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Přehled opatření pro 
živnostníky
Jednorázová podpora živnostníkům 25 000 Kč
Aby OSVČ mohla o podporu žádat, musí mít podnikání jako hlavní činnost 
nebo jako činnost vedlejší, ale pouze v případě, že OSVČ není zároveň 
zaměstnána. Zákon již prošel celým legislativním procesem. Finanční správa 
začala přijímat žádosti. 

Rozcestník Finanční správy, na kterém jsou dostupné podmínky, žádost a 
odpovědi na nejčastější dotazy:  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním 
pojištění OSVČ
Stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění od 
března do srpna 2020. OSVČ, které platí větší než minimální zálohu, doplatí 
tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2020. Opatření již platí a není třeba o 
tuto pomoc nikde žádat. (https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info)

Ošetřovné
OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnosti, mohou během doby, kdy platí 
karanténa čerpat ošetřovné na děti do 13 let ve výši 424,- KČ denně.  
Podmínkou je, že dítě muselo navštěvovat školu, školku nebo jiné výchovné 
zařízení a navštěvování tohoto zařízení je mu momentálně znemožněno. O 
ošetřovné se žádá zpětně. Do 30.4 můžete žádat o ošetřovné za dobu mezi 
12. březnem a 31. březnem. Opatření již platí. Podrobné informace, podmínky a 
formulář naleznete na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-
podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Program Antivirus
Program, pro OSVČ, které zaměstnávají zaměstnance. Jedná se o příspěvek na 
mzdy zaměstnanců, který bude vyplácen skrz Úřady práce. Podmínkou je, že 
zaměstnavateli (v tomto případě OSVČ, vznikla překážka v důsledku 
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koronaviru. O příspěvek bude možné žádat od 6. dubna. Konkrétní informace 
jsou dostupné na: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až 
do 3. 8. 2020

(https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info)

Úvěry Covid I a Covid II
Stav k 9.4.2020 Příjem žádostí v obou vlnách je pozastaven. 

Úvěry od komerčních bank se zárukou ČMRZB až do výše 15 milionu Kč. Úvěr 
slouží pro OSVČ, které museli zastavit nebo omezit provoz. Úvěr slouží k 
pokrytí provozních výdajů, pořízení a financování zásob nebo na pořízení 
drobného hmotného a nehmotného majetku. Úvěr není určený pro realizaci 
projektů na území Prahy. Podrobné informace, podmínky a formulář naleznete 
zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Liberační balíček I
 Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob a právnických osob do 1. července. Znamená to tedy, že 
poplatníci mohou podat přiznán k dani z příjmů až do 1. července. Opatření 
již platí. (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-
verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/Dan-z-
prijmu-fyzickych-osob)

 Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Opatření již platí. 
(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-
oblasti-se-rozsiri-37943)

 Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 
000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Opatření již 
platí. (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-
danove-oblasti-se-rozsiri-37943)

 Možnost individuálního prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení 
v období od 1. března do 31. července 2020. Opatření již platí. 
(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-
oblasti-se-rozsiri-37943)
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 Plošné prominutí správního poplatku v případě žádosti o posečkání úhrady 
daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a 
žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení pro všechny 
žádosti podané do 31. července 2020. Opatření již platí. 
(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-
oblasti-se-rozsiri-37943)

Liberační daňový balíček II.
 Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. 

Opatření již platí. (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943)

 Zpětné vykázání ztráty – OSVČ, který v letošním roce vykáže ztrátu, ji 
bude moct zpětně uplatnit ve formě dodatečného daňového přiznání k 
dani z příjmů fyzických osob za roky 2018 a 2019, kterou pošle 
příslušnému finančnímu úřadu. O výši letošní ztráty se mu sníží daňový 
základ. Jestliže mu kvůli tomu vznikne přeplatek na již zaplacené dani, 
bude mu vrácen. Opatření musí schválit Poslanecká sněmovna. Mělo by se 
tak stát nejpozději do 12. dubna (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943)

 Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí 
nebo zálohu na tuto daň. Vztahuje se na všechna daňová přiznání s lhůtou 
podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí může být tedy podáno až do 31.8.2020. Opatření již platí. 
(https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-
verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-
odpovedi/dan_z_nabyti_nemovitych_veci)

 Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční 
daň, a to nejpozději do 15. října 2020. Opatření již platí. 
(https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-
verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan_silnicni

 Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních 
ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. 
Platí pro ochranné pomůcky (roušky, respirátory a další), na dezinfekční 
prostředky a materiály na jejich výrobu. 
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(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-
oblasti-se-rozsiri-37943)

 Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající 
do všech vln EET a to po dobu trvání nouzového stavu a následujících 3 
měsíců. Opatření již platí. Podrobné informace: 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-
verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/eet

Dobrovolný odklad splátek hypoték a úvěrů
OSVČ má možnost vstoupit do moratoria a odložit tak splácení hypotéky či 
úvěru na 3 až 6 měsíců - podle svého uvážení. V případě hypoték i v případě 
podnikatelských úvěrů OSVČ se odloží splácení jistiny i úroků. Opatření musí 
schválit parlament. Více informací na: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-
moratorium-na-splatky-uv-38077
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