
Fungování lidí a organizací z ekonomického pohledu
v době COVID-19 – vybrané aktuality ke dni 9.4.2020
V  tomto  týdnu  se  rozběhl  program  Antivirus,  další  opatření  se  řeší  a  rozbíhají.  Dnes  byl
prodloužen nouzový stav do 30.4.2020.

Program Antivirus

Program pro ochranu zaměstnanosti Antivirus odstartoval v pondělí 6.4., kdy bylo zpřístupněno
podávání žádostí. Žádosti mohou zaměstnavatelé podávat zde https://antivirus.mpsv.cz/. 

Podrobný manuál pro zaměstnavatele je k dispozici na stránkách MPSV a další informace
o programu jsou k dispozici v češtině i ve čtyřech cizích jazycích zde https://www.mpsv.cz/
web/cz/antivirus 

Žádost může zaměstnavatel podat ihned, nemusí mít ještě připravené mzdy. Žádost Úřad práce
posoudí  a pokud je  v  pořádku,  tak na základě žádosti  zařadí  zaměstnavatele  do programu
Antivirus.  Se  zaměstnavatelem  uzavře  dohodu  –  zašle  elektronicky  podepsanou  dohodu
zaměstnavateli emailem nebo datovou schránkou.

Měsíční vyúčtování provádí zaměstnavatel po zpracování a úhradě mezd za daný měsíc,
tedy nyní za březen, a to nejpozději do konce měsíce následujícího, tj. za březen do konce
dubna. Měsíční  vyúčtování  se  provádí  elektronicky  do  předepsaných  formulářů,  kam
zaměstnavatel vyplní všechny potřebné informace o mzdách zaměstnanců za uplynulý měsíc.
Vyúčtování podá zasláním příslušného pdf a xlsx souboru elektronicky na Úřad práce – datovou
schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Kompenzační bonus pro OSVČ

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně
výdělečně  činné  (OSVČ).  Kompenzační  bonus  mohou  získat  OSVČ,  kteří  samostatnou
činnost vykonávají jako hlavní i jako vedlejší, pokud nejsou současně účastni nemocenského
pojištění  jako  zaměstnanci  nebo  pokud  nepobírají  podporu  v  nezaměstnanosti.  Bonus  lze
získat  za období od 12.3.  do 30.4.2020,  a to ve výši  500 Kč za každý kalendářní  den.
Maximální  částka  činí  25.000  Kč. Bonus  se  vztahuje  na  dobu,  kdy  byla  vykonávána
samostatná  výdělečná  činnost  a  tato  činnost  byla  omezena  v  důsledku  nutnosti  uzavřít
provozovnu  nebo  její  část,  v  důsledku  karantény,  péči  o děti,  omezení  poptávky,  omezení
dodávky vstupů. Žádost spolu s čestným prohlášením bude možnost podat u místního správce
daně elektronicky i osobně. 

Úlevy ve splácení úvěrů

Zákon umožňující odklad splátek úvěrů byl v týdnu schválen Poslaneckou sněmovnou. Odklad
není aplikován automaticky, je nutné o něj příslušnou banku požádat. Žádat o odklad splátek
může fyzická i právnická osoba, a to v případě spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně
hypotečních úvěrů,  žádost  je  bez  poplatku.  Splátky lze odložit  u  úvěrů sjednaných před
26.3.2020 buď do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020.  U fyzických osob občanů je odloženo i
splácení úroků, u podnikatelů a právnických osob pouze splácení jistiny. 

Poskytování zvýhodněných úvěrů – COVID II

Záruční  program COVID II  pro  firmy zasažené koronavirem byl  v  minulém týdnu dle  plánu
spuštěn. Představuje ručení úvěrů do výše 80% až na 3 roky s příspěvkem na úroky. První kolo
příjmu žádostí bylo ukončeno 3.4. o půlnoci. Další kolo žádostí je připravováno. Žádat mohou i
neziskové  organizace  pokud  vykonávají  ve  vedlejší  hospodářské  činnosti  podnikatelskou
činnost. https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
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Dotace v oblasti kultury

Vláda dnes schválila návrh Ministerstva kultury na pomoc subjektům zajišťujícím kulturní služby,
které mají  nyní  ekonomické problémy v souvislosti  s  výpadkem tržeb.  Jde o příspěvkové a
neziskové organizace a další subjekty, které působí jako profesionální divadla, orchestry, sbory,
subjekty  nezávislé  umělecké  scény  apod.  Celkově  jde  o částku  1,07  mld,  která  bude
poskytována  formou  dotačních  programů.  Ministerstvo  kultury  bude  vyhlašovat  dotační
výzvy v řádech nejbližších týdnů. 

Shrnutí daňových úlev

V daňové oblasti nadále platí opatření z konce března zahrnující zejména následující úlevy:

Daň z příjmů – pozdní podání přiznání za rok 2019 bez sankcí do 1.7.2019, prominutí červnové
zálohy na daň z příjmů,  zpětné působení  daňové ztráty  za rok 2020 do roku 2019 a  2018
(daňové vratky)

DPH a kontrolní hlášení – prominutí pokuty ve výši 1.000 Kč za opožděné podání kontrolního
hlášení  v  období  1.3.-31.7.2020,  lze  individuálně  prominout  další  pokuty,  prominuté  daně
z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků od 12.3. po dobu
trvání nouzového stavu

Silniční daň – posunutí splatnosti záloh z dubna a července do 15.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí – prominutí pokuty za pozdě podané přiznání nebo uhrazenou
daň či zálohu na daň od 31.3. do 31.7.2020, možnost podat a zaplatit až do 31.8.2020.

Daně obecně - prominutí poplatku za žádost o posečkání nebo splátkování daně

Více  informací  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-
rozsiri-37943 

Zdroje informací pro podnikatele i neziskové organizace

Aby mohly podnikatelské subjekty, neziskové organizace a další subjekty rychle reagovat a se
stávající  situací  se  dokázaly  poprat,  potřebují  k  tomu  informace,  které  jim  pomohou  se
zorientovat, zjistit možnosti a rozhodnout se o dalších krocích. 

Pro podnikatelské subjekty se snaží všechny informace shrnovat a zpřehledňovat zejména
Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu,  Česká  hospodářská  komora,  ale  i  další  organizace  nebo
asociace aktivní v různých oblastech podnikání. Doporučujeme:
Ministerstvo průmyslu a obchodu – aktuální souhrn stavu, viz přílohy na stránce dole:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-
zivnostnikum--253690/ 
Česká hospodářská komora – aktuality pro podnikatele: 
aktuální informace po dnech https://www.komora.cz/koronavirus/, 
facebookové stránky s aktuálními rozhovory https://www.facebook.com/komora.cz, 
youtube kanál https://www.youtube.com/channel/UCt0D9EbQfm_KZKX1FXO8duw 
Asociace  hotelů  a  restaurací  ČR:  https://www.ahrcr.cz/novinky/medialni-vystupy-ahr-cr-
duben/ 
Pro  neziskové  organizace platí  většina  programů  platných  pro  podnikatele,  tj.  zejména
program Antivirus. Mnoho neziskových organizací bude v roce 2020 řešit nesplnění podmínek
běžících dotací, k čemuž musí jednotliví poskytovatelé zaujmout stanovisko. Ministerstvo kultury
se již  vyjádřilo,  že nebude poskytnuté prostředky požadovat  zpět  i  když se projekt  nepodaří
z důvodu aktuální koronavirové situace naplnit.

Mnoho neziskových organizací  se zapojilo do aktivní  pomoci ve stávající  situaci,  ať již  svou
prací,  materiální  pomocí  a  nebo  finanční  pomocí  směrovanou  mj.  i  na  další  neziskové
organizace, jejichž činnost je zasažena. Vybrané projekty najdete např. zde: 
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https://osf.cz/2020/03/18/neziskovky-a-dalsi-iniciativy-v-boji-proti-koronaviru/ 

https://www.nadacekj.cz/clanky/spolecne-to-zvladneme 
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