COVID-19
Shrnutí aktuálních informací pro podnikatele
Je to živé téma, text aktualizujeme

Poslední aktualizace 8.4. 10:00
Komise cestovního ruchu
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„Antivirus“ = program podpory zaměstnanosti (tzv. kurzerbeit)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kompenzace nákladů
Usnesením č. 257/2020 ve znění usnesení č. 293/2020 ze dne 23. března 2020 schválila
vláda cílený program „Antivirus“. Cílem programu je kompenzace mzdových nákladů, či
jejich části, v podobě náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu
překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními a krizovými
opatřeními souvisejícími se šířením koronaviru. V rámci programu Antivirus bude
postiženým zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce vyplácen finanční příspěvek.i
Manuál pro zaměstnavatele:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf
/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

Ošetřovné
Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských
zařízení
Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší
hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu
uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího
hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.
Více informací:

https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
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„Liberační balíček“ - Ministerstvo financí
Prodloužení lhůt pro některá daňová přiznání
•
•
•

Odklad přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob do 1. 7. 2020 bez
sankcí.
Prodloužení lhůty se nevztahuje na DPH ani na provedení ročního zúčtování záloh
a daňového zvýhodnění.
U přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání
uplyne v období od 31. března 2020 do 31. července 2020, není třeba do 31. srpna
2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

Plošně jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob.
Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně v daňovém přiznání.

EET
Povinnost evidovat tržby je fakticky zastavena. Po dobu stavu nouze a v
následujících třech měsících nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby.
Dodržování povinnosti evidovat tržby nebude kontrolováno.
Odložení 3. a 4. vlny EET o 3 měsíce, tedy na 1.8.2020 .

FÚ „Často kladené otázky“
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-sverejnosti/casto-kladene-otazky
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Úvěr COVID I.
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00.

Úvěr COVID II. ii
Od čtvrtka 2.4.2020 bylo možné v komerčních bankách žádat o půjčku ve výši 10 000 – 15
mil. Kč. Nejedná se o bezúročnou půjčku! ČMZBR bude podnikatelům poskytovat záruku
za úvěry a přispívat na úhradu úroků. „Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80%
komerčních úvěrů a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 milion korun na
úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude 3 roky.“ iii
První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve
23:59 hodin. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.
Komu určeno: živnostníci, malí a střední podnikatelé

Formulář žádost:
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-zprogramu-covid-ii/
Další informace:
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Jiné odklady
Bankovní splátky
Banky mají možnost odložení splátek, pro více informací kontaktujte svou banku.
Odklad záloh na energie
Kromě bank vycházejí vstříc i další firmy. Například společnost ČEZ slíbila, že
domácnostem, které jinak řádně platí, ale kvůli koronaviru se dostanou do těžkostí
s placením, umožní odklad plateb záloh až o tři měsíce.
Zálohy silniční daň
Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné uhradit až do 15.
října
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OSVČ
Finanční podpora
Finanční podpora 25.000 Kč měsíčně pro OSVČ s podnikáním na hlavní činnost i vedlejší
činnost (pokud nejsou zaměstnanci). Výplatu budou zajišťovat finanční úřady. Žádosti od
9.4.
Podrobně:
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-sverejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti38072

Sociální pojištění
OSVČ je umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v
delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.
Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je
nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně také do 3. 8. 2020
uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den
úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.
O prominutí povinnosti platit zálohy na březen až srpen 2020 není třeba
individuálně žádat, jde o zákonnou úpravu, která bude aplikována automaticky pro
všechny OSVČ.
•
•

2 544 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávaná hlavní
samostatná výdělečná činnost, anebo
1 018 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávaná
vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Pokud jsou vaše zálohy vyšší než minimální, je možné minimální zálohu odečíst a
zbytek odeslat na OSSZ.
Odpovědi na časté dotazy:
https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi

Zdravotní pojištění
Lhůta pro podání Přehledu OSVČ byla prodloužena nejpozději do 3. 8. 2020.
Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání
přehledu.
Odpuštění placení min. zálohy ve výši 2351 Kč v období březen až srpen.
Pokud jsou vaše zálohy vyšší než minimální, je možné minimální zálohu odečíst a
zbytek odeslat zdravotní pojišťovně.
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Právní problematika
Desatero pro statutární zástupce firem v době krize
1. Buďte v obraze
2. Prostudujte všechny platné smlouvy
3. Komunikujte a jednejte
4. Zajistěte cashflow
5. Myslete na zaměstnance
6. Hlídejte si pohledávky a dluhy
7. Předejděte úpadku
8. Nové smlouvy uzavírejte obezřetně
9. Obraťte se na odborníky
10. Evidujte

Celé znění:
https://elegal.cz/desatero-pro-statutarni-zastupce-firem-v-dobe-krize

„Právo v roušce“ www.pravovrousce.cz
Na webu naleznete zdarma potřebné vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit
nejen v současné krizi. Za projektem stojí 13 firem právníků a daňových poradců z celé
republiky.

Zdroje
i

www.mpsv.cz

ii

www.cmzrb.cz

ii

AHS

v

www.kurzy.cz

• https://www.connectgroup.cz/events/webinar-podnikatele-a-covid19?fbclid=IwAR2SoIt5EDjEfzbsl2R0txZU0VIrB9Yq3fbI1rhumym7EbiPn3iaTet25VA
• www.pravovrousce.cz
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