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1) COVID Nájemné – druhá výzva
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné.
Oprávněnými zájemci budou subjekty, které jsou z rozhodnutí vlády uzavřené (restaurace,
sportoviště, fitness atd.).
Vláda proplatí oprávněným žadatelům 50% nájemného zpětně za červenec, srpen a září. Zasažené
podnikatelské subjekty tedy dostanou 150% jejich měsíčního nájmu. Ve druhé výzvě nebude vláda
požadovat získání slevy od pronajímatele, jak tomu bylo ve výzvě první. Předpokládáme, že forma
žádosti bude podobná jako to bylo ve výzvě první.
Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line,
prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Kompletní informace a dokumenty k výzvě COVID Nájemné 2. výzva naleznete ZDE
2) COVID BUS
Vláda vyčlenila 1 mld. Kč pro subjekty, poskytující nepravidelnou autobusovou přepravu. Tyto
subjekty budou mít nárok na kompenzaci dle počtu sedaček a počtu dní, kdy byl nouzový stav.
Celkovou výši dotace bude ovlivňovat stáří autobusu. Vozy spadající do kategorie EURO6 budou
získávat dotaci vyšší, která se bude snižovat až do kategorie EURO2. Na vozy starší nebude možné
žádat dotaci vůbec. Žádosti budou přijímány od pondělí 26. 10. Veškeré informace naleznete ZDE.
Výše příspěvku na sedačku podle emisní normy
EURO autobusu

Dotace na sedačku a den

EURO II

15 Kč

EURO III

28 Kč

EURO IV

40 Kč

EURO V

62 Kč

EURO VI

135 Kč

3) COVID Kultura
Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru zbytečně
vynaložené náklady či nemohli kvůli opatřením pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti.
Jedná se v tuto chvíli pouze o živé umění (zpěv, tanec, herectví..).

Tyto subjekty budou moci žádat až o 50% uznatelných nákladů za zrušené akce a až 80%
uznatelných provozních nákladů.
Žádosti se budou podávat přes informační systém dostupný na www.mpo.cz/kultura, kde už je 2,
výzva a návod zveřejněn.
4) COVID SPORT II
O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. Jedná se o
první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu,
volejbalu a házené. Maximální výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a
pohybuje se od 750 000 korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové
fotbalové a extraligové hokejové kluby.
Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na ně
budou mít vládní omezení od března do konce tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou
sezonou.
Na kompenzace budou mít nárok také komerční pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce
z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace bude určena na uhrazení marně vynaložených
nákladů v loňském a letošním roce souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31.
července letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením
zrušeny nyní na podzim, návrh tohoto programu nepočítá. Veškeré informace naleznete ZDE
5) Daňové úlevy
Ministryně financí potvrdila udělení Generálního pardonu pro sektory, kterým vláda svým
rozhodnutím omezila nebo znemožnila fungování. Od 15. 10. mohou tyto subjekty žádat o možnost
odložení plateb DPH, záloh na daň z příjmu nebo daně silniční. Dle slov ministryně stačí kontaktovat
emailem příslušný finanční úřad. Podnikatelé z dotčených sektorů možná budou mít možnost žádat o
vrácení daně z nemovitostí. Tato možnost dnes byla pouze naznačena.
Ostatní subjekty, které se dostanou do špatné situace, ale není u nich v tuto chvíli omezen provoz
mohou také žádat, jejich žádost bude Finanční úřad posuzovat individuálně.
Bližší informace k liberačnímu balíčku naleznete ZDE
6) Kompenzace OSVČ a malých s. r. o. z uzavřených sektorů
Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání
v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4.
listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. V tuto chvíli tedy mohou podnikatelé
žádat až o 15 500 Kč za 31 dní nouzového stavu. Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude
převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí.
Žádat půjde opět nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to nejen osobním podáním
na finančním úřadě či datovou schránku, ale také e-mailem.
Přímá pomoc skrze vyplacení kompenzačního bonusu bude tentokrát méně plošná než na jaře a lépe
zacílená na podnikatele s činností v bezprostředně uzavřených či vládními restrikcemi významně
omezených sektorech ekonomiky. Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou
přímou pomocí (například z programu Covid – Kultura, Covid – Nájemné či Covid –
Ošetřovné).

Bližší informace naleznete ZDE

7) Ošetřovné pro OSVČ
Bylo schváleno ošetřovné pro OSVČ ve výši 400,- Kč denně pro podnikatel, kteří kvůli uzavření
školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či
hendikepovaného blízkého. Výzva bude vyhlášena začátkem listopadu a bude možné čerpat zpětně.
Informace k ošetřovnému naleznete ZDE
8) COVID III
Předpokládáme prodloužení programu COVID III do 30. 6. 2021, jedná se o záruční program,
který by měl zajistit lepší šance pro získání provozního úvěru u komerčních bank.
Parametry záručního programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádost vyřizuje komerční banka podnikatele, klient uvede, že žádá o záruku ČMZRB přímo u
svého bankéře
Úvěr je možno čerpat dle potřeb Vašeho podnikání (lze i kontokorent či revolving)
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
určeno pro IČ z celé České republiky (není vyloučena Praha)
Financování pouze provozních potřeb
Nutnost zveřejnění společnosti i majitelů v případě získání záruky

9) Odložení splátek u bank. Možnost odložení splátek spotřebních úvěrů a hypoték
Vláda bude jednat s bankovním sektorem o možném moratoriu na splátky úvěrů a leasingů. Naše
kancelář nepočítá s plošným moratoriem. Všem důrazně doporučujeme, pokud cítíte, že se můžete
vůči bance ocitnout v druhotné platební neschopnosti, IHNED začněte s Vaším bankovním domem
komunikovat ohledně možného individuálního přístupu!!!

10) EET bez pokut.
Stále platí možnost nevyužívat EET do 31. 12. 2020. S největší pravděpodobností bude navíc EET
odloženo až do konce roku 2022. Což de facto znamená konec tohoto systému.

11) Program Antivirus – A+
Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa
Příspěvek náleží zaměstnavateli na náhradu mzdy každého zaměstnance, u kterého nastane některá z
následujících situací:
a) Nařízení karantény zaměstnancům. Zaměstnavatel zároveň vyplácí zaměstnancům náhradu
mzdy dle § 192 ZP.
b) Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády
ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v
zahraničí. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě
mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID19, nařízeno uzavření či omezení provozu. Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy podle § 208
ZP - jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.
§ 208
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v §
207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno
konto pracovní doby (§ 86 a 87).
Bližší informace ke všem režimům Programu Antivirus a postupu žádosti naleznete ZDE
Výše příspěvku v režimu A
Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních
zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 100 % vyplacené
náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je
odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 50 000,- Kč.
Přeji všem pevné nervy a hlavně pevné ZDRAVÍ!!!

