PODPORA PODNIKÁNÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
Informativní výtah přehledů kroků na podporu ekonomické situace podnikatelů.
1. Opatření v daních – původní i nově zavedená
➢ Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách – v souladu s § 156
zákona č. 280/2019 Sb., daňový řád (dále jen ZDR), a to z těchto důvodů:
a) neprodlená úhrada by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
b) byla by ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
c) neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos
z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příští
zdaňovací období,
d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou,
e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.
Finanční správa vydala informační leták, kde je uvedeno, jaké podklady je třeba
dodat ( https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-systemcr/letak.pdf), avšak myslím si, že v současné situaci toto doložení nebude v plné
míře vyžadováno i s ohledem na další nová opatření ze strany finanční správy.
➢ Prominutí úroku z prodlení a správního poplatku je obecně možné na základě §256
ZDŘ (správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo z posečkání
částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím
k okolnostem daného případu ospravedlnit a dlužná daň byla uhrazena – je na
rozhodnutí správce daně na základě žádosti).
Nově je v účinnosti Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku
z důvodu mimořádné události (FZ 4/2020), kde je např. stanoveno:
a) prominutí pokuty za pozdně podané přiznání k dani z příjmů za rok 2019, pokud
bude podáno do 1.7.2020.
POZOR - nevztahuje se na oznamovací povinnost o nabytí osvobozeného plnění
u fyzických osob v jednom případě nad 5 Mio v daném kalendářním roce, kdy pro ně
stále platí termín podání oznámení do 1.4.2020.
V žádném případě se nejedná o posunu termínu pro podání daňového
přiznání, ale jen o prominutí sankcí (i když to je takto prezentováno).
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b) prominutí úroku za opožděnou platbu daně z příjmů, plynoucí z přiznání k dani
z příjmů za podmínky provedení úhrady do 1.7.2020.
POZOR – nevztahuje se na pozdě odvedenou daň plátcem ze závislé činnosti.
Měla by být pozdní úhrada ve spojitosti s koronavirem.
c) prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení plátců daně z přidané hodnoty za
podání v době od 1.3.- 31.7.2020.
Pokud bude podáno pozdě, ale bez výzvy správce daně (jedná se o pokutu ve výši 1.000
Kč). První pokuta bude automaticky v tomto období prominuta. V případě podání na
výzvu správce je nutné již podat žádost o prominutí dle §259 ZDŘ
V případě pokut za kontrolní hlášení ve výši 10.000 až 50.000 Kč se již postupuje
individuálně a je nutné prokázat spojitost s koronavirem.
d) prominutí správních poplatků za žádosti o prominutí úroku z prodlení, z posečkání a
přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, když žádost bude
podána nejpozději do 31.7.2020.
➢ Odložení 3. a 4. vlny EET
➢ Pozastavení EET, a to následovně:
a) Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona
112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet
s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby
předešli jejich zneužití.
b) V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit
evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.
– schváleno poslaneckou sněmovnou
➢ Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15.6.2020.
o OSVČ – osvobození na 6 měsíců od povinnosti platby minimální zálohy na
sociální a zdravotní pojištění (v úhrnu 30 tisíc Kč). Kdo má zálohy vyšší, může
platit rozdíl nebo také 0 Kč a bude narovnáno po dání přehledu za rok 2020.
o Možnost zpětného uplatnění případné ztráty vzniklé za rok 2020 na základě
dodatečného přiznání do r. 2019, 2018 - návrh vlády, musí projít změnou
zákona.
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o Zdravotní pojišťovny přijaly termín pro OSVČ pro podání přehledu do
3.8.2020 – přijaly některé (VZP, OZP…)
o OSSZ – není posunut termín pro podání přehledu za rok 2020, slíbeno prominutí
sankcí
2. Program Antivirus
Podpora zaměstnanosti. Původní návrh obsahoval podporu rozčleněnou na body A až D, ale
30.3.2020 se objevil nový návrh MPSV, kdy jsou zde uvedeny jen body A a B (C podpora
zdravotníků), ale prvně se v něm hovoří, že podpora se bude vypočítávat z hrubé mzdy a
odvodů zaměstnavatele. Není jasné, jaký další návrh bude, tak bych jen upozornila na
předpokládáný proces:
1. Podání žádosti o příspěvek.
2. Uzavření „Dohody o příspěvku“ s Úřadem práce. – tady bude součástí i bezdlužnost.
3. Předložení „Nároku na příspěvek“ – bude specifikováno co vše je nutné doložit.
4. Úřad práce by měl plnit do 30 dnů od podání „Nároku na příspěvek“ – tady jen je další
podmínkou, že by měli být včas zaplaceny nejen mzdy, ale i odvody.
Vyhlášení má být 1. dubna se zpětnou platností od března.

3. rozšíření ošetřovného pro zaměstnance – v legislativním procesu
4. ošetřovné pro OSVČ – v legislativním procesu
5. Bezúročné půjčky COVID I – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POZASTAVEN
6. Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II
•

záruky za provozní úvěry od komerční bank

Viz. citace:
„Chystaný záruční program COVID II bude vycházet ze stávajícího programu Expanzezáruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry
od 10 tis. do 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního
úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků.
Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít
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výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelskoodběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
ČMZRB do programu Úvěr COVID I přijala přes 3200 žádostí. Nyní se bude věnovat
vyřizování těchto žádostí, aby mohla být prvním žadatelům poskytnuta podpora v horizontu
cca 14 dní. Další zájemci o tento bezúročný úvěr již nemohou podat žádost, nicméně veškeré
připravené podklady budou moci využít již v nejbližších dnech při podání žádosti o záruku
v programu COVID II.“
7. 26.3.2020 – tisková konference
•

podpora OSVČ ve výši 15 tisíc/měsíc – zatím schváleno vládou
Návrhy nebo se již řeší:

•

zpřísnění insolvenčního zákona na ochranu firem – řeší se

•

další podmínky pro spotřebitelské úvěry – možnost odložení splátek, úroků

•

hypoteční úvěry – probíhají jednání o odložení splácení, úroků

•

banky připravují další balíčky půjček na podporu financování

Mladá Boleslav 30.3.2020

Ing. Leona Sládek Řepová
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