KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO FIRMY A PODNIKATELE
(AKTUALIZOVÁNO k 22.11.2021)

PROGRAM

TYP KOMPENZACE/OPTAŘENÍ

PODROBNOSTI

AKTUÁLNĚ: Vláda rozhodla o prodloužení Antiviru A do konce roku

ANTIVIRUS
A

Komu je podpora určena: Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž
zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj
provoz.

Příjem žádostí: konec roku 2021

Účel/podmínky pro čerpání: Uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření
nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo
krajskou hygienickou stanicí. Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení
karantény dle příslušných právních předpisů.

Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude
nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr
ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd
trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v Tiskové zprávě
MPSV.

Maximální částka podpory: 80% z vyplacené mzdy (vč. odvodů), maximální měsíční
částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.
Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.
V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným
elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody,
přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci
dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat
rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem
prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.
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PODAT ŽÁDOST NA MPSV

AKTUÁLNĚ: 30. 6. byl na webu MPO a ČMZRB zveřejněna úprava programu, tedy
aktualizovaný program COVID III – Úprava „Invest“ .

Podání žádosti a více informací

Provozní financování

ZÁRUČNÍ
PROGRAM
COVID III
pro firmy zasažené
koronavirem

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické
aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících
preventivních opatření. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také
investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je
Národní rozvojová banka (NRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje
záruku stát.
Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy,
nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob,
materiálu apod. Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží
nejméně do poloviny roku 2021.
Jaká je maximální částka podpory: Podpora je poskytována formou ručení NRB
spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Do kdy lze žádat: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Investiční financování
Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě investičních výdajů, jako např. pořízení
strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí a jejich technické
zhodnocení apod.
Jaká je maximální částka podpory:






až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 251 do 500
zaměstnanců, přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru, přičemž maximální výše nesmí
přesáhnout 90 mil. Kč (podniky do 250 zaměstnanců), resp. 80 mil. Kč (podniky
od 251 do 500 zaměstnanců),
doba ručení max. 6 roky.
Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za
portfolio transakcí konečných příjemců. Lze žádat: do 30. 6. 2027
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O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost
obdrží. Do schvalovacího procesu tak nově na rozdíl od programů COVID
I a II nebude vstupovat NRB, čímž se zpracování žádostí urychlí.
Před podáním žádosti si prostudujte materiály na webu NRB, kde
najdete např. Seznam podporovaných činností, Metodický pokyn MPO
apod.

Transakce musí splňovat následující podmínky:





až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250
zaměstnanců,
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250
do 500 zaměstnanců,
maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil.
Kč,doba ručení max. 3 roky.
Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021
s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na
pomoc velkým podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží.

ZÁRUKA COVID
PLUS PRO
VELKÉ
EXPORTÉRY

ODLOŽENÍ
EET

Účel/podmínky pro čerpání: Záruky na úvěry v programu Covid Plus jsou určeny
pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci. Export na jejich tržbách se podílí alespoň
jednou pětinou. Výše záruk je 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP
„B-„ je to 70 procent, přičemž škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu
agentur S&P a Fitch. Program není určen firmám, které měly existenční problémy ještě
před vyhlášením nouzového stavu.

Aplikace 0Dok:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXGDQZ6Y
Záruka – Covid plus:
https://www.egap.cz/
Podání žádosti – online formulář:
https://eol.egap.cz/Covid

Jaká je maximální částka podpory: Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil.
Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy.

EGAP poskytuje pojištění vývozních pohledávek do zemí EU a OECD
skupiny 0. do 31. 12. 2021 a záruky za úvěry Covid Plus do 30. 06. 2021

Vláda prosadila v Parlamentu novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence
tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů,zrušení
povinnosti používat EET platí nově až do 31. prosince 2022.
Bez ohledu na to, do které fáze evidence podnikatelé spadají, evidovat tržby musí až od
1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu
evidence tržeb a pozastaveno je také vyřizování žádostí o povoleníevidovat tržby ve
zvláštním režimu.
Podnikatelé se však nemusí obávat, že by jejich žádost nebyla vyřízena, pouze dochází k
posunu jejího vyřízení. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu podané do
účinnosti novely zákona o pozastavení EET do roku 2023, bude Finanční správa
vyřizovat až od 1. července 2022.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/Uplatnenislevy-na-evidenci-trzeb-v-dobe-pozastaveni-11225

Sleva na dani – EET
OSVČ má nárok na slevu na dani ve výši 5000 korun. Tato sleva nemůže jít do "mínusu".
Pokud tedy po odečtení dalších slev je daň nulová, nemůžete tuto slevu uplatnit.
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https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-averejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/vyrizovani-zadosti-o-povolenizvlastniho-rezimu-evidence-trzeb-po-dobu-odkladu-eet-11038

https://www.etrzby.cz/

COVID ZÁRUKA
CK

18. ledna 2021 představil ministr průmyslu a obchodu nový program. Záruční schémata,
s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním
kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Záruční schéma
v programu COVID Záruka CK MPO projednalo za účasti Ministerstva pro místní rozvoj
a NRB mj. s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, Českou unie cestovního
ruchu a Českou asociací pojišťoven.

způsobilý žadatel: cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.
a také cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese,
která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 03. 2020

způsobilý výdaj: spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro
uzavření pojistné smlouvy
Maximální částka podpory: Až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30
% z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky
může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.
Rozhodné období: jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno
mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021.
Příjem žádosti: Od 01. 03. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021. Žádosti a další formuláře nutné
k podání žádosti budou zveřejněny 1. března 2021.

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím
v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2
(resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Projekty
lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.
Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je
financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

ZÁRUKA
COVID SPORT

Jaká je maximální částka podpory: Bankovní záruka NRB pro úvěry do 10 milionů korun
by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc
měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční
příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní
náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora
podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis.
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Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB. Součástí žádosti
bude i pojistná smlouva. Pokud máte o COVID Záruku CK zájem,
doporučujeme Vám záležitost nejprve projednat se svou pojišťovnou
a zjistit, co Vaše pojistná smlouva umožňuje..

.
Více informací:

Podrobné a přehledné informace na webu NRB,
včetně Výzvy
Informace k podpoře na webu Ministerstva
průmyslu a obchodu

Způsob podání žádosti : Žádosti lze posílat prostřednictvím Epodatelny NRB. Pokud máte o záruku zájem, doporučujeme
si prostudovat informace a Výzvu na stránkách NRB, kde najdete
i formuláře, pokyny apod.
Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021.
Žádosti a další formuláře nutné k podání žádosti budou zveřejněny
1. března 2021.

Pro koho záruka určena:
pro malé a střední podnikatele

Informace na webu Ministerstva průmyslu
a obchodu

projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:





ZÁRUKA
COVID SPORT





49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
9311 – Provozování sportovních zařízení
9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie
COVID)
9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie
COVID)
9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů
a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb
rekreačních zařízení)



Na co je záruka nabízena:












za provozní úvěr
výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
doba ručení až 3 roky
bez poplatků
s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.
Na co můžete být zaručovaný úvěr využit:
náklady na energie, nájemné
úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje
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Na co můžete být zaručovaný úvěr využit:





náklady na energie, nájemné
úhrada dodavatelsko -odběratelských faktur
pořízení materiálu, zásob a jiného drobného
hmotného či nehmotného majetku
úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje

Účel/podmínky pro čerpání:
O podporu mohou ve 4. výzvě žádat podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní
a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních,
divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti
v oblasti Performing Arts (živé scénické umění)

COVID –
KULTURA PRO
NESTÁTNÍ
PROVOZOVATELE
VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÝCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK














individuální umělci,
subjekty:
pořadatelé hudebních produkcí a festivalů,
pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení
a přehlídek,
hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce,
vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního
programu je jejich hlavní činností),
technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou
činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku,
prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu),
umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry,
pořadatelé cirkusů a nového cirkusu,
umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní
program,
agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či
organizují živé kulturní akce,
divadla,
nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

Maximální částka podpory : Ve výzvě 4 pro podnikatelské subjekty je maximální
výše dotace 5 mil. Kč. Záleží také na to, zda žadatel v rámci 4. výzvy provedl nějakou
žádost v rámci předchozích výzev. Podrobnosti o tom najdete na webu MPO.
Rozhodné období: dle konkrétní Výzvy, 29. 7. zveřejnilo MPO již 4. výzvu, pro tu je
rozhodné období od 1. června 2021 do 30. září 2021.
Příjem žádosti: Žádosti podnikatelských subjektů ve výzvě č. 4 je možné podávat od
úterý 3. srpna 2021 od 9:00 hodin do středy 22. září 2021 do 23:59 hodin.
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Způsob podání žádosti: Předpokládá se podání žádosti
prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO .
Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní
identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu . Žádosti lze podávat,
upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné
až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá.
Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny
v informačním systému.
Před podáním žádosti si, prosím, projděte podrobné materiály
vydané MPO a MK. Zjistíte, jaké přesné podmínky musí žadatel splnit
a kam se případně obrátit s dotazy.
Na podporu (dotaci) není právní nárok.

Cílem vyhlašovaného dotačního řízení je poskytnutí podpory k zachování poskytování
služby péče o dítě v dětských skupinách v situaci výpadku příjmů poskytovatelů v době
pandemie onemocnění COVID-19. Dotace je určena na zvýšené náklady související
s pandemií onemocnění COVID-19 (část dotace „A“) a na částečné pokrytí nákladů za
nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (část dotace
„B“ nebo „COVID nájemné“).

Komu je podpora určena: Poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině (dále též

MIMOŘÁDNÁ
DOATCE 2021 –
DĚTSKÉ SKUPINY

„poskytovatel“) zapsané v evidenci poskytovatelů ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ZDS“).

Pozor na změny u žádostí podávaných po 27. 7.!: Mimořádné
dotační řízení pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině pro
rok 2021, které MPSV vyhlásilo k 3. 5. 2021, bylo aktualizováno.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace byl prodloužen do 20.
8. 2021 a žadatelům, kterým by dotace zakládala veřejnou podporu
(podnikové dětské skupiny), je nově umožněno požádat kromě režimu de
minimis také v režimu Dočasného rámce, který stanovuje vyšší limit pro
veřejnou podporu. Bližší informace naleznete v aktualizovaném znění
textu dotační výzvy, který je umístěný s ostatními přílohami
v přikládané složce (pouze ke stažení), změny platné pro žádosti podávané
po 27. 7. jsou v Nové Výzvě uvedeny modře.

Maximální částka podpory: Celková alokace výzvy je stanovena v maximální výši 74
200 000 Kč. Na část dotace „A“ (zvýšené náklady související s pandemií COVID-19) je
alokována částka 44 200 000 Kč 2 a na část dotace „B“ (nájemné) je alokována částka 30
000 000 Kč. Tyto částky jsou předběžné, závazné v maximu. Alokované prostředky
dotačního titulu budou přiznávány a vypláceny průběžně od data vyhlášení dotační výzvy
až do vyčerpání celkového objemu alokovaných prostředků.
Část dotace "A" se vypočte jako počet pečujících osob x nejvýše 12 000 Kč.
Část dotace "B" se vypočte jako doložená cena měsíčního nájmu x 0,5 x nejvýše
6 měsíců.

Příjem žádostí: 07.06. – 20.08.2021
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Způsob podání žádosti: Žadatel zašle žádost v elektronické podobě do
datové schránky MPSV (ID DS: sc9aavg), nebo v listinné podobě na adresu
MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky
a ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2). Žádost
musí být opatřena elektronickým či fyzickým podpisem fyzické osoby,
nebo statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby. Materiály zasílané datovou schránkou budou uloženy
v nepřepisovatelném formátu, např. pdf. Datová zpráva nebo obálka se
žádostí musí být označena slovy „Mimořádná dotace 2021 – dětské
skupiny“. V případě podání žádosti v listinné podobě je rozhodující datum
doručení na podatelnu MPSV, nikoliv datum odeslání žádosti!

VELKÝ LIBERAČNÍ
DAŇOVÝ
BALÍČEK

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat
o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů
dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem
koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné
domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout
klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Způsob podání žádos ti: Nárok na tuto liberaci prokáže subjekt
podáním
oznámení
příslušnému
finančnímu
úřadu,
a to
prostřednictvím webové aplikace , nebo je možné ji zaslat i emailem.

Účel/podmínky pro čerpání:

Webová aplikace:
https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt










Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost
byla bezprostředně omezena nebo zakázána.
Institut zpětného uplatnění daňové ztráty.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na
finanční či celní úřad.
Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání zá kladních
ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň
v období od října do prosince.
Zohlednění individuální tíživé situace.
Snížení sazeb DPH (sazba 10 %).
Snížení silniční daně.
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

AKTUÁLNĚ (31. 5.): Vláda schválila pokračování programu AGRICOVID
Potravinářství. Podrobnosti připravujeme.

AGRICOVID
POTRAVINÁŘSTVÍ

II

O podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby
potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb , aby
zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
Podmínky:
Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od
1. prosince 2 020 do 28. února 2021 .
Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000
Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance.
Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 %
skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Modulu pro žadatele od 15. března.
Podmínkou je, aby pravidla do té doby notifikovala Evropská komise.
Způsob podání žádosti:
Pro úspěšné odeslání žádosti je potřeba mít založený uživatelský účet k portálu AGRI.
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Více informací a podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva
financí ČR. Případně se obraťte na Finanční správu ČR.

2. výzva byla vyhlášena 10. března.
Ministerstvo zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasi-druhou.html
Modul pro žadatele:
http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui
Uživatelský účet k portálu AGRI:
http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/
Text Zásad včetně návodu na podání žádosti o podporu z tohoto
dotačního programu naleznete na stránkách Ministerstva
zemědělství a to včetně změn od 11. ledna 2021.

1.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

OSVČ, PO
Ošetřuje některé pokuty, úroky z prodlení a správní poplatky placené v daňovém řízení.
Týká se úkonů do 31. 07. 2020. Pardon byl prodloužen a rozšířen (např. o zálohy na
daň), vztahoval se na vybrané úkony do 31. 07. 2020. Rozhodnutí ministryně financí
zůstává v platnosti, podnikatelé ani dodatečně nemohou být za neprovedení některých
úkonů vůči finančním úřadům sankcionováni.

2.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

OSVČ, PO
Prodloužil a rozšířil (např. o zálohy na daň) první generální pardon, vztahoval se na
vybrané úkony do 31. 08. 2020. Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti,
podnikatelé ani dodatečně nemohou být za neprovedení některých úkonů vůči
finančním úřadům sankcionováni.

Finanční zpravodaj 5/2020 pod číslem 6
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj

3.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

OSVČ, PO
Pardon byl zčásti limitován úkony v rámci jarního nouzového stavu (dary z pohledu
DPH), zčásti úkony do 15. 10. 2020 (zálohy na silniční daň). Rozhodnutí ministryně
financí zůstává v platnosti.

Finanční zpravodaj 6/2020 pod číslem 8
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj

4.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

OSVČ, PO
Rozšířil se okruh zvýhodněných darů do konce jarního nouzového stavu a některé úkony
(potvrzení o bezdlužnosti) byly limitovány termínem 31. 07. 2020. Rozhodnutí ministryně
financí zůstává v platnosti, podnikatelům prominutá daň nemůže být dodatečně
doměřena ani vymáhána.

5.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

OSVČ, PO
Pardon cílil na vybrané úkony do 18. 08. 2020 (daň z příjmů) a na další část úkonů až do
31. 12. 2020 (daň z nabytí nemovitých věcí). Rozhodnutí ministryně financí zůstává v
platnosti, podnikatelům prominutá daň nebo příslušenství nemohou být dodatečně
doměřeny, resp. vymáhány. Poslední pardon vztahující se k jarní vlně pandemie.
OSVČ, PO

6.
GENERÁLNÍ
PARDON MF
7.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

Pardon se týká úkonů až do 31. 12. 2020, přičemž na rozdíl od předchozích rozhodnutí
zužuje okruh pardonovaných subjektů výčtem odvětví, v nichž bylo podnikání vládou
zakázáno nebo omezeno. První pardon z podzimní vlny pandemie.
OSVČ, PO
Jedná se o rozšíření okruhu pardonovaných subjektů v návaznosti na rozšíření krizových
restriktivních opatření vlády na další oblasti podnikání. Týká se tedy vybraných úkonů
také jen do konce tohoto roku.
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https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické.

Bez žádosti – prominutí je automatické.

Bez žádosti – prominutí je automatické.

Finanční zpravodaj 7/2020 pod číslem 10
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické.
Finanční zpravodaj 9/2020 pod číslem 13
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické.
Finanční zpravodaj 22/2020 pod číslem 31
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické.

Finanční zpravodaj 25/2020 pod číslem 34
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické

8.
GENERÁLNÍ
PARDON MF
9.
GENERÁLNÍ
PARDON MF
10.
GENERÁLNÍ
PARDON MF
11.
GENERÁLNÍ
PARDON MF

OSVČ, PO – plátce daně z přidané hodnoty
Jedná se o prominutí daně z přidané hodnoty u zboží: diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, očkovací látky proti
onemocnění COVID19.

Finanční zpravodaj 35/2020 pod číslem 48
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj

OSVČ, PO
Jedná se o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu
mimořádné události.

Finanční zpravodaj 38/2020 pod číslem 52
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické

VŠECHNY DAŇOVÉ SUBJEKTY
Jedná se o prominutí příslušenství daně silniční a daně z nemovitých věcí. Dojde k
prominutí pokut za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací
období roku 2020 a za opožděné podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za
zdaňovací období roku 2021. V obou případech je nutné podat příslušná daňová přiznání
nejpozději dne 01. 04 2021.
FO
Jedná se o prominutí daně z příjmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kterým
byla uložena pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc v souvislosti s pandemií COVID19.

Finanční zpravodaj 3/2021 pod číslem 4
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj

Bez žádosti – prominutí je automatické

Bez žádosti – prominutí je automatické
Finanční zpravodaj 5/2021 pod číslem 8
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
Bez žádosti – prominutí je automatické

Speciální e-maily pro firmy a OSVČ:
obecné dotazy - covid_podnikatele@mpo.cz
DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:






COVID – KALKULAČKAhttps://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html
STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIChttps://sfpi.cz/
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program "Ošetřovné" OSVČ - osetrovne@mpo.cz
program COVID - Nájemné - covidnajemne@mpo.cz
program COVID - Kultura - kultura@mpo.cz
program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny - provozovny@mpo.cz

Co potřebuji zjistit

Instituce

Web

Infolinka

Kompletní informační servis Hk Čr

Hk Čr

www.komora.cz

266721300

Aktuální vládní usnesení
Onemocnění aktuálně

Vláda ČR
Ministerstvo zdravotnictví

1221

Informace o COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví

www.vlada.cz
onemocneniaktualne.mzcr.cz/covid-19
www.koronavirus. mzcr.cz

Seznam odběrových míst

Ministerstvo zdravotnictví

www.koronavirus. mzcr.cz

1221

Informace pro podnikatele a živnostníky

Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Ministerstvo financí

www.mpo.cz

224854444

www.mfcr.cz

224041111

Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Ministerstvo zahraničních
věcí

www.mpsv.cz

Moderní ekonomická
diplomacie MZV v ČR

www.export.cz

Finanční podpora podnikatelů a živnostníků
pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
Aktuality ze zahraničí a pomoc
Zahraniční OBCHOD – AKTUÁLNÍ povinnosti a omezení
Informace související s hranicemi a pobytem v ČR

www.mzv.cz

1221
1221

224183200
224183100

www.mvcr.cz

974815394
974815395
974815396

Ministerstvo vnitra
Potraviny, zvířata, rostliny, lesy

Ministerstvo zemědělství

www.mze.cz

221814595

Dopravní opatření

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

225131810

Aktuální informace a rady pro podnikatele

BusinessInfo.cz

www.businessinfo.cz
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