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Podpora pro české podnikatele a živnostníky postižené COVID-19
Po krizových opatřeních přišla vláda s opatřeními podpůrnými
Poslanecká sněmovna schválila včera, 24. 3. 2020, ve stavu legislativní nouze (tj. stav
umožňující při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání zákonů) několik
konkrétních návrhů, které navrhla a schválila vláda.
Předpokládáme, že návrhy budou schváleny Senátem a následně po podpisu Prezidentem
zveřejněné ve Sbírce zákonů vstoupí v platnost a účinnost.
Vybrané informace týkající se podnikatelů a živnostníků (OSVČ):
•

Odpuštění záloh OSVČ na zdravotní i sociální pojištění
Plošné odpuštění minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění v období března
až srpna 2020 až do výše pojistného vypočítaného z minimálního vyměřovacího
základu. Splacení pojistného vzniklého v tomto období, které je vyšší než pojistné
vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, poté může osoba samostatně
výdělečně činná odložit až do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 v
roce 2021.
Půlroční odpuštění záloh OSVČ na důchodové pojištění. Za dobu šesti měsíců, za něž
nebudou zaplaceny odvody, bude pohlíženo jako na takzvanou vyloučenou dobu.
Stát by měl rovněž odpustit živnostníkům minimální zdravotní zálohy za půl roku.
Platby nad tuto částku by mohli odložit.

•

Pozastavení EET (Elektronická evidence tržeb)
EET se pozastaví. Podnikatelé nebudou muset po dobu nouzového stavu a
následujících tří měsíců elektronicky evidovat tržby, úředníci to nebudou kontrolovat.
3. a 4. vlna (sloučeno) EET, která měla začít platit v květnu tohoto roku, odložena do
doby uplynutí tří měsíců od dne ukončení stavu nouze a výjimku z povinnosti evidovat
tržby dle EET kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro
evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití

•

Rozšíření ošetřovného kvůli opatřením proti šíření koronaviru
Ošetřovné dostanou rodiče dětí do 13 let věku za celou dobu uzavření škol kvůli
koronavirové krizi. Ošetřovné se doposud vyplácelo jen po dobu 9 dní. Výše
ošetřovného zůstane na 60 % redukovaného vyměřovacího základu, dva pečující se
budou moci v péči o děti podle potřeby střídat.

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13806
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Další schválená pomoc podnikatelům a živnostníkům:
•

COVID-19 Kurzarbeit (Kurzarbeit – pojem zavedený v Německu a Rakousku
v období krize roku 2009), u nás také v současno době známý jako „Program
Antivirus“. Jedná se o finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná
situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či
péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z
důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti
firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách.
Zdroj:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0
941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d

•

Liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové
zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného
působení daňové ztráty a posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z
nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020.
Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblastise-rozsiri-37943

•

Program COVID II: Současná alokace činí 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje
na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s
ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná
o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské
záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k
dispozici až 30 miliard korun.
Zdroj: https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/

•

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde
o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.

•

Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování
člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě
čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude
MPO.
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