Podpora a úlevy pro podnikatele
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Kompenzační bonus pro OSVČ
Návrh zákona schválila vláda. Bude jej tedy projednávat Parlament ČR a podmínky se
mohou měnit. Proto na informace níže pohlížejte pouze jako na orientační.
•
•

•

•

Pokračování kompenzačního bonusu z jara. Narozdíl od jarního programu bude více zaměřen
na konkrétní obory.
Bonus ve výši 500,- Kč denně 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. Dle aktuálního vývoje
je možné toto období prodloužit.
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.
Obory, které podle aktuálního plánu budou mít na kompenzační bonus nárok:
o provozování restauračních zařízení a barů;
o provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;
o pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;
o pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních
hostin;
o provozování cirkusů a varieté;
o pořádání poutí a podobných tradičních akcí;
o pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;
o pořádání veletrhů;
o provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či
wellness zařízení;
o provozování zoologických zahrad;
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o

•

provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
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)
o Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 %
za rozhodné období od června do září 2020.
o Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním
příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce. Nemůže se tedy jednat o
činnost, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli.

Ošetřovné pro OSVČ 2
Vláda schválila návrh ošetřovného pro OSVČ.
•
•
•

Podpora pro OSVČ, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně
podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
Výše podpory je 400 Kč denně.
Podrobné informace a formulář pro žádání o ošetřovné zveřejní na svém webu v nejbližší
době Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odložení EET
Návrh zákona schválila vláda. Bude jej tedy projednávat Parlament ČR. Vzhledem k
podpoře vlády i opozice by však měl schvalovací proces proběhnout bez komplikací.
•
•

Odložení EET pro všechny vlny až do konce roku 2022.
Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby.

Program Antivirus
Změny již vešly v platnost.
•
•

Bylo schváleno pokračování režimu Antivirus A. Nově pod názvem Antivirus Plus. O
pokračování režimů B a C bude vláda v nejbližší době jednat.
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.

COVID – Nájemné
Výzva MPO byla zveřejněna, o dotaci je tedy možné žádat.
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•

•
•
•

•

Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít
provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto
provozovnách nebo svou činnost museli výrazně omezit.
Narozdíl od první výzvy není potřeba, aby pronajímatel poskytnul nájemci slevu na
nájemném
Výše podpory činí 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020.
Oprávněnými žadateli jsou:
o Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
o Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
o Kina
o Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
o Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení),
posilovny a fitness centra
o Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény,
bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb
o Zoologické zahrady
o Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny,
planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou
předmětem COVID – Kultura)
o Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné
zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení
poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování.
Více informací a žádost o dotaci naleznete ZDE.

Velký liberační balíček
Velký liberační balíček je již v platnosti
•

•
•

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří
vládní zákazy, mají možnost odložit všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k
jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu, a to až do konce roku 2020.
Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky. Oznámení je možné zaslat i
e-mailem.
Tyto úhrady mohou odložit podnikatelé za předpokladu, že jejich činnost probíhá v některém
z následujících oborů:
o provozování restauračních zařízení a barů,
o provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a
diskoték
o pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
o pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních
hostin,
o provozování cirkusů a varieté,
o pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
o pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
o pořádání veletrhů,
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o

•

•

provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť,
wellness zařízení,
o provozování zoologických zahrad,
o provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
V platnosti zůstávají také některá opatření z minulých liberačních balíčků.
o Jedná se například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na
finanční či celní úřad. To se týká následujících situací:
▪ prominutí úroku z prodlení,
▪ prominutí úroku z posečkané částky,
▪ prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
▪ vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
▪ potvrzení bezdlužnosti.
Více informací a další opatření z minulých liberačních balíčků najdete ZDE.

COVID – Kultura
Výzva byla zveřejněna, o dotaci je možné žádat.
•
•

•

•

Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným uměleckotechnickým profesím (OSVČ) a dále podpora subjektům podnikajícím v oblasti kultury.
Podpora pro OSVČ v oblasti kultury
o Určeno pro:
▪ umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec (výkonní umělci – zejména
herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)
▪ odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé
kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři)
o Jednorázový příspěvek ve výši 60 000 Kč
Podpora určena subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje,
které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností
v kultuře.
o Podpora ve výši 50 % na uznatelných výdajů (výdaje, které byly uhrazeny v období
od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020) podnikajících subjektů za organizaci zrušených
či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období
od 10. března 2020 do 31. prosince 2020.
o Podpora ve výši 80 % uznatelných výdajů (výdaje, které byly uhrazeny v období od 1.
října 2019 do 20. listopadu 2020) podnikajících subjektů, kterým byla omezena
kontinuální činnost v kultuře
Podrobné podmínky a žádost o dotaci najdete ZDE
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COVID – Bus
Program schválila vláda. Více informací zveřejní Ministerstvo dopravy příští týden.
•
•

Dotační program, který je určený na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové
dopravě.
Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu a počtu sedadel.

COVID – Sport 2
Dotační program byl schválen. Výzva bude vypsána v nejbližší době.
•
•
•

V rámci oblasti podpory A budou moci požádat sportovní kluby z deseti
nejdůležitějších profesionálních ligových soutěží.
V rámci oblasti podpory B budou moci žádat o dotaci pořadatelé konkrétních
sportovních akcí, které musely být odloženy nebo zcela zrušeny.
Sportovní kluby mohou požádat o dotaci až do následující výše:
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•

Podpora organizátorů sportovních akcí v rámci oblasti podpory B dosáhne nanejvýš 50
procent uznatelných nákladů, maximálně 10 milionů korun na jeden podnikatelský
subjekt.
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