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ÚVOD.

N

Níže uvedené programy státní podpory vykazují téměř výhradně společný prvek, a to,
že reagují na usnesení vlády, kterými Vláda České republiky postupně omezila nebo
zakázala provoz určité činnosti.
Kdekoliv se v tomto dokumentu hovoří o omezení/zakázání činnosti v důsledku
vládních opatření, mají se tím na mysli zejména následující usnesení vlády:
Usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020.
klikněte na
vybrané usn
Usnesení vlády č. 1079 ze dne 21. 10. 2020.
esení
a budete pře
směrováni n
a jeho text
Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020.
Usnesení vlády č. 1116 ze dne 30. 10. 2020.

PŘÍSPĚVEK NA NÁHRADU MZDY.

K
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Kdo jej poskytuje a komu je určen?
Příspěvek na náhradu mzdy poskytuje MPSV ČR v rámci tzv. programu Antivirus.
Cílem příspěvku je pokrýt zaměstnavatelům náhrady mzdy, kterou vyplatili
zaměstnancům za dobu, kdy zaměstnanci nevykonávali práci z důvodu překážky v práci
na straně zaměstnavatele.
Jaké jsou základní podmínky a jaká je výše podpory?
Podmínky a výše podpory se liší v závislosti na tom, o jakou překážku v práci se
jedná. Na základě stanovení konkrétní překážky je třeba určit, v jakém režimu bude
zaměstnavatel o příspěvek žádat. Obecnými podmínkami shodnými pro oba režimy
je skutečnost, že konkrétnímu zaměstnanci, na kterého je příspěvek čerpán,
nebyla ze strany zaměstnavatele dána výpověď. O příspěvek se žádá zpětně, tedy až
poté, co zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí náhradu mzdy i případnou mzdu a odvede
příslušné odvody.

PŘÍSPĚVEK NA NÁJEMNÉ.
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Kdo jej poskytuje a komu je určen?
Příspěvek je v rámci tzv. programu Covid nájemné (Výzva 2) určen podnikatelům, kteří
museli kvůli usnesením vlády dočasně omezit nebo uzavřít provozovny pro
maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
Žádost je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 do 23:59 prostřednictvím
informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Jaké jsou základní podmínky
a jaká je výše podpory?
Základem je povinnost nájemce uhradit
alespoň 50 % rozhodného nájemného
žadatelem o podporu před podáním
žádosti, o příspěvek se tedy žádá
zpětně. Sleva na nájemném ze strany
pronajímatele
není
podmínkou.
Rozhodným obdobím, na které je
poskytována podpora, jsou měsíce
červenec, srpen a září 2020.
Maximální suma, o kterou může jeden
žadatel v součtu na všechny své
provozovny žádat, činí deset milionů
korun.

OŠETŘOVNÉ.

K

Kdo jej poskytuje a komu je určen?
Nárok na ošetřovné bude mít
zaměstnanec, který nemůže vykonávat
v
zaměstnání
práci
z
důvodu
ošetřování/péče o dítě mladší 10 let,
o nezaopatřené děti účastnící se školní
docházky závislé na péči jiné osoby (již
od stupně I.) bez omezení věku, o osoby
starší 10 let závislé na péči jiné osoby
využívající služby denních, týdenních
stacionářů a obdobných zařízení, o děti,
které se nemohou účastnit výuky
z důvodu nařízení karantény v rodině.
Tyto
podmínky
platí
i
pro
samoživitele/samoživitelky a rodiče
dětí, kterým byla uzavřena školka
z důvodu mimořádných opatření při
epidemii. Nárok vzniká též zaměstnanci
činnému na základě DPP nebo DPČ,
pokud byl účasten nemocenského
pojištění aspoň ve třech kalendářních
měsících bezprostředně předcházejících
kalendářnímu měsíci, v němž vznikla
potřeba péče. K získání ošetřovného je
třeba,
aby
zaměstnanec
vyplnil
a odevzdal zaměstnavateli tiskopis.
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Jaké jsou základní podmínky a jaká je výše podpory?
Nárok na ošetřovné vzniká výše uvedeným osobám za celou dobu uzavření školy[1] nebo
zařízení nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii a také po dobu
nařízení karantény, nejdéle však do 30.6.2021.
Dávka bude činit 70% denního vyměřovacího základu, při plném úvazku nejméně 400
korun za den. V případě částečného úvazku se částka bude příslušně krátit.
[1] K uzavření škol a školských zařízení došlo usnesením vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, dostupné na
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf, zákaz byl následně prodloužen
usnesením vlády ze 30. 10. 2020, č. 1112, dostupné na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly1112.pdf.

KOMPENZAČNÍ
BONUS.
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Kdo jej poskytuje a komu je určen?
Tzv. kompenzační bonus by měl náležet
podnikatelům z řad OSVČ, zaměstnancům
na DPP a DPČ a společníkům tzv. malých
s.r.o. (tím se rozumí s.r.o., které má nejvýše
dva společníky fyzické osoby, nebo které má
pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny,
přičemž v obou případech nesmí být podíl
představován kmenovým listem) s převažující
činností podnikání v přímo omezených
oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být
současně za poslední čtyři měsíce převažující,
tedy
být
dominantním
(nadpolovičním)
zdrojem obživy. Bonus může být vyplacen
pouze za období, kdy trvala restriktivní vládní
opatření, v současné době tedy nejdříve za
období od 5. 10. 2020.
Žádat budou moci pouze ti, kterých se
restriktivní opatření vlády dotkla přímo
(například provozovatelé), nikoli nepřímo
(například zaměstnanci).

J

Jaké jsou základní podmínky a jaká je výše podpory?
Bonus bude poskytován ve výši 500 Kč denně.
Možnost čerpání kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ za stejné období má
být vyloučen. Stejně tak nemohou OSVČ pobírat kompenzační bonus zároveň s podporou
v nezaměstnanosti.

"

Dostáváme právo
na Vaši stranu.

"

DAŇOVÉ ÚLEVY.

K

Kdo je poskytuje a komu jsou určeny?
Daňové úlevy v rámci v rámci tzv. liberačního balíčku[2] jsou určeny podnikatelům,
jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených
činností. Podmínkou pro uplatnění je, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují
podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i formou prostého emailu.
Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, budou mít
následně automaticky:
a) odloženy všechny úhrady DPH do 31. 12. 2020.
Plátcům DPH, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády, je prominut
úrok z prodlení vzniklý na DPH u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen
2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně,
k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy
prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty.
b) prominuty zálohy na daň z příjmu,
jejichž splatnost nastane v době od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020,
c) prominuty zálohy na daň silniční
za zdaňovací období roku 2020 do 31. 1. 2021.

[2] V médiích se často hovoří o tom, že se týká činností, které byly omezeny/zakázány usnesením vlády č. 1021 ze
dne 12. 10. 2020. Rozhodnutím ministryně financí ze dne 26. 10. 2020 však byl liberační daňový balíček rozšířen
i na činnosti, které byly omezeny/zakázány pozdějšími usneseními vlády. Rozhodnutí ministryně financí dostupné
na https://www.khkmsk.cz/wp-content/uploads/2020/10/Financni-zpravodaj_2020-c-25.pdf

NEVÁHEJTE SE
NA NÁS OBRÁTIT.

U

Upozorňujeme, že cílem tohoto dokumentu je podat základní přehled o státní podpoře při
šíření covid-19, nikoli poskytnout vyčerpávající souhrn všech podmínek pro jejich získání.
S ohledem na dynamický vývoj situace je současně možné, že se podmínky mohou
v mezidobí upřesňovat.
V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí o bližší informace, prosím, kontaktujte naši
advokátní kancelář.
Při vyřizování žádostí o výše popsanou podporu své klienty běžně zastupujeme, máte-li
proto zájem, abychom Vás při podání žádostí zastoupili, neváhejte se na nás obrátit.

JUDr. Irena Valíčková, MBA
tel.: +420 607 270 689
e-mail: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

JUDr. Adam Valíček, MBA
tel.: +420 603 822 267
e-mail: valicek@brno-advokatnikancelar.cz

Mgr. Marek Němeček
tel.: +420 771 211 051
e-mail: nemecek@brno-advokatnikancelar.cz
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Ctíme hodnoty
tradiční advokacie
moderním způsobem.
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