Vážení klienti,
v souvislosti s aktuální situací Vás informujeme o tom, že dne 21. října 2020 došlo k přijetí čtyř
usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, a sice usnesení č. 1078, 1079, 1080 a
1081.
Usnesení č. 1078 s účinností ode dne 22. října mimo jiné zakazuje volný pohyb osob na území celé
České republiky (s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské a obdobné činnosti,
nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, do zdravotnických zařízení a dalších), nařizuje
pravidla pobytu na veřejně přístupných místech či omezuje právo pokojně se shromažďovat. Celé
znění tohoto usnesení naleznete zde https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABULLHVR1.
Usnesení č. 1079, jímž byl zejména zakázán maloobchodní provoz a poskytování služeb
v provozovnách, naleznete v podrobnostech níže. Celé znění tohoto usnesení naleznete zde
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABULLHXB2.
Usnesení č. 1080 ukládá povinnosti toliko orgánům veřejné moci a správním orgánům, proto se jím
v tomto přehledu nebudeme zabývat. Celé znění tohoto usnesení naleznete zde
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABULLHZUT.
Níže také naleznete přehled vládní podpory podnikatelů, kterou je možno v souvislosti s uzavřením
provozoven využít, a to včetně programu COVID – Nájemné (Výzva 2), jehož okruh dotčených
provozů byl rozšířen usnesením č. 1081. Celé znění tohoto usnesení naleznete zde
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABULLJ3PH.

USNESENÍ VLÁDY Č. 1079
Přijetím usnesení č. 1079 o přijetí krizového opatření došlo k:
I. zákazu
 maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přičemž zákaz se
nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a dále na prodejny
v usnesení uvedené, např.:
o prodejny potravin,
o prodejny pohonných hmot,
o prodejny paliv,
o prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
o lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
o provozovny servisu a oprav silničních vozidel,
o prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve
stavebnictví,
o provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
o a další (v podrobnostech odkazujeme na text usnesení),

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně,







přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, vyjma provozoven nesloužících pro
veřejnost, provozoven v ubytovacích zařízeních v čase od 6:00 do 20:00 a prodeje mimo
provozovnu (výdejová okénka, prodej s sebou apod.),
prodeje v místě stravovacích služeb v nákupních centrech nad 5000 m2,
některých kulturních a volnočasových činností (v podrobnostech odkazujeme na usnesení),
poskytování ubytovacích služeb vyjma poskytování již zahájeného ubytování a dalších (v
podrobnostech odkazujeme na usnesení),
pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

II. omezení





provozu provozoven stravovacích služeb, jejichž provoz nebyl zakázán, a to stanovením
provozně-hygienických pravidel (např. nejvýše 4 strávníci u stolu, celkový počet strávníků
v provozovně, zákaz produkce živé hudby a tance),
provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se
v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
činnost nákupních center, a to stanovením provozně-hygienických pravidel;

III. nařízení provozně-hygienických pravidel provozu provozoven maloobchodního prodeje a
poskytování a prodeje služeb, jejichž provoz nebyl zakázán dle I. prvního bodu:






dohled nad dodržováním rozestupů alespoň 2 metry mezi zákazníky,
řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky,
umístění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být
využívány k pravidelné dezinfekci,
zajištění informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím
informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
v provozovně.

VLÁDNÍ PODPORA PODNIKATELŮ
S uzavřením provozoven se však rozšiřuje i dosavadní podpora opatřeními dotčených podnikatelů jmenovitě jde o
A)
B)
C)
D)
E)

program Antivirus A,
kompenzační bonus,
program COVID – Nájemné,
projednávaný odklad EET, a
odklad daňových povinností.

A) Program Antivirus A
V rámci programu Antivirus A, který byl prodloužen do konce roku 2020, mohou všichni
zaměstnavatelé, jejichž provozovny byly uzavřeny na základě usnesení vlády, žádat o vyplacení
kompenzace ve výši 100 % náhrad mezd i odvodů, a to až do výše 50.000 Kč na zaměstnance. V
programu Antivirus A nadále zůstává i náhrada ve výši 80 %, kterou lze čerpat na náhradu mzdy
vyplacené zaměstnanci v karanténě (za období prvních 14 kalendářních dnů).
Podmínky čerpání jsou následující:






zaměstnanec musí být v pracovním poměru,
zaměstnanec být účasten nemocenského a důchodového pojištění,
zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď, s výjimkou výpovědi
dle ust. § 52 písm. g) a h),
jde o zaměstnavatele ve mzdové sféře,
zaměstnavatel skutečně vyplatil náhrady mezd a řádně z nich odvedl povinné pojistné a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Zaměstnavatel může žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období,
tj. po skončení kalendářního měsíce, za který chce o příspěvek žádat. Žádosti lze podávat zde
https://antivirus.mpsv.cz/, manuál pro zaměstnavatele naleznete zde
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v4.pdf/ .
Vláda bude v nejbližší době jednat taktéž o prodloužení programů Antivirus B a C.

B) Kompenzační bonus pro OSVČ
Poslanci 21. října ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení
kompenzačního bonusu, ten nyní postupuje do Senátu. Kompenzační bonus navazuje na model z
jarních měsíců tohoto roku.
Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání v bonusovém
období od 5. října do 4. listopadu 2020 vyplatí Finanční správa 500 Kč. Zájemci budou moci o
kompenzační bonus požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním jednoduchého
formuláře.
Nárok na kompenzační bonus subjektu nevzniká za kalendářní den, za který obdržel
 podporu v nezaměstnanosti (a srovnatelně nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti za
den, za který obdržel kompenzační bonus),
 v České republice, členském státě Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru
podporu související se zmírňováním následků výskytu onemocnění COVID-19, a
 společník s.r.o.
o v České republice členském státě Evropské unie či Evropského hospodářského
prostoru podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu, nebo
o podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti se zmírněním některých
hospodářských následků vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, z důvodu
zaměstnání tohoto společníka.

Subjektem kompenzačního bonusu jsou






OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. 10. 2020,
osoba, jejíž samostatná výdělečná činnost je po 12. 3. 2020 přerušena,
s.r.o. s nejvýše 2 společníky,
s.r.o. se společníky, kteří jsou členy jedné rodiny,
osoba, která v rozhodném období od 1. června 2020 do 30. září 2020 vykonávala práci na
základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a byla alespoň tři měsíce
účastna nemocenského pojištění (a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by
byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec).

Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která v bonusovém období
 byla v úpadku nebo
 byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o dani z přidané hodnoty.
Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl
přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí - oproti jarním měsícům 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.
Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o.,
kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým
dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou
provozovnou (posilovna – fitness trenér). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané
činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí, že tato činnost musí být pro žádající
subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez
zásadních obtíží vykonávat jinde).

C) Program COVID – Nájemné
Ministerstvo průmyslu a obchodu také v rámci druhé výzvy dne 21. října otevřelo příjem žádostí o
příspěvek na komerční nájem z programu COVID – Nájemné.
(Výzvu
2
naleznete
zde
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/2020/10/Vyzva2-COVID-Najemne.pdf,
souhrn informací naleznete zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19najemne--255305/)
Oprávněným žadatelem je podnikatel, který v rozhodném období užíval provozovnu, která není v
jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem
1. července 2020, a v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření mu byl v souvislosti s
pandemií státními orgány zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo
poskytování služeb zákazníkům v provozovně. Nově mohou dotaci získat i podnikatelé z odvětví,
která musela provoz přerušit od 22. října 2020.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020 a
výše podpory činí 50 % nájemného na rozhodné období, maximálně však 10 mil. Kč pro všechny

provozovny jednoho žadatele. Upozorňujeme, že u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového
nájemného, je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez pohyblivé obratové složky za
rozhodné období. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu
COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK
ve výši € 800.000.
Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována, stále ale platí, že
při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájemného a mimo jiné
i čestné prohlášení pronajímatele o existenci nájmu.
Žádosti je již teď možné podávat zde https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII, uvolňování
prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.
Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná. Ověření
identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (manuál je
k dispozici v příloze). Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny
v informačním systému.

D) Pravděpodobný další odklad EET
Poslanecká sněmovna dne 21. 10. 2020 schválila vládní návrh na odklad účinnosti všech čtyř fází
elektronické evidence tržeb k 1. lednu 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky
evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Návrh zákona nyní zamíří do Senátu, kde se však
nedá očekávat, že by nedošlo k jeho schválení.

E) Odklad daňových povinností
Ministryně financí svým rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu
mimořádné události prodloužila platnost daňových úlev představených v rámci tzv. jarních
liberačních balíčků a rozšířila je o další - novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům,
jejich činnost byla bezprostředně omezena či zakázána vládním nařízením. Celé znění rozhodnutí
naleznete zde https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo22-2020-39683.
Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů uvedených níže, na které
explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a
silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Podmínkou je, aby Finanční správě
zaslali oznámení, že splňují podmínky pro prominutí, a to i emailem.
Vzor oznámení naleznete zde https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-apoplatku/vzor-Oznameni-prominuti-uroku-zalohy-na-dan.docx.
Pokyny k vyplnění oznámení naleznete zde https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dsprava-dani-a-poplatku/Pokyny-k-Oznameni.pdf.

Prominutí daně se vztahuje na subjekty provozující následující činnosti:
 provozování restauračních zařízení a barů,
 provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 pořádání veletrhů,
 provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness
zařízení,
 provozování muzeí, galerií, a jiných kulturních objektů,
 a další činnosti (pro kompletní výčet činností odkazujeme na rozhodnutí)
Poplatníci, na které se prominutí nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně.
Pokud podnikatel za rok 2020 očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku
daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech a do patnácti dnů po podání žádosti o
vrácení bude mít peníze na účtu.
Pokud tedy poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o
tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu
prostředky vyplatí přednostně.
Souhrn informací o daňovém balíčku Ministerstva financí naleznete zde
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676.

