
  

PŘEHLED OPATŘENÍ POMOCI PRO FIRMY A ŽIVNOSTNÍKY  

 

ZDROJ INFORMACÍ: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ,  MINISTERSTVO PRÁCE A 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA  

 

BEZPLATNÁ ONLINE PORADNA PRO PODNIKATELE  

V rámci spolupráce Hospodářské komory České republiky a ARROWS Advokátní kanceláře vznikla BEZPLATNÁ 

online poradna pro podnikatele, kde Vám zodpoví dotazy v souvislosti s Covid-19. 

Obracet se na ně můžete s otázkami týkajícími se pracovního práva, restrikcí a omezení, náhrad škod i daní. 

https://www.facebook.com/arwslaw/photos/a.1397997290459063/2759609847631127/ 

https://www.arws.cz/ 

 

KOMPENZAČNÍ BONUS OSVČ  

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v 

souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro: 

o osoby samostatně výdělečně činné 

o společníky vybraných společností s ručením omezeným 

o osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý 

den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun 

denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus 

snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře. 

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo 

uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, 

ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto 

oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. 

https://www.facebook.com/arwslaw/photos/a.1397997290459063/2759609847631127/
https://www.arws.cz/


Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE. 

Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i 

podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto 

obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti 

o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro 

dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce. 

Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. 

října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu. 

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ  

Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně 

výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se 

musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření znemožnila využívat 

nějaké sociální služby. 

Bližší informace se můžete dočíst ZDE. 

 
 

ANTIVIRUS – PROGRAM NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI  

Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým 

zaměstnancům a firmám ještě více pomůže  

Antivirus A se prodlouží do konce letošního roku. Vláda 14. října schválila návrh ministryně práce a sociálních 

věcí Jany Maláčové (ČSSD). Vzhledem k současným opatřením v souvislosti s šířením koronavirového 

onemocnění se také výrazně navýší podpora firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí 

vlády. Nově budou mít zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, nikoli 

jen 80 %, jak tomu bylo dosud. Taková forma podpory umožní zasaženým podnikům ustát současnou krizi, aby 

nemusely při jejich úplném uzavření řešit, kde vezmou na mzdy zaměstnanců, a nedostaly se do ještě větších 

ztrát. 

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80 

% nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % 

náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. 

Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.  

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize 

dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce 

října.  

Antivirus C se pak týkal odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele, a to na tři měsíce 

(červen, červenec, srpen). O případných úpravách obou režimů bude MPSV ještě rozhodovat. 

Více informací najdete ZDE. 

 

https://www.komora.cz/news/osvc-a-spolecnici-malych-s-r-o-kompenzacni-bonus-bude-15-500-kc/
https://www.komora.cz/news/vlada-schvalila-osetrovne-pro-osvc-ii-vyzva-osvc-bude-teprve-vyhlasena/
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


ZÁRUČNÍ PROGRAM COVID III (PRODLOUŽEN)  

Pokračovat bude i záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit „Dočasný 

rámec programy pro veřejné podpory financování podnikatelů“ vláda rozhodla o prodloužení národního 

záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po 

notifikaci Evropskou komisí. 

Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o 

záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. 

dubna 2026, namísto původního 30. června 2024. 

 

MPO ZVEŘEJNILO DRUHOU VÝZVU K  PROGRAMU COVID – NÁJEMNÉ  

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační 

systém dostupný na webu mpo.cz. 

Podrobnosti naleznete ZDE. 

Nový program by měl kompenzovat polovinu nájemného za 3. čtvrtletí. Na rozdíl od původní (jarní) výzvy 

program již nevyžaduje povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Zato je podobně jako 

připravovaný daňový pardon ministryně financí a kompenzační bonus cílen výhradně na nájemce podnikající ve 

vybraných ekonomických odvětvích. Žádosti se i nadále budou podávat prostřednictvím Systému AIS MPO, 

pokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další 

administrativní úkony. Nepodařilo se prosadit, aby program umožnil pomoc i nájemcům spřízněným 

s pronajímateli, přestože jsou v praxi zcela běžné a ekonomicky racionální (a samozřejmě i zcela legální) 

obchodní modely, kde jsou oba subjekty spřízněny. 

 

ODLOŽENÍ EET 

Vláda předloží Parlamentu také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby 

podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022. 

Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně 

evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start. Novelu je třeba schválit ještě v letošním roce, 

jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít institut legislativní nouze. 

 

 

 

ZPRACOVALA DESTINAČNÍ SPOLEČNOST KLADSKÉ POMEZÍ, O.P.S, DNE 3. LISTOPADU 2020. 

 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-programu-cov-39693
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
http://mpo.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

