Červenec 2020

PODPORA PRO PODNIKATELE
COVID-19, další opatření
Přehled k 1. 7. 2020

Navazujeme na náš první Bulletin z dubna 2020, kde jsme informovali o prvních
opatřeních státu přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19. Pro podnikající fyzické
a právnické osoby jakož i pro jednotlivce byla schválena řada dalších úlev, o kterých
v tomto vydání informujeme.
V textu uvádíme odkazy na stránky institucí, na kterých jsou uvedeny detailní
informace k daném programu, návody pro podání žádostí a příslušné formuláře.

PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (OSVČ)
1. Daně a EET
V

rámci

balíčku

protikrizových

ztrátu za zdaňovací období započaté v

daňových změn byl schválen institut

roce 2020, bude si moci o tuto ztrátu

Loss

působení

snížit hospodářský výsledek za loňský a

daňové ztráty“), kdy si poplatníci

předloňský rok, a požádat tak o

mohou nově uplatnit daňovou ztrátu

vrácení daně, kterou již uhradil. Návrh

vytvořenou

se

carryback

(„zpětné

v roce

2020

za

2

již

uplynulá zdaňovací období. Pokud tedy
daňový

poplatník

vykáže

vztahuje

pouze

na

subjekty

odvádějící daně v tuzemsku.

daňovou

Daň z přidané hodnoty u ubytovacích

sazbu 10 %. Silniční daň u vozidel

služeb, vstupného na kulturní akce a

s maximální povolenou hmotností do

sportovní

3,5 tuny je snížena o 25 %, již od

události,

vstupného

na

sportoviště a do saun je snížena na

počátku roku 2020.

Spuštění

poslední

jsou

odloženo

na

vlny

již

přihlášeni

k elektronické

evidenci, mají možnost elektronickou

jejichž

evidenci pozdržet a pokračovat až

měla

k 1. 1. 2021, kdy jen nainstalují nový

původně začít v květnu 2020, ale také

certifikát, kterým se do EET znovu

již stávajících subjektů, které spadají

přihlásí.

se

povinnost

týká

roku

bylo
2021.

Odklad

počátek

EET

subjektů,

evidovat

tržby

do prvních dvou vln. Obchodníci, kteří

V rámci třetího Liberačního balíčku byl

termínu se váže posunutí lhůty pro

schválen odklad pro podání daňového

oznámení

přiznání k dani z příjmů za rok 2019

prominutí

do 18. 8. 2020 a s tím i odklad

s pozdním podáním.

související

platby

daně.

K tomuto

1

osvobozených
sankcí

příjmů

a

souvisejících

Prominuty jsou
 úroky z prodlení a úroky z posečkaných částek vzniklých od 12. 3. 2020 do 31.
12. 2020, kdy bylo správcem daně individuálně posouzeno a povoleno posečkání
v rámci zásahů a dopadů spojených s koronavirem do ekonomické činnosti
subjektu,
 správní poplatek za podání žádostí na finanční či celní úřad až do konce roku
2020 (např. žádost o posečkání daně, žádost o prominutí úroku z prodlení,
pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.),
 pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.

Faktické posunutí lhůty pro podání

uplatňování

dodatečného daňového přiznání k dani

účtování či vedení daňové evidence.

z příjmů za rok 2018 je umožněno těm

Termín pro podání a úhradu daně se

subjektům, u kterých došlo v průběhu

posouvá do

roku

prominutí souvisejících sankcí.

2019

ke

změně

způsobu

výdajů,

18. 8.

k zahájení

2020,

včetně

Podrobnější informace


https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/poslanci-schvalili-protikrizovy-danovy-b-38612



https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-souhlasi-s-odkladem-eet-do-konc-38417



https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663
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2. COVID - NÁJEMNÉ
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

provozovnách na základě nájemní nebo

poskytne příspěvek na úhradu nájmů

podnájemní smlouvy, kterým byl na

podnikatelům

základě mimořádných opatření vlády

maloobchodní

provozujícím
podnikatelskou

činnost

zakázán prodej zboží či služeb alespoň

nebo poskytování služeb zákazníkům v

v části období 13. 3. až 30. 6. 2020.

Stát formou dotace uhradí žadatelům o

června 2020. Dotace na jeden subjekt

podporu 50 % z měsíčního nájemného

(neomezený

(v případě,

v maximální

že

je

pronajímatelem

počet
výši

10

provozoven)
milionů

Kč

je
a

provozovny stát pak 80 % z měsíčního

poskytuje se nejpozději do konce roku

nájemného), a to za období od dubna do

2020.

Podmínky pro získání dotace:
 Nájemce sjednal s pronajímatelem 30% slevu z nájemného na období duben až
červen 2020,
 nájemce zaplatil pronajímateli řádně nájemné za leden a únor 2020,
 nájemce není spřízněnou osobou s pronajímatelem provozovny,
 nájemce není v prodlení s platbou svých závazků vůči vybraným institucím
splatných do 12. 3. 2020,
 nájemce v období, za které žádá o dotaci, uhradil před podáním žádosti za daná
období alespoň 50 % z celkového nájemného od 1. 4. do 30. 6. 2020 (v případě
provozovny pronajímané státem alespoň 80 %).
Součástí žádosti o dotaci je čestné

podmínky pro poskytnutí dotace, obsah

prohlášení nájemce, čestné prohlášení

čestných

prohlášení, povinné přílohy

pronajímatele a další přílohy. Kdo je

žádosti

o

oprávněným

z internetového odkazu uvedeného níže.

žadatelem,

konkrétní

dotaci

lze

zjistit

Další aktuální informace k této dotaci je vhodné sledovat na webovém portále MPO.

Podrobnější informace


https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/informace-zverejnovanepodle-paragrafu-5-odstavec-3-zakona/2020/6/Program-podpory-podnikatelu-COVID---Najemne_1.pdf
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3.

Program COVID III od ČMZRB

ČMZRB poskytne v rámci programu COVID

živnostníky

III ručení za úvěry komerčních bank.

zaměstnanců,

Podnikatelé

o

způsobem dotkla opatření vlády proti

zvýhodněné úvěry u své vlastní banky.

šíření COVID 19, nebo byli přímo sami

Tento

zasaženi.

tak

druh

mohou

úvěru

je

žádat
určen

pro

a

podniky
kterých

se

do

500

jakýmkoli

Jedná se o záruky:
 s možností až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250
zaměstnanců,
 s možností až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500
zaměstnanců,
 maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
 doba ručení je maximálně 3 roky.
Žádat o úvěr je možné formou žádosti u spolupracujících bank, které zpravidla jednají
přímo s ČMZRB.
Další informace je možné získat u ČMZRB, viz odkaz níže, nebo u financující banky.

Podrobnější informace


https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
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4. COVID PLUS
Exportní

garanční

společnost -

a

pojišťovací

velkým podnikům se zvládnutím následků

EGAP přijímá žádosti do

dopadů onemocnění COVID 19 a vládních

programu COVID Plus, který pomáhá

opatření.

Úvěry jsou vhodné pro společnosti:
 zaměstnávající více než 250 zaměstnanců,
 jejichž vývoz v roce 2019 činil minimálně 20 % celkových tržeb společnosti,
 jejichž předmět podnikatelské činnosti není v žádném druhu dopravy, poskytování
ubytování, v cestovním ruchu, kasin a sázkových kanceláří, případně jiných
hazardních her,
 které nečerpají jiné nástroje veřejných podpor, které jsou poskytovány formou
záruk za úvěry na podporu zmírnění dopadů,
 a které neměly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu, nebo
opatřeními vlády.

Žádost je možné vyřídit pomocí úvěrující banky, která o garanci online zažádá.

Podrobnější informace


https://www.egap.cz/cs/banky-mohou-zadat-egap-o-zaruky-pro-velke-firmy



https://www.egap.cz/cs/pruvodce-zarukami-pro-velke-firmy-otazky-odpovedi



zákon č. 58/1995 Sb. §4, odst. 3
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5. Antivirus C
Novelou zákona o sociálním pojištění

Promíjí se sociální pojištění hrazené

došlo k rozšíření programu Antivirus,

zaměstnavatelem

který spočívá v odpuštění plateb na

z vyměřovacího základu, a to za období

sociálním pojištění pro střední a malé

měsíců červen až srpen roku 2020.

ve

výši

24,8

%

podniky (do 50 zaměstnanců).
Splnění následujících podmínek povede k prominutí úhrady výše uvedeného sociálního
pojištění zaměstnavatele:
 zaměstnavatel zaměstnává ke konci měsíce nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním
poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění,
 zaměstnavatel bude mít na konci měsíce počet min. 90 % zaměstnanců, oproti
počtu, který měl k 31. 3. 2020,
 úhrn vyměřovacích základů za každý měsíc se nesníží o více než 10 % úhrnu
vyměřovacích základů za měsíc březen 2020,
 zaměstnavatel nečerpal prostředky z programu Antivirus B,
 zaměstnavatel má uhrazené odvody sociálního pojištění za zaměstnance v plné
výši v zákonném termínu a nejsou u něj evidovány žádné nedoplatky.
Splnění podmínek bude posuzováno pro

prostřednictvím snižování vyměřovacího

každý

základu

měsíc

pojistného

samostatně.
se

Promíjení
uskutečňuje

zaměstnavatele

na

tiskopise

„Přehled o výši pojistného“.

Podrobnější informace


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



https://www.mpsv.cz/web/cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-zrejme-nebudou-muset-platit-socialni-pojisteniposlanci-podporili-navrh-ministryne-malacove - TISKOVÁ ZPRÁVA
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6. Odklad plateb pojistného na OSSZ a snížení penále
Dne 20. 5. 2020 byl schválen zákon č.

jako

255/2020

s mimořádnými opatřeními při epidemii

Sb.

z pojistného
a příspěvku

o snížení

na

sociální

na

penále

zabezpečení

státní

poplatníky

v roce

politiku

2020

ao

v souvislosti
změně

některých

zákonů.

zaměstnanosti placeného zaměstnavateli
V rámci

tohoto

zákona

mohou

základu za období květen, červen a

zaměstnavatelé využít odkladu úhrad

červenec 2020.

plateb

pojistného

zabezpečení

a

Odklad se týká tedy

na

sociální

zaměstnavatelů, kteří nevyužijí program

státní

politiku

Antivirus C, tj. nesníží si vyměřovací

zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) ve

základ (viz oddíl 5. výše).

výši 24,8 % ze svého vyměřovacího

V případě, že zaměstnavatel využije odkladu těchto plateb, bude mu odpuštěno penále
vyplývající z tohoto neuhrazeného pojistného za zmíněné období ve výši 80 %.
Pro snížení penále je nutné splnění následujících podmínek:
 zaměstnavatel podal přehledy za měsíce květen až červenec 2020,
 zaměstnavatel řádně uhradil za toto období pojistné, které jsou povinni odvádět
jeho zaměstnanci ze svých vyměřovacích základů ve výši uvedené na přehledu dle
§ 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 nedoplatky na pojistném, které OSSZ eviduje na účtu zaměstnavatele (plátce)
před obdobím možnosti odkladu plateb pojistného musí být uhrazeny v období od
1. 6. -31. 8. 2020,
 odložené pojistné uhradí zaměstnavatel do 20. 10. 2020.
V případě, že se zaměstnavatel rozhodne

pojistného v řádném termínu považuje

platby

za

na

pojistném

ze

svého

automatický

odklad

plateb

a

vyměřovacího základu odložit, nemusí

nepovažuj se za dluh vůči instituci OSSZ.

tuto

oznamovat.

Výše uvedené se použije s účinností od

neuhrazení

27. května 2020.

skutečnost

Odklad

plateb

nikde
se

po

Podrobnější informace


https://www.cssz.cz/web/cz/-/zamestnavatele-mohou-odlozit-platby-pojistneho-prehledy-o-vysi-pojistneho-musii-nadale-predkladat-kazdy-mesic
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7. Program „Pětadvacítka pro společníky s.r.o.“
O kompenzační bonus mohou nově žádat

musela být dotčena opatřeními vlády

také

v plné nebo omezené míře, tak, že

společníci

malých

společnosti

s ručním omezeným s maximálně dvěma

nemohly

společníky,

činnost.

nebo

vícečetná

rodinná

vykonávat

svoji

obvyklou

společnost. Činnost těchto společností
Bonus činí 500 Kč za každý den od vyhlášení nouzového stavu až do jeho ukončení (12. 3.
až 8. 6. 2020).
Podmínkou k získání podpory je splnění časového, příjmového a rezidenčního testu:
 společnost dosáhla ve 2019 obratu min. 180 tis. Kč, případně plánuje dosažení
tohoto obratu v letech 2020 nebo 2021,
 společnost je daňovým rezidentem ČR, Evropské unie, nebo Evropského
hospodářského prostoru,
žadatel byl k datu 12. 3. 2020 aktivním společníkem ve společnosti, za kterou



podává žádost o kompenzační bonus.
Žádat mohou společníci, kteří nečerpají

stáhnout na www.financnisprava.cz a po

podporu jako OSVČ v rámci programu

vzoru

Pětadvacítka pro OSVČ. Žádost je možné

vyplnění a přiložení čestného prohlášení.

Žádající společník nesmí být zaměstnán

Společníci nemají nárok na podporu,

na hlavní pracovní poměr (a tedy být

pokud

účasten

nemocenského

úpadku,

jiného

zaměstnavatele

pojištění)

u

než

je

„Pětadvacítky“

byla
nebo

postupovat

společnost
je

ve

v likvidaci,

považována

za

nespolehlivého plátce dle zákona o DPH.

společnost, za kterou o dotaci žádá.

Žadatelé

mohou

řádně

vyplněný

a

obsahuje

nápovědu

pro

ulehčení

podepsaný formulář zaslat pouze e-

vyplnění formuláře. Výplata samotných

mailem, případně datovou schránkou

prostředků následuje bezprostředně na

nebo přes aplikaci finanční správy, která

bankovní účet uvedený v žádosti.
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Podrobnější informace


https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-schvalila-podporu-pro-spolecnik-38411



https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovystav/Pomoc_spolecnikum_malych_sro/Zadost_pro_sro/Zadost-interaktivni_PDF

Aplikace finanční správy
https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus
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PODPORY PRO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
(OSVČ)
1. Druhé kolo kompenzačního bonusu
Druhé kolo kompenzačního období pro

vykonávat svou činnost v míře obvyklé a

OSVČ v programu „Pětadvacítka“ se týká

splňuje podmínky, které jsme popsali

období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020. Výše

v našem předchozím Bulletinu z dubna

příspěvku

2020.

kalendářní

činí
den,

500,kdy

Kč
OSVČ

za

každý

nemohla

Žádat o kompenzační bonus je opět možné podat elektronickou i listinou formou, a to
nejpozději do 7. 8. 2020.

Podrobnější informace


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



zákon č. 159/2020 Sb. O kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS Co-V2
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2. Ošetřovné pro OSVČ

Čerpání

ošetřovného

pro

OSVČ

pod

podpory

nesmí

být

v likvidaci

či

výzvou DUBEN 2020 bylo možné žádat do

v insolvenci. Už samotné naplnění znaků

7. 6. 2020. Čerpání bylo prodlouženo i

insolvence dle zákona č. 182/2006 Sb., o

na výzvu KVĚTEN 2020, kde je možné o

úpadku

podporu žádat do 10. 7. 2020. Kromě

(insolvenční zákon) je důvodem pro

splnění podmínek, které jsou uvedeny

odmítnutí podpory.

v našem

předchozím

Bulletinu,

a

způsobech

jeho

byla

vsunuta další podmínka, kdy příjemce

Podrobnější informace


https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/



Program-Osetrovne-pro-OSVC_11_05_2020_DUBEN_.pdf
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řešení

3. Ošetřovné pro zaměstnance na DPČ a DPP
Změnily

se

podmínky

pro

čerpání

zaměstnanci

mohou

nově

žádat

o

ošetřovného pro zaměstnance, kteří jsou

ošetřovné po celou dobu od uzavření

zaměstnáni
práce,

na

nebo

dohodu
dohodu

o

provedení

školských zařízení – tedy od 11. 3.,

o

provedení

maximálně však do 30. 6. 2020.

činnosti, dále jen „DPP“ a „DPČ“. Tito
O ošetřovné je možné žádat zpětně, a to

z denního vyměřovacího základu od 1. 4.

ve výši 60 % z denního vyměřovacího

2020.

základu do 31. 3. 2020 a dále 80 %
Podmínky pro osoby pracující na DPČ/DPP:
 pečují o dítě mladší 13 let nebo o osobu alespoň v prvním stupni závislosti,
kterým bylo uzavřeno školní/dětské zařízení či nařízení sociálních služeb,
 DPP nebo DPČ byla uzavřena před 11. 3. 2020,
 z příjmu z dohod bylo odvedeno pojistné za měsíc, ve kterém vznikla potřeba
péče (nejpozději v únoru 2020, pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020).
Tiskopis

žádosti

je

možné

stáhnout

a

vyplnit

na stránkách ČSSZ

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Podrobnější informace


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

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