
OPATŘENÍ PRO FIRMY 

(aktualizováno 16. 11. 2020) 

Opatření/Program Typ výdaje/Kompenzační opatření Podrobnosti 

Záruční program 
COVID III pro 
firmy zasažené 
koronavirem 

(ČMZRB) 

 

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 
zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a 
souvisejících preventivních opatření. 

Poskytnutí záruk: 

- 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. 

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných 
příjemců. 

Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za 
energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 
(ČMZRB): 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-
covid-iii/  

Dotační program 
COVID-Nájemné II 

 

- Příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020 
- Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli 
- Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. 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. 

- Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci 
- Žádosti bude 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. 

- Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná 

Výzva je sektorově zaměřena na ty provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny Usnesením 

vlády č 1103 ze dne 26. 10. 2020, přičemž do okruh oprávněných žadatelů se nazařazují subjekty 
omezené dle článku I. bodu 8. a dle článku II. bodu 5. a bodu 6. usnesení vlády ze dne 26. října č. 1103.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-
podnikani/covid-19-najemne--255305/ 
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COVID-Kultura II 

 

- 2. výzva zveřejněna 15. 10. 2020 
- Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále 

podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve 
spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. 
března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 
limitovány, přesunuty nebo zrušeny 

- Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, 
konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby 
veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených 
výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. 

- Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za 
jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. 
listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období 
od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020 

- Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a 
až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. 

- Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10.000.000 Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a 
odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

https://www.mpo.cz/kultura   

Kompenzační 
bonus pro OSVČ, 
společníky 
malých s.r.o. a 
DPČ, DPP 

 

- Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání 
v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v 
období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být 
současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním 
zdrojem obživy.  

- Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo 
zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským 
vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou. 

- Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 
2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. 
listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 
měsíců po skončení příslušného bonusového období. 

- Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu 
COVID – Kultura) 

Ministerstvo financí a Finanční správa 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/novinky/2020/FS-zacina-prijimat-zadosti-
o-KB-10993 

 

COVID-Bus 

 

- Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v 
důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu 

- Žadateli jsou majitelé zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč 
Evropou  

- Žádost je možné podávat elektronicky od 26. 10.  
- Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12. března do 30. června. Výše podpory je 

nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do 
druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla provozována pouze v části tohoto 
období. 

Ministerstvo dopravy 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-
zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-
COVID-BUS,-z 
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- Alokace: 1 mld. Kč  
- Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na 

životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu); dále se bude zohledňovat samotná kapacita 
autobusu.   

-  

COVID-Sport II 

 

- Na základě vládního usnesení k tomuto programu vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 
spolupráci s Národní sportovní agenturou Výzvu I programu COVID SPORT II.   

- Příjem žádostí o podporu byl zahájen dne 12. 11. 2020 a bude ukončen 7. 12. 2020. Veškeré 
podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I. 

- Výzva realizuje 2 oblasti podpory – oblast A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, 
které se účastní některé z Výzvou definovaných  profesionálních mistrovských sportovních soutěží.  

- Oblast B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících 
sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny. 

-  

Národní sportovní agentura 

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport-ii/ 

 

COVID-cestovní 
kanceláře 

 

- Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených 
důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je 
zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících 
služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví. 

- Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 11. 1. 2021 
Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 od 12:00 - 11. 1. 2021 do 12:00 
Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020 

- Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních 
služeb na rok 2020. 
Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období 
od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-
podpora-cestovniho-ruchu/covid-cestovni-
kancelare 

 

COVID-cestovní 
agentury 

- Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených 
důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je 
zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících 
služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.  

- Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 11. 1. 2021 
Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 od 12:00 - 11. 1. 2021 do 12:00 
Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020 (v případě zrušených lázeňských pobytů je rozhodné 
období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020) 

- Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. 
Dotace bude počítána za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které 
byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace 
týkat jen těch, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření 
vlády České republiky nebo opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 
2020.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-
podpora-cestovniho-ruchu/covid-–-cestovni-
agentury 
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- Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za 
předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností 
je příjezdový cestovní ruch. 

COVID-Průvodci 
v cestovním 
ruchu 

- Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu 
zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. 
Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeba 
pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních 
dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou 
závislé na příjezdovém cestovním ruchu. 

- Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 11. 1. 2021 
Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 od 12:00 - 11. 1. 2021 do 12:00 
Rozhodné období: 1. 6. 2020 - 30. 9. 2020 

- Průvodce může požádat o dotaci: 
o ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že 
o poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 škole nebo školskému zařízení (např. zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků nebo školskému zařízení pro zájmové vzdělávání) 
východně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli 
dotace prokáže výkazem práce potvrzeným příslušnou vzdělávací institucí nejpozději do 31. 
7. 2021, nebo 

o absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za 
účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným 
dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího 
vzdělávání či rekvalifikačního kurzu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této 
podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného 
období. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-
podpora-cestovniho-ruchu/covid-–-pruvodci-v-
cestovnim-ruchu 

 

Záruka COVID 
PLUS (EGAP) 

 

- Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování 
provozu a případný rozvoj exportních firem.  

- Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových 
tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní 
dodávky pro jiného exportéra.  

- Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 
% ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky tedy 
bude 20 %. 

- Žadatelem o záruku je komerční banka, nikoli firma. 

Podání žádostí je možné na stránkách EGAP: 

https://eol.egap.cz/Covid 

Agricovid 

V PŘÍPRAVĚ 

- kompenzační program pro potravináře, kteří mají ztráty kvůli pandemii COVID-19. Vláda k tomuto 
účelu schválila výdajový rámec až 3 miliardy korun, pravidla programu ještě musí potvrdit Evropská 
komise. 

- Odškodné mohou získat výrobci potravin nebo zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny 
určené pro provozovatele stravovacích služeb. Omezení provozu restaurací i školních jídelen kvůli 
pandemii se dotklo všech oborů potravinářství. Například masnému průmyslu klesají měsíčně příjmy 

Ministerstvo zemědělství 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-
servis/tiskove-zpravy/x2020_ministerstvo-
zemedelstvi-vyplati.html 
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až o 600 milionů korun, v pivovarech o 1,4 miliardy a ve vinařství o 185 milionů korun za měsíc. 
Předpokládaný počet zasažených podniků v zemědělství a potravinářství je až 10 tisíc subjektů. 

- Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března a koncem listopadu 
letošního roku nejméně o 25 % v meziročním srovnání. Maximální sazba je až 200 tisíc korun na 
jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance. Podpora může dosáhnout až 75 % 
celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 tisíc euro 
(cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce. 

- Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku. 
- O dotaci nebude moci požádat potravinář, který již obdržel podporu na stejný účel, tedy na zachování 

životaschopnosti podniku, jehož činnost je omezená kvůli pandemii koronaviru. 

 

Balíček opatření 
na podporu 
exportérů (EGAP) 

 

Cílem  balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících 
šíření virové infekce je: 

- zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku 
světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele 

- výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová 
rizika 

- zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 
měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné 
cashflow problémy vývozce. 

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na 
odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující: 

- EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele 
- EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo 

nezaplacení faktury vývozce 
- pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč 
- pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo 

právnická osoba se sídlem na území ČR). 

Více informací na stránkách EGAP: 

- https://www.egap.cz/ 

Velký liberační 
balíček 

 

- Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - 
odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. 

DPH 

- plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty a dále je všem plátcům 

DPH prominuta v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání 

vyjmenovaného zboží a za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům 

- Plátcům DPH, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1021 je 

prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací 

Finanční správa a Ministerstvo financí: 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-
informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-
prominuti-dane-10969 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-
balicek-39676 

https://www.egap.cz/
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676


období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k 

úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy 

prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Nadále však platí, že 

daňová přiznání i kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě. 

Daň z příjmu fyzických a právnických osob 

- dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob splatných v období od 15. 

10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020. 

- Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné. V rozsahu, v němž na 

poplatníky toto rozhodnutí nedopadá, nebo této možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů 

přijímaných opatření využít ostatních institutů dle daňového řádu jako např. posečkání, individuální 

prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další. 

Daň silniční 

- Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty jsou prominuty všechny zálohy na rok 2020, 

přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného 

daňového přiznání.  

- Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané 
hodnoty nebo zálohy na daň z příjmů a daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční 
části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Vzor 
oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako 
v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat 
na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke 
vzoru oznámení je podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká.Podnikatelé, jejichž 
převažující činnost spadá do některého z oborů, 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. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky 
generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem  

 

Program 
Antivirus 

Náhrada mezd a 
platů A, B 

 

 

Režim A  
- Prodloužen do 31. 12. 2020 
- Pro nařízenou karanténu (§ 191 a 192 ZP) zůstává výše příspěvku 80 % mzdových nákladů, tedy 

vyplacené náhrady mzdy a odvodů. V tomto případě náleží zaměstnanci 60 % průměrného 
redukovaného výdělku za prvních 14 dní trvání karantény. Maximálně 39 000 Kč 

- Antivirus A Plus – kompletně uzavřené provozy (neřízení vlády ze dne 14. 10. 2020), u nichž 
z tohoto důvodu vzniká jiná překážka v práci podle § 208 ZP, bude příspěvek činit 100 % 
vyplacených mzdových nákladů, max. 50 000 Kč na zaměstnance a měsíc, a to v případě nákladů, 
které vznikly po 1. říjnu 2020 (včetně). Zaměstnavatel musí vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 %. 
Tomuto "podrežimu" teď říkáme Antivirus A Plus.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

https://www.mpsv.cz/antivirus 

 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/vzor-Oznameni-prominuti-uroku-zalohy-na-dan-20201026.docx
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/vzor-Oznameni-prominuti-uroku-zalohy-na-dan-20201026.docx
https://www.mpsv.cz/antivirus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omezení Režimu Antivirus Plus – komu lze/nelze poskytnout 
Pro režim Antivirus Plus (Režim A Plus) budou platit některé dodatečné podmínky s ohledem na pravidla 
veřejné podpory, které se na Režim A a Režim B nevztahují. Pokud zaměstnavatel nebude moci z těchto 
důvodů žádat o příspěvek v rámci A Plus může nadále žádat i při uzavření provozu v Režimu A. 
1.Příspěvek v Režimu Amtivirus Plus Nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou 
podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 800 000 Eur.  
- Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného rámce, přičemž 
je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory (zpravidla rozhodnutí o 
poskytnutí dotace); 
-Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například v rámci programů: 
COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci OP Zaměstnanost 
-Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 800 000 Eur 
Příklad: Celostátní síť restaurací již čerpala COVID-nájemné v celkovém objemu 500 000 Eur, její mzdové 
náklady na měsíce říjen až prosinec uznatelné pro Antivirus Plus budou však činit 500 000 Eur – 
zaměstnavatel však bude moci obdržet již jen 300 000 Eur.  
Příklad: Lázně obdržely v rámci COVID-nájemné podporu ve výši 500 000 Eur a v rámci COVID-lázně 300 
000 Eur. V tomto případě již nebudou moci obdržet příspěvek v rámci Antivirus Plus. 
2.Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice 
Evropské komise. 
3.Podpora v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce je určena na řešení nedostatku likvidity. Nedostatek či 
nedostupnost likvidity však bude presumován (předpokládaná) plošně u všech zaměstnavatelů, kteří 
vyplácejí náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku 
práce a jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
Splnění uvedených podmínek bude stvrzovat zaměstnavatel formou čestného prohlášení, které bude 
součástí vyúčtování, popřípadě dodatku k dohodě. 
 

Režim B 

- Beze změny, prodloužen do 31. 12. 2020 

60 % mzdových nákladů zaměstnavatele. Mzdovým nákladem je míněna náhrada mzdy a související 
odvody vyplacené z důvodu trvání překážky v práci podle § 207 ZP písm a), což je prostoj (výpadek na 
vstupech) a náhrada mzdy činí min. 80 % průměrného výdělku, § 208 ZP, což je jiná překážka v práci na 
straně zaměstnavatele (např. dobrovolné uzavření či absence významné části zaměstnanců) kdy 
náhrada mzdy činí 100 % průměrného výdělku, § 209 ZP, což je částečné nezaměstnanost z důvodu 
omezení poptávky a náhrada mzdy činí min 60 % průměrného výdělku. Maximum je 29 tisíc na 
zaměstnance/měsíc 

COVID - 
Ubytování  

Program na 
podporu 

- Program COVID – Ubytování je zaměřen na ubytovací zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330 
Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.  

- Platnost výzvy: 07. 09. 2020 - 30. 10. 2020 
- Příjem žádostí o dotaci: 11. 09. 2020 - 30. 10. 2020 

Více informací na stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj: 



ubytovacích 
zařízení 

Příjem žádostí 
ukončen 

- Rozhodné období: 14. 3. 2020 - 24. 5. 2020Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z 
důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19. 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-

ubytovani 

 

Odložení 
splatnosti a 
snížení 
pojistného na 
sociální 
zabezpečení a 
příspěvku na 
státní politiku 
zaměstnanosti 
placeného 
zaměstnavateli 
jako poplatníky 

 

- Možnost zaměstnavatele odložit platbu sociálního pojistného za zaměstnavatele za měsíce květen, 
červen a červenec 2020, k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě (až 20. října). 

- Po splnění podmínky zaplacení bude automaticky sníženo penále z opožděné úhrady pojistného o 80 
% (výsledný úrok tedy cca 4 % p. a.). 

- Snížené penále bude vypočteno pouze od termínu splatnosti pojistného do termínu úhrady.  
- V případě neuhrazení v termínu nabíhá běžné penále za dané období, tzn. 0,05 % za každý 

kalendářní den zpoždění.  
- Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky předložením měsíčního přehledu platby 

pojistného a jeho neúhradou.  
- Současně bude zavedena povinnost podávat měsíční přehledy o výši pojistného zaměstnavatelů 

pouze elektronicky a bude zrušeno pro všechny možnost hradit pojistné v hotovosti na pokladně 
OSSZ. 

- Odvod sociálního pojištění za zaměstnance odváděné zaměstnavatelem stále trvá. 

Zákon č. 255/2020 Sb. o snížení penále z 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti placeného 
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020 a o změně některých zákonů 

Odložení splátek 
nájmu nebo 
podnájmu za 
prostory sloužící 
podnikání, zákaz 
výpovědi 

 

- pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze 
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího 
k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020) a v důsledku 
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně 
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. 

- nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které 
nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny 
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět 
nájem; výpovědní doba činí 5 dní. 

Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních 
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 
CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 

Odložení splácení 
úvěrů 

- je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3. 
2020 

- vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí 
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na 
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným 
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru 
poskytnutého k výše uvedeným účelům 

- je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího 
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu: 

o do 31. 10. 2020 nebo 

Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v 
oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií 
COVID-19 

 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani


o do 31. 7. 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou 

ochrannou dobu. 

 

Odklad daně 
z nemovitých 
věcí 

 

- Daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 korun, postačí uhradit bez sankce do 31. 
července 2020. Ti, kteří platí více než 5000 korun, a dostali se kvůli opatřením vlády do finančních 
potíží, mohou využít žádosti o „posečkání daně“ podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

- Do 31. července 2020 lze podat bez správního poplatku individuální žádost o prominutí případného 
úroku nebo úroku z posečkané částky. 

Více informací na stránkách Finanční správy: 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan
-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-
sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nem
ovitych_veci_na_rok_2020-10640 

 

Zrušení daně 
z nabytí 
nemovitých věcí 

 

- S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení 
daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru 
nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude 
vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. 
září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. 
března 2020. 

 

Posečkání 
úhrady daně 

 

- Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o 
posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů: 
o pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu dle § 156 odst. 1 písm. 

a) daňového řádu (např. ztráta klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti 
apod.). Podnikatelé doloží např. smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách 
souvisejících s provozem podnikání, 

o pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných – 
pouze pro fyzické osoby dle § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podnikatelé doloží stav 
pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod. 

o pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z 
ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím 
období – pouze pro podnikatele, dle § 156 odst. 1 písm. c) daňového řádu. Bude řešeno 
individuálně dle komplexní ekonomické analýzy podnikání. Finančnímu úřadu podnikatelé doloží 
veškeré podklady, které podporují jejich tvrzení. 

o není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou dle § 156 odst. 1 písm. d) daňového 
řádu. Nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak 
(prodejem majetku, sjednáním úvěru). Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální 
rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod. 

o při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň § 156 odst. 1 
písm. e) daňového řádu. Jde zejména o případy, kdy podnikatel žádá zároveň o prominutí daně. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nemovitych_veci_na_rok_2020-10640
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nemovitych_veci_na_rok_2020-10640
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nemovitych_veci_na_rok_2020-10640
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nemovitych_veci_na_rok_2020-10640


 

- Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu, 
datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Žádost musí obsahovat identifikaci 
žadatele, informaci, čeho se žádost týká, všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost 
uhradit daň v dané výši najednou a doklady toto prokazující, návrh splátkového kalendáře a způsob a 
prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena 


