Vážení obchodní partneři,
věříme, že situaci kolem státní podpory průběžně sledujete, pro připomenutí níže přehled možností
čerpání podpory ze strany státu, které lze případně nárokovat/využít:

-

Program COVID Gastro
Dne 14. 12. 2020 vláda schválila podporu pro stravovací zařízení – program COVID gastro.
Program bude na období od 14. října do 31. prosince. Restauratéři budou mít nárok na
400korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. Nárok je za 63
dnů. Čerpat budou moci podporu například i na manželku, která v podniku pracuje. Pomoc bude
možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II).

-

Program Antivirus A Plus a Antivirus A
Programu Antivirus A Plus
Týká se zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen)
krizovým opatřeními.
Antivirus A Plus: Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze
v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže
překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nebo
významného omezení (významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby
prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně
omezen). Antivirus A Plus je možné čerpat i na náhrady mzdy vyplacené za měsíc říjen 2020
a následující měsíce. Maximální vyplacená částka: 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec.
Program Antivirus A
Příspěvek zaměstnavatelům – 80 % z vyplacené mzdy (vč. odvodů) těch zaměstnanců, kteří se
ocitli v karanténě. Tento režim je možné využívat již od měsíce března 2020 do konce roku
2020. Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.
Antivirus A je rovněž určen pro zaměstnavatele, kteří museli z rozhodnutí státu uzavřít
(či významně omezit) své provozy, pakliže nevyužijí nebo nemohou využít Antivirus
A Plus.

-

Program Antivirus B byl prodloužen do konce února 2021.
Mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už
proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo
proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů
nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií
koronaviru. Příspěvek bude zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad
mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak
zůstává naprosto stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo
samotné Úřady práce ČR, které příspěvky poskytují.

-

Program Covid Nájemné II
Dne 14. 12. 2020 vláda schválila vypsání nové výzvy programu Covid nájemné II. Můžete tedy
jednak požádat o příspěvek na nájem ve výši 50 % z celkového nájemného nejen za rozhodné

období od 1.7.2020 do 30.9.2020, ale i za poslední čtvrtrok roku 2020 a není třeba vyjednávat
úlevy na nájemném ze strany pronajímatele.
Stát covidem zasaženým podnikatelům přispěje na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí
(podrobnosti budou ze strany vlády upřesněny). Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro
všechny provozovny jednoho žadatele.

-

Kompenzační bonus
Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či
omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v rámci:
prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020,
druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020,
třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 a
čtvrtého bonusového obdobím od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020.
Žádost lze podat nejpozději: do 5. 1. 2021 pro první bonusové období,
do 22. 1. 2021 pro druhé bonusové období,
do 15. 2. 2021 pro třetí bonusové období,
do 25. 2. 2021 pro čtvrté bonusové období.
Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru,
který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude
zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období
od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např.
v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.
Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena
i na činnosti přímo související. Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou
v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit.
Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby
nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září
2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé
symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.
Dohodáři: Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců
v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno
nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně.
Více podrobností na stránkách Finanční správy
Platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo
s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy
s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.
Legislativním procesem nyní prochází možnost kombinovat kompenzační bonus
s programem Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné.

-

Ošetřovné
O krizové ošetřovné mohou žádat zaměstnanci (za určitých podmínek i lidé s DPP/DPČ
v případě úhrad nemocenského pojištění) za dítě mladší 10 let, ve výši 70 % denního
vyměřovacího základu. Musí jít minimálně o 400Kč/den.
Vzhledem ke zvýšení epidemiologického rizika (PES úroveň 4) šly děti naposledy do školy před
Vánoci 18. 12. 2020. 21. 12, 22. 12. není výuka na ZŠ a SŠ, rodiče (splňující podmínky
programu) budou moci čerpat na tyto předsváteční dny ošetřovné.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (vč. DPP/DPČ, pokud bylo z dohody v měsíci nároku
nebo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění), který nemůže vykonávat
v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:
1. Dítě mladší 10 let (v době nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let).
2. Nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na
péči jiné osoby (již od stupně I.).
3. Osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních
stacionářů a obdobných zařízení.
4. Děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. Peníze žadatel dostane zpětně za uplynulý
kalendářní měsíc. Výplata je prováděna na stejný účet jako výplata mzdy, případně poštovní
poukázkou při výplatě mzdy v hotovosti. Nárok na ošetřovné platí po celou dobu uzavření škol.
Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

-

Velký liberační daňový balíček
1. Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla
bezprostředně omezena nebo zakázána.
Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají nově
automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy na daň z příjmu
a daň silniční. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního
pardonu ministryně financí, a to i emailem.
2. Institut zpětného uplatnění daňové ztráty.
Pokud poplatník již dnes očekává, že za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si
moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 a finanční úřad
mu prostředky vyplatí přednostně.
3. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad se týká se
následujících situací:
•
•
•
•
•

prominutí úroku z prodlení,
prominutí úroku z posečkané částky,
prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
potvrzení bezdlužnosti.

4. Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků,
u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.
Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla
povinnost přiznat daň v období od října do prosince zahrnuje následující situace:
•
•
•
•

bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR,
pro potřeby sociálních služeb.

5. Zohlednění individuální tíživé situace.
V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové
zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně
daňových subjektů: možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
možnost požadovat snížení či zrušení záloh, možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich
navrácení v předešlý stav, možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále
a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Více informací můžete dále získat například na adrese:
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace,
kde lze i vyplnit online žádosti do většiny programů
nebo např. na adresách:
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kdehledat-pomoc/
https://www.ucetni-portal.cz/covid-19/

Dej Bůh štěstí!
Vaše pivovary.

