OPATŘENÍ PRO OSVČ
(aktualizováno 29. 7. 2020)

Opatření/Program

Typ výdaje/Kompenzační opatření

Program
„Ošetřovné“
(OČR) pro OSVČ

-

-

Kompenzační
bonus ve výši
25.000 Kč pro
OSVČ
(„pětadvacítka“)

-

-

Podrobnosti

dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 500 Kč
za každý den OČR
aktuální stanovené období: od 1. června do 30. června 2020
příjem žádosti: od 15. 7. 2020 od 9:00 do 14. 8. 2020 do 23:59
žádost je nutné vyplnit na: www.mpo.cz/osetrovneosvc
Kdo může žádat:
o OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohla vykonávat svoji podnikatelskou činnost
z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvovalo/navštěvovaly školu nebo jiné dětské zařízení,
které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let, nebo
o je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemohla/nemohly
navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření
infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření
infekce COVID-19 umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení
sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.
Podpořeny budou také OSVČ, které neumístily dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve
stupni I (lehká závislost) do školy nebo jiného zařízení (více informací na www.mpo.cz/osetrovneosvc)

Více informací na stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu:

jedná se o přímou podporu pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru
subjektem je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný
zemědělec, autor, znalec, architekt apod.)
bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za
každý kalendářní den bonusového období, ve kterém jsou splněny podmínky pro jeho čerpání. Celková
částka za plný počet dnů činí 44 500 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které
žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.
žádost za bonusové období od 1. 5. do 8. 6. 2020 lze podat do 7. 8. 2020.

-

www.mpo.cz/osetrovneosvc

-

podmínkou je vykonávání činnosti
OSVČ jako činnosti hlavní, nebo i
vedlejší za předpokladu, že OSVČ
současně nevykonává
zaměstnání (s výjimkou
pedagogů).
OSVČ byla aktivní ke dni 12. 3.
2020. Případně může jít též o
OSVČ, jejíž činnost byla

-

-

COVID – Kultura

-

Program na
podporu
kulturních a
kreativních
průmyslů (KKP)

-

-

COVID Ubytování
Program na
podporu
ubytovacích
zařízení
Odpuštění
odvodů na
sociálním a
zdravotním
pojištění OSVČ

-

-

-

bonus bude vyplacen oproti jednostránkové žádosti, která bude obsahovat čestné prohlášení o splnění
podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka
odeslána, podpora bude administrována Finanční správou
OSVČ prohlásí, že nemohla podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a
to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády
žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před
finančními úřady

přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019
(sezónní podnikání), ale byla v
rámci bonusového období opět
aktivně obnovena.
https://www.financnisprava.cz/cs/finan
cni-sprava/media-averejnost/nouzovy-stav/kompenzaceosvc/Zakladni_informace

Program má za cíl zmírnit negativní dopady vládních opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v
oblasti kulturních a kreativních průmyslů v České republice a přispět ke stabilizaci a oživení tohoto
sektoru.
Podpora bude realizovaná formou dotace pro podnikatelské subjekty v oblasti kultury postižené
koronavirovou pandemií. Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách MPO a na webové
platformě Kreativní Česko v nadcházejících týdnech.
O dotaci se bude žádat v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za období od 10. 3. do 31. 8.
2020. Dotace by se následně měla proplácet ex post, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů spojených
s náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny,
případně se uskutečnily v menším rozsahu.
Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt by měla činit maximálně 5 miliónů Kč.

Více informací na stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu:

Program COVID – Ubytování je zaměřen na ubytovací zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330
Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu.
Rozhodné období je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení
uzavřeny z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.

Více informací na stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj:

OSVČ od března do srpna 2020 nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim
tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl
roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.
ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021
OSVČ nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky
Týká se OSVČ s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Více informací na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/podnikatelum-vkulture-pomuze-novy-dotacniprogram--pripraveno-je-900-milionukorun--255864/

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/no
vinky/covid-–-ubytovani-ma-zelenoustat-prispeje-ubytov

https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info

Prodloužení
termín pro
podání Přehledu
o příjmech a
výdajích za rok
2019.

-

Záruční program
COVID III pro
firmy zasažené
koronavirem

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500
zaměstnanců jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a
souvisejících preventivních opatření.

(ČMZRB)

-

OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020,
Více informací na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí:
avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude
OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.
https://www.mpsv.cz/documents/2014
Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou 2/1248138/25_06_2020_TZ_Prehled_
o_prijmech_a_vydajich_mohou_osvc_
výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a
podat_do_18_09_2020.pdf/4b9273e6výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok.
c868-d411-0d4e-3529b4a331c7
Více informací na stránkách ČMZRB:
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaru
ky/zaruka-covid-iii/

Poskytnutí záruk:
-

až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
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 max. 3 roky.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných
příjemců.
-

Dotační program
COVID-Nájemné

Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za
energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Program má za cíl pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a
služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné.

Výzva byla zveřejněna 19. června
2020:

Oprávněným žadatelem je nájemce, který:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnika
ni/zivnostenskepodnikani/2020/6/Vyzva_COVIDNajemne_final_18-6.pdf

-

je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13.
březnem 2020, k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům
v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl
státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v
provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Rozhodným obdobím podpory je 1. dubna až 30. června 2020. V případě, že povinnost platit nájemné podle
nájemní smlouvy skončila, nebo má skončit před 30. červnem 2020, pak je rozhodným obdobím časový
úsek od 1. dubna 2020 do skončení povinnosti platit nájemné.

Žádosti je možné podávat od 26.
června 2020, 9:00 hodin do 30. září
2020 23:59: https://najemne.mpo.cz
Další informace na stránkách MPO:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivno
stenske-podnikani/covid-19-najemne--

Podstatou programu je participace:
-

-

Program Czech
Rise Up – Chytrá
opatření proti
COVID-19. Cílená
podpora projektů
nových řešení
pro boj proti
COVID-19,
alokace 300 mil.
Kč.

-

-

Prodloužení
termínů výzev OP
PIK

255305/

v případě nestátního objektu – pronajímatel sleví alespoň 30 % z plného nájmu, nájemce uhradí
alespoň 50 % plného nájemného nejpozději den před podáním žádosti a stát mu následně přispěje 50
%. V konečném důsledku tak k tíži nájemce půjde 20 %
v případě objektu ve vlastnictví státu – nájemce uhradí 80 % z plného nájmu nejpozději den před
podáním žádosti a stát mu přispěje 80 %. V konečném důsledku tak k tíži nájemce půjde 20 %.
vyhlášení výzvy: 20. 6. 2020
výše dotace: až 5 mil. Kč
velikost podniků: malé, střední i
velké podniky

Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti
koronavirové infekci označované jako COVID-19, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího
šíření a následného řešení dopadů této krize
Podporované aktivity:
o pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků
o mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby
o rychlé financování pro technologická řešení
o rychlé financování pro zcela nová inovativní řešení - dovyvinutí řešení
o

-

Prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:
o OZE – Výzva V – do 30. 8. 2020,
o Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 31. 7. 2020.
o Vysokorychlostní internet – Výzva IV – do 5. 9. 2020

Více informací na stránkách Agentury
pro podnikání a inovace:

https://www.oppik.cz/dotacniprogramy/czech-rise-up-chytraopatreni-proti-covid-19

https://www.agentura-api.org/
https://www.agenturaapi.org/cs/prodlouzeni-terminu-prijmuzadosti-u-vyzev-op-pik/

Liberační daňový
balíček I

-

(některá opatření
upravuje také
Liberační balíček
III, viz níže)
-

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a
právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem
daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání
k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti
prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na
poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání
elektronicky.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu
individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání
kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu
účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

Více informací na stránkách Finanční
správy a Ministerstva financí:
https://www.financnisprava.cz/ v části
Nouzový stav (COVID – 19)
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskov
e-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblastise-rozsiri-37943

-

-

Liberační daňový
balíček II

-

(některá opatření
upravuje také
Liberační balíček
III, viz níže)

-

-

-

-

-

Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na
všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly
mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně
prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31.
července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti
o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání
kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj.
druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za
pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na
všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8.
2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z
posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky
umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto
daň až o pět měsíců později.
Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok
2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a
to do 1. ledna 2021.
Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do
15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy
všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u
vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.
Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných
prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky,
respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny
pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového
stavu.
Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám
integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních
služeb a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou
dobu trvání nouzového stavu.
Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního

Více informací na stránkách
Ministerstva financí:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskov
e-zprávy/2020/ulevy-v-danove-oblastise-rozsiri-37943

daňového účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR
a Celní správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou
podány do 31. července 2020
Liberační daňový
balíček III

-

(také upravuje
několik daňových
úlev přijatých
v rámci
Liberačního
balíčku I a II)

-

-

-

-

-

Odložení
splatnosti a
snížení
pojistného na
sociální
zabezpečení a
příspěvku na
státní politiku
zaměstnanosti
placeného
zaměstnavateli
jako poplatníky

-

Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí
sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů,
dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7.
2020.
Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo
zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí
sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12.
2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z
důvodů souvisejících s koronavirem.
Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020
(žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí
pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených
s pozdějším podáním).
Prominutí 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 dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm
subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení
účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020
(prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Více informací na stránkách
Ministerstva financí a Finanční správy:

Možnost zaměstnavatele odložit platbu sociálního pojistného za zaměstnavatele za měsíce květen,
červen a červenec 2020, k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě (až 20. října).
Po splnění podmínky zaplacení bude automaticky sníženo penále z opožděné úhrady pojistného o 80
% (výsledný úrok tedy cca 4 % p. a.).
Snížené penále bude vypočteno pouze od termínu splatnosti pojistného do termínu úhrady.
V případě neuhrazení v termínu nabíhá běžné penále za dané období, tzn. 0,05 % za každý kalendářní
den zpoždění.
Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky předložením měsíčního přehledu platby
pojistného a jeho neúhradou.
Současně bude zavedena povinnost podávat měsíční přehledy o výši pojistného zaměstnavatelů pouze
elektronicky a bude zrušeno pro všechny možnost hradit pojistné v hotovosti na pokladně OSSZ.
Odvod sociálního pojištění za zaměstnance odváděné zaměstnavatelem stále trvá.

Zákon č. 255/2020 Sb. o snížení
penále z pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti placeného
zaměstnavateli jako poplatníky v
souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020 a o změně
některých zákonů

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskov
e-zpravy/2020/vlada-schvalilaprodlouzeni-danovych-ule-38663

https://www.financnisprava.cz/cs/finan
cni-sprava/media-a-verejnost/tiskovezpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-azaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci10740

Program
Antivirus

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do 31.8. 2020. Stát bude prostřednictvím Úřadu
práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

-

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Náhrada mezd a
platů A, B

§ ZP

Popis situace

A

Překážky v práci spočívající
v karanténě zaměstnanců nebo
uzavření či omezení provozu v
důsledku krizových usnesení
vlády ČR a mimořádných
opatření orgánů ochrany
veřejného zdraví

B

Překážky v práci na straně
zaměstnavatele, u nichž se
presumuje příčinná souvislost
s nákazou COVID 19. Zejména
vzniklé, v důsledku překážek
v práci na straně zaměstnanců
u jejich významné části,
výpadku vstupů produkce nebo
omezení odbytu
zaměstnavatele.

§192 a 208 ZP
překážky
v práci

§ 207, 208 a
209 ZP
překážky
v práci na
straně
zaměstnavatele

Příspěvek státu
Výše
NMZ

60
%
PRVZ
karanténa
100
%
PVZ
uzavření
provozu

60 - 100
% PVZ
dle
překážky

Výše
příspěvku
od státu
měsíčně

Prokázání/ poznámka
Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného
zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

80% NMZ
a odvodů
max. 39 000
Kč

Doklady prokazující faktické omezení
nebo uzavření provozu v důsledku
krizových
usnesení
vlády
ČR
a
mimořádných opatření orgánů ochrany
veřejného
zdraví.
Příspěvek
bude
poskytován výhradně za dobu platnosti
mimořádných
opatření
uzavírajících
vybrané provozovny zaměstnavatele.

60 % NMZ
a odvodů
max. 29 000
Kč

Doklady prokazující vyplacení náhrady
mzdy, včetně provedení zákonných
odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy
PVZ = průměrný výdělek zaměstnance
PRVZ=průměrný redukovaný výdělek zaměstnance
ZP=zákoník práce
Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených NMZ po skončení vykazovaného období.
Podmínky pro nárok na kompenzaci:
-

Promíjení

týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit
nemocenského a důchodového pojištění.
zaměstnavatel striktně dodržuje ZP
zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

Více informací na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí:
https://www.mpsv.cz/antivirus

pojistného na
sociální
zabezpečení
zaměstnavatelům
do 50
zaměstnanců C

Podmínky nároku na prominutí pojistného





C

Promíjení pojistného na sociální
zabezpečení zaměstnavatelům
do 50 zaměstnanců

Splnění podmínek pro
prominutí pojistného
se zjišťuje v každém
měsíci zvlášť, je
možné, že v některém
měsíci zaměstnavatel
podmínku nesplní a
prominutí pojistného
neuplatní a v jiném
měsíci podmínky splní
a prominutí uplatní.









Odložení splátek
nájmu nebo
podnájmu za
prostory sloužící
podnikání, zákaz

-

Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a
srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí
zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši
24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše
pojistného odváděného za jeho zaměstnance se
nemění.
Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který
nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než
50 zaměstnanců pracovním poměru účastných
nemocenského pojištění. Do počtu 50
zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v
pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale
nepracují, například z důvodu mateřské nebo
rodičovské dovolené, pracovního volna bez
náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných
překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána
výpověď.
Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný
ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v
porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31.
3. 2020 nesnížil o více než 10 %
Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v
pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří
uvedených) se v porovnání s úhrnem
vyměřovacích základů takových zaměstnanců v
březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.
Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho
zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích
základů, za každý z těchto 3 měsíců ve lhůtě
splatnosti (do 20. dne následujícího měsíce) a ve
výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc.
V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel
uplatňuje
prominutí
pojistného,
nečerpal
prostředky na částečnou úhradu mzdových
nákladů z tzv. programu Antivirus, jehož platnost
byla prodloužena do konce srpna.

pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z
důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k
podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020) a v důsledku omezení
plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo
provozování podnikatelské činnosti.

Zákon č. 210/2020 Sb. o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
nájemce prostor sloužících podnikání

výpovědi

nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce
řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na
nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní
doba činí 5 dní.

Odložení splácení
úvěrů

-

-

Odklad daně
z nemovitých
věcí

-

-

Zrušení daně
z nabytí
nemovitých věcí

-

Posečkání
úhrady daně

-

je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3. 2020
vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí nemovitosti,
výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na právnické osobě
k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným sítím, úhradě
nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru poskytnutého k výše
uvedeným účelům
je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po
dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu:
o do 31. 10. 2020 nebo
o do 31. 7. 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou
ochrannou dobu.

Zákon č. 177/2020 Sb. o některých
opatřeních v oblasti splácení úvěrů v
souvislosti s pandemií COVID-19

Daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 korun, postačí uhradit bez sankce do 31.
července 2020. Ti, kteří platí více než 5000 korun, a dostali se kvůli opatřením vlády do finančních
potíží, mohou využít žádosti o „posečkání daně“ podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Do 31. července 2020 lze podat bez správního poplatku individuální žádost o prominutí případného
úroku nebo úroku z posečkané částky.

Více informací na stránkách Finanční
správy:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane
/dane/dan-z-nemovitychveci/informace-stanoviska-asdeleni/2020/informace_k_placeni_da
ne_z_nemovitych_veci_na_rok_202010640

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vládní návrh zákona ruší daň
z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději
v prosinci 2019.
Vládní návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení dne 8. 7. 2020. Projednání
v Senátu je naplánováno na 12. 8. 2020.
Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o
posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:
 pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu dle § 156 odst. 1 písm. a)
daňového řádu (např. ztráta klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

-

apod.). Podnikatelé doloží např. smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách
souvisejících s provozem podnikání,
 pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných – pouze
pro fyzické osoby dle § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podnikatelé doloží stav pokladny,
peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z
ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím
období – pouze pro podnikatele, dle § 156 odst. 1 písm. c) daňového řádu. Bude řešeno
individuálně dle komplexní ekonomické analýzy podnikání. Finančnímu úřadu podnikatelé doloží
veškeré podklady, které podporují jejich tvrzení.
 není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou dle § 156 odst. 1 písm. d) daňového
řádu. Nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak
(prodejem majetku, sjednáním úvěru). Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální
rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň § 156 odst. 1
písm. e) daňového řádu. Jde zejména o případy, kdy podnikatel žádá zároveň o prominutí daně.
Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu, datovou
zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele,
informaci, čeho se žádost týká, všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v
dané výši najednou a doklady toto prokazující, návrh splátkového kalendáře a způsob a prostředky, ze
kterých bude v budoucnu daň uhrazena

