace



https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzaceosvc/dotazy_odpovedi

ÚV ROVÉ MORATORIUM
Jedná se o možnost (nikoli povinnost)

situace, pokud byl dlužník k 26. 3. 2020

odložení

v prodlení se splácením úvěru delším než 30

splátek

úvěrů

fyzickým

a

dnů.

právnickým osobám v etně nepodnikatelů
do 31. 7. nebo do 31. 10. 2020 dle vlastního
rozhodnutí

–

týká

se

Dlužník

hypoték,

musí

p ed

odložením

splátek

spot ebitelských a podnikatelských úvěrů

písemně oznámit vě iteli, že byl postižen

sjednaných do 26. 3. 2020.

negativním
pandemie

ekonomickým
COVID-19.

Nárok

dopadem
vzniká

Odložení splátek se nevztahuje na kreditní

automaticky, vě itel nemá právo odložení

karty,

zamítnout.

revolvingové

úvěry,

operativní

leasing, úvěry související s obchody na

Po dobu odkladu nejsou ú továny žádné

kapitálovém trhu, platby na fakturu, nebo

poplatky a výše splátek po skon ení odkladu
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se nemění, tj. prodlouží se pouze doba

v zastropované

splácení.

uplynutí

Úroky jsou po dobu odkladu ú továny

splátek a u právnických osob ve smluvní výši

fyzickým

se zaplacením v průběhu odkladu splátek.

osobám

(ob anům

i

OSV )

výši

odkladu

se

zaplacením

rozložením

úroků

po
do

Podrobn jší informace najdete zde


https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladeneotazky/uverove-moratorium-38130

Informace uvedené v tomto Bulletinu jsou ur eny výhradně k základní informaci a nelze je proto považovat za
konkrétní doporu ené postupy.
Další informace Vám rádi poskytneme na telefonním ísle +420 603 442 554
e-mail: info@pechmannova.com
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