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Oblast Popis

  
Přímá podpora OSVČ („25“)   Určeno pro OSVČ na hlavní činnost a OSVČ na 

vedlejší činnost, pokud OSVČ nemá zároveň příjmy 
ze zaměstnání. Přímá podpora ve výši 25.000 Kč za 
období 12. 3. - 30. 4. 2020 (500 Kč/den). Podmínky:  

- OSVČ byla aktivní k datu 12. 3. 2020, 
případně její činnost byla přerušena po 31. 8. 
2019 (sezónní podnikání).  

- OSVČ nemohla činnost zcela nebo z části 
vykonávat nad míru obvyklou v důsledku 
ohrožení zdraví nebo krizových opatření a to 
zejména z důvodu: 

o Uzavření provozovny 
o Karantény OSVČ nebo zaměstnance 
o Péče o dítě 
o Omezení poptávky po výrobcích 

(službách) 
o Omezení dodávek od dodavatelů 

Zákon projednáván ve sněmovně. 
Předpokládaná účinnost: polovina dubna. 
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Mzdy zaměstnanců podnikatele  
(program Antivirus, Kurzarbeit)  

Režim A – nucené omezení provozu a karanténa  
- Umístění do karantény – zaměstnanec 

pobírá 60 % průměrného redukovaného 
výdělku.  

- Uzavření provozovny za nařízení vlády– 
zaměstnanec pobírá 100 % průměrného 
výdělku.  

Příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené 
náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 
39.000 Kč. 
Režim B – související hospodářské potíže  

- Omezení provozu z důvodu nedostatku 
zaměstnanců o více než 30 % - zaměstnanec 
pobírá 100 % průměrného výdělku.  

- Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k 
činnosti – zaměstnanec pobírá 80 % 
průměrného výdělku. 

- Omezení poptávky po službách, výrobcích a 
jiných produktech firmy – zaměstnanec 
pobírá 60 % průměrného výdělku. 

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené 
náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výši 
29.000 Kč.  

Podmínky:  
- Zaměstnanci musí být v pracovní poměru u 

OSVČ a musí se účastnit nemocenského a 
důchodového pojištění. 

- Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník 
práce.  

- Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a 
nesmí mu být dána výpověď  

- Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést 
odvody  

Žádosti:  
Od 6. 4. 2020.  
Informace: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 

Sociální a zdravotní pojištění  Odpuštění minimální povinné platby na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné 
zdravotní pojištění, tj. částky 4.896 Kč za měsíc, a to 
za období od března do srpna 2020. Celkem je tedy 
odpuštění odvodů ve výši 29.376 Kč.  
Pro OSVČ vedlejší, která nemá stanoven min. základ 
daně, se odpouští na zdravotním pojištění pouze 
skutečně vypočtená záloha. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
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Ošetřovné  OSVČ pečující o dítě mladší 13 let a o nezaopatřené 
děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na 
pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I. za podmínky, 
že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá 
tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve 
výši 424 Kč/den, maximálně do výši 13.144 Kč 
měsíčně. Žádosti za březen je možné žádat od 1. 4. 
2020, Informace a formulář je zde:  
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ 

Nájemné Rozhodná doba - ode dne 12. 3. 2020 do 30. 6. 
2020. 
Ochranná doba – ode dne vyhlášení zákona do 
31. 3. 2022. 
Pronajímatel nemůže podnikateli v ochranné době 
nájem jednostranně ukončit z důvodů neplacení 
nájmu a služeb, pokud prodlení s platbou nastalo: 

a) v rozhodné době, a  
b) převážně v důsledku s opatření při epidemii. 

Zákon projednáván v parlamentu 7. 4. 2020. 

Daň z příjmů fyzických osob Plošné prominutí sankcí za opožděné přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob  
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických 
osob  
Zpětné uplatnění daňové ztráty u daně z příjmů 
fyzických osob za rok 2020. Ztrátu tak bude možné 
uplatit zpětně na základě dodatečného daňového 
přiznání za rok 2019 a 2018  

DPH Individuální prominutí sankcí za opožděné podání 
přiznání  
Plošné prominutí pokut za opožděné podání 
kontrolního hlášení ve výši 1.000 Kč, které vznikly 
mezi 1. 3. – 31. 7. 2020  
Individuální prominutí pokut za nepodání kontrolního 
hlášení pro období 1. 3. -  31. 7. při prokázání 
spojitosti s koronavirem  
Plošné prominutí správního poplatku za podání 
žádosti o posečkání nebo splátky 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 31.7.2020  
Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání 
základních ochranných prostředků ke zmírnění 
dopadů šíření nákazy koronavirem na období od 
12. 3. po celou dobu trvání nouzového stavu. 

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/
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Daň z nabytí nemovitých věcí Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové 
přiznání k dani z nabytí nemovitých věci či za pozdě 
uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu 
na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechny 
opožděná daňová přiznání s lhůtou podání od 31.3. – 
31.7.2020. Daňové přiznání může být bez sankce 
podáno nejpozději do 31.8.2020. Promíjí se 
současně také úroky z prodlení nebo úroky z 
posečkání daně.  

Silniční daň  Plošné posunutí úhrady záloh na silniční daň 
splatných v dubnu a v červenci, a to nejpozději do 
15.10.2020. Automaticky se promíjí i úroky z prodlení 
a z posečkání.  

EET Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby 
pro všechny poplatníky po dobu stavu nouze a 
následujících 3 měsíců  

Datové zprávy Od 24. 3. 2020 do odvolání se ruší poplatky za 
odesílání datových zpráv prostřednictvím datových 
schránek 
 

Platba mýta  Silničním dopravcům se platba mýta odkládá o 
3 měsíce.  

Podnikatelské úvěry a hypotéky  
(Podpora ČMZRB – programy 
COVID a COVID II)

Odklad splátek včetně úroků po dobu 3 nebo 
6 měsíců (dle vlastní volby)  
- Splátky budou odloženy poté, kdy je podnikatel 
nahlásí bance, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů 
negativního ekonomického dopadu pandemie 
koronaviru  
- Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat  
- odkládá se jistina i úrok  
- smluvní úroky zůstávají ve stejné výši  
- nedochází k navyšování jistiny  
- netýká se faktoringu, revolvingu, úvěru na 
platebních kartách  

První kolo příjmu žádostí do Záručního programu 
COVID bylo uzavřeno 3. 4. 2020. Další kolo bude 
vyhlášeno dle rozhodnutí MPO. 
  
Informace: 
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/ 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/
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