
Odpověď na dotaz – kompenzace:

Mezi aktuální opatření na podporu ekonomiky pro podnikatele (živnostníky či malé společnosti do
500 zaměstnanců) patří program Antivirus, Odložení povinnosti elektronické evidence tržeb a dále
program COVID III a další specializované záruční programy.

1) Program Antivirus se týká pouze zaměstnavatelů. Tento program kompenzuje zaměstnavatelům
náklady  na  zaměstnance,  jimž  byla  nařízena  karanténa  či  izolace  nebo  kteří  se  v  důsledku
dopadů pandemie ocitli  v  režimu překážky  v  práci  na straně zaměstnavatele.  Příjem žádostí
končí 28. 2. 2022.

2) Nadále platí zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., jímž bylo odloženo
spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušena povinnost EET využívat u již
spuštěných dvou vln podnikatelů. Povinnost používat EET u všech čtyř vln je tak odložena do
31. prosince 2022 a za neevidování tržeb v současnosti nehrozí žádné sankce.

3) Program COVID III je zaměřen zejména na úvěry. COVID III je program určený pro živnostníky
a společnosti do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu
koronavirové infekce. 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. Pomoc lze žádat do
31. 12. 2021.

Mezi  nově připravované nebo prodloužené programy patří  Kompenzační  bonus, dotační program
Covid 2021 a dotační program Covid – Nepokryté náklady.

4) Nový Kompenzační bonus je zpracován v rámci návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok
2022 a momentálně je projednáván ve zkráceném legislativním procesu pod sněmovním tiskem
č.  51/0.  Ve  3.  čtení  byl  návrh  poslaneckou  sněmovnou  schválen  a postoupen  Senátu.
Kompenzační bonus by měl činit částku ve výši 1000 Kč denně pro OSVČ a společníky malých
s.r.o. a částku ve výši 500 Kč denně pro osoby pracující na DPČ a DPP. Tyto osoby musejí splnit
základní podmínku, a to prokázat pokles tržeb z důvodu protipandemických opatření alespoň o
30 % v porovnání se srovnávacím obdobím. Žádost lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení
bonusového období. Bonusovým obdobím je doba od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1.
2022 do 31. 1. 2022.

5) Dotační  program  Covid  2021 již  vypršel.  Vláda však na svých webových stránkách avizovala
vypsání 2. výzvy Ministerstvem průmyslu a obchodu, jíž se prodlouží lhůta k podávání žádostí
o kompenzaci. Program bude určen pro zaměstnavatele, přičemž podpora bude poskytována za
zaměstnance ve výši 300 Kč na den. Program nejspíše bude možné kombinovat s  programem
Antivirus,  nikoli  však  s programem  Covid  –  Nepokryté  náklady  a  Kompenzačním  bonusem.
Podpora bude poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti. A to pouze za
podmínky,  pokud  v  tzv.  rozhodném  období  (listopad–prosinec  2021)  poklesl  obrat
nejméně o 30 %.

6) Dotační program  Covid – Nepokryté náklady také již vypršel, avšak Vláda na svých webových
stránkách  avizovala  vypsání  3  výzvy.  Na  podporu  z programu  budou  mít  nárok  podnikatelé
a společnosti, které prokážou, že jim v tzv. rozhodném období (listopad–prosinec 2021) poklesly
tržby  nejméně  o 30 % oproti  stejnému období  roku  2019,  a  v  dané době budou ve ztrátě.
Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele. Program
nebude možné kombinovat s programem Covid 2021 a Kompenzačním bonusem.

S ohledem na výše uvedené informace momentálně tedy podnikatel  – živnostník,  který není
zaměstnavatelem  a  nevyužije  některý  ze  záručních  programů,  nemůže  požádat  o žádnou



finanční podporu. Nejvýše pravděpodobným se jeví v brzké době využití Kompenzačního bonusu
či programu Covid – Nepokryté náklady, jejichž čerpání však nelze současně kombinovat.


