
 

 

BUSINESS BULLETIN – COVID SPECIÁL II 

 

3/2020 

 
 Všeobecné nošení roušek se stalo symbolem doby pandemie nemoci COVID-19, která 

zachvátila celý svět, ČR nevyjímaje. Od 1. 7. 2020 však mimořádné opatření stanovující 

povinnost nošení ochrany úst a nosu na území České republiky pozbylo účinnosti (s výjimkou 

lokálních ohnisek nákazy). V návaznosti na rozvolňování restriktivních opatření a postupný 

návrat k fungování, jaké známe z doby před krizí, jsme si pro Vás připravili druhý (a doufejme 

poslední) speciální díl našeho Business Bulletinu věnovaný problematice pandemie a zvládání 

jejích následků. V tomto vydání shrnujeme další důležitá opatření, jejichž cílem je napomoci 

podnikatelům zvládnout tuto nelehkou dobu – jde zejména o plánovaný program  

COVID-Ubytování, který má napomoci podnikatelům v oblasti ubytovacích služeb, dále 

kompenzační bonus pro osoby s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, 

DPČ) či odklad a prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Novinkou je také spuštění 

dotačního programu COVID Nájemné – jeho cílem je pomoci podnikatelům, kteří kvůli zákazům 

museli dočasně uzavřít provozovny. Na závěr jsme připravili souhrnné informace o realizované 

a plánované podpoře pro podnikatele v oblasti daní, záruk i dotací. 

 

I nadále pro Vás sledujeme aktuální situaci, shromažďujeme nejdůležitější informace a doplňujeme nejnovější opatření 

týkající se koronaviru na našich webových stránkách. Vše naleznete také v anglickém jazyce, včetně překladů některých 

přijatých opatření na následujících odkazech:  

https://www.randls.com/koronavirus/  

https://www.randls.com/en/coronavirus/ 

Kdykoli se na nás také můžete obrátit pro podrobnější konzultaci. 
 

 

NOVINKY V OBLASTI VOLNÉHO POHYBU – SEMAFOR VLÁDY PRO CESTOVÁNÍ, HROMADNÉ AKCE 
 

Vláda České republiky schválila 1. 6. 2020, s účinností od 15. 6. 2020, pro cestování do jiných členských státu EU tzv. 

semafor, neboli aktualizovaný seznam zemí, kam je bezpečné cestovat. K 14. 7. 2020 byly všechny členské státy 

bezpečné; výjimkou jsou Švédsko, Srbsko a Černá hora, kde je aktuálně vysoké riziko nákazy (poslední dva státy sice 

prozatím nejsou členskými státy EU, jsou však tzv. kandidátskými zeměmi a na semaforu jsou znázorněny). 
 

EU také doporučila členským státům postupně odstraňovat bariéry pro vstup osob z třetích zemí, a to od 30. 6. 2020. 

Česká republika považuje za prioritní země západního Balkánu (Chorvatsko, Slovinsko), a to zejména kvůli jejich 

popularitě coby letních destinací. Základním faktorem pro výběr zemí je reciprocita, dále relevance dané země z pohledu 

vzájemného turismu nebo možnosti české diplomacie poskytovat v zemi konzulární pomoc. Aktuální dění  

(např. znovuzavedení opatření na vstupu ze strany Slovinska, Estonska či Kypru) však ukazuje, že různé dohody a 

ústupky ohledně možného vstupu a cestování do zemí EU nejsou železnou jistotou a je třeba počítat s tím, že se situace 

může neustále dynamicky měnit zejména podle toho, v jaké fázi se nachází boj s nákazou v té které zemi. 
 

Semafor k cestování k dispozici zde. 
 

Od 22. 6. 2020 je také umožněno konat hromadné akce do 5000 účastníků, čímž se dokončilo postupné 

uvolňování omezení pohybu a shromažďování osob v rámci ČR.  

 

COVID-UBYTOVÁNÍ 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních dnech přišlo s dalším programem na podporu podnikatelů zasažených 

pandemií, tentokrát v podobě programu zvaného COVID-Ubytování.  
 

Cílem podpory je úhrada předpokládané výše prostředků za neposkytnuté ubytovací služby za období od 14. 3. 2020 do 

24. 5. 2020 z důvodu platnosti usnesení vlády ČR souvisejícího s krizí způsobenou pandemií COVID-19.  

Navrhovaná výše podpory by měla být odstupňovaná podle kvality ubytovacího zařízení a činit by měla částku v rozmezí 

100–400 Kč/pokoj/den. Zároveň je cílem státu také omezit případné spory o náhradu škody právě s ubytovacími 

subjekty. 
 

Materiál by měla projednat vláda a následně bude třeba, aby jej schválila Evropská komise. Lze proto očekávat jeho 

případný start až srpnu či září letošního roku. 

 

 

 

 

https://www.randls.com/koronavirus/
https://www.randls.com/koronavirus/
https://www.randls.com/en/coronavirus/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


 

COVID – NÁJEMNÉ 
 

Od 26. 6. 2020 je možné podávat žádosti o dotaci z programu COVID Nájemné. Jedná se o program na pomoc 

podnikatelům, kterým byl mimořádným opatřením zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách.  

Podporu mohou čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby podnikající v pronajaté provozovně. 
 

Na program je zatím vyčleněno 5 miliard Kč a je postaven tak, že stát poskytne dotaci 50 % na nájemné za rozhodné 

období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 v maximální výši 10 mil. Kč. Období pro čerpání podpory může být kratší, pokud 

bylo v průběhu výše uvedených měsíců umožněno podnikání v provozovně, vždy však musí začínat 1. dubnem 2020.  
 

Stěžejní podmínkou je, že pronajímatel musí poskytnout slevu z nájemného za rozhodné období ve výši alespoň 30 %. 

Nájemce musí zároveň také prokázat, že nájemné za leden a únor letošního roku uhradil v plné výši (důvodem je, aby 

nebyla podpora z programu poskytována subjektům, které měly platební problémy již před nástupem krize).  
 

Výzvu, ve které jsou podmínky pro poskytnutí dotace stanoveny, uveřejnilo MPO (dostupná zde). Žádost lze podávat 

elektronicky, a to od 26. 6. 2020 do 30. 9. 2020. 
 

Shrnutí podmínek k uplatnění podpory najdete také na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde. 
 

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSOBY PRACUJÍCÍ NA DPP A DPČ 
 

Dne 29. 6. 2020 vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, prostřednictvím které chce poskytnout pomoc 

osobám vykonávajícím práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na 

nemocenském pojištění (u DPČ od 3.000 Kč a u DPP nad 10.000 Kč měsíčně). Jde o již delší dobu diskutovanou 

podporu pro osoby, které prozatím ze žádného z vládních podpůrných programů čerpat nemohly. Novela ještě musí 

projít legislativním procesem, ale předpokládá se její hladké schválení, neboť je na ní shoda napříč politickým spektrem. 
 

Výše podpory by měla činit 350 Kč na den a oprávněné osoby o ni budou moci žádat za období od  

12. 3. 2020 do 8. 6. 2020. Podmínkou nároku na kompenzační bonus bude, že daná osoba pracovala alespoň  

4 z 6 měsíců před krizí (v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) právě na zmíněnou dohodu. Další podmínkou bude, že 

muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize.  
 

Na podporu naopak nebudou (podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele) mít nárok osoby, které vedle 

DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání.  
 

Peníze budou vyplácet finanční úřady, a to na základě žádosti (půjde o vyplnění jednoduchého formuláře). Spolu se 

žádostí bude nutné doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele. 
 

ODKLAD A PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZAMĚSTNAVATELŮM  
 

Další očekávanou podporou podnikatelů je odklad plateb sociálního pojištění a prominutí pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které odvádí zaměstnavatel.  
 

V rámci odkladu pojistného na sociální zabezpečení mohou zaměstnavatelé platby na toto pojištění za květen až 

červenec 2020 uhradit až do 20. 10. 2020. Pokud se zaměstnavatel rozhodne platby odložit, penále z dlužného 

pojistného se mu snižuje o 80 % (sazba penále je 4 % p.a., tedy 1 % za čtvrtletí). Zaměstnavatelé tedy mohou s 

prostředky, které by za standardních okolností museli odvést státu v zákonných lhůtách, disponovat o několik měsíců 

déle, což jim může pomoci překonat kritické měsíce z pohledu cash-flow. Tímto odkladem není dotčena povinnost 

zaměstnavatele z vyměřovacího základu zaměstnance srazit a odvést pojistné za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubé mzdy) 

– naopak, snížení penále je podmíněno právě včasným odvodem pojistného za zaměstnance v řádném termínu.  
 

Druhým zmíněným opatřením je prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, které odvádí zaměstnavatel (médii označováno jako program „Antivirus C“). Ke dni 1. 7. 2020 nabyl 

účinnosti nový zákon č. 300/2020 Sb., který stanovuje podmínky pro uplatnění této úlevy. Obecně lze říci, že 

zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, si může při splnění zákonných podmínek snížit vyměřovací 

základ zaměstnavatele pro výpočet sociálního pojistného (24,8 %) za každého svého zaměstnance v pracovním 

poměru, červen, červenec a srpen 2020, a to pokud nepropouštěl své zaměstnance, odvedl sociální pojištění, které mají 

tito zaměstnanci platit sami za sebe (6,5 %) a nečerpá z jiného režimu programu Antivirus (režimy A a B). 
 

Splnění podmínek se posuzuje za každý měsíc zvlášť, podle stavu ke konci daného měsíce. O uplatnění této úlevy pak 

zaměstnavatel specificky nežádá, ale uplatní ji na speciálním tiskopisu. 
 

SUPERDAŇ PRO MALÉ ŽIVNOSTNÍKY 
 

Vláda dále schválila novelu zákona o daních z příjmů, jejímž předmětem je zavedení paušální daně pro živnostníky, 

jejichž roční příjem z podnikání je nižší než 800 000 Kč a nejsou registrovaní k platbě DPH. Budou-li mít takoví živnostníci 

zájem, mohou si od 1. 1. 2021 zvolit, že namísto tří samostatných odvodů – daně z příjmů, sociálního a zdravotního 

pojistného – budou platit pouze jednu paušální částku, jejíž výše byla pro následující rok stanovena na 5.740 Kč 

měsíčně.  

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/6/Vyzva_COVID-Najemne_final_18-6.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/


 

Paušální daň bude fungovat na dobrovolné bázi, přihlášením k ní ale již nebude mít daný živnostník možnost uplatňovat 

žádné další daňové slevy a úlevy. Aktuálně je tato novela projednávána v Poslanecké sněmovně s tím, že ke druhému 

čtení dojde nejdříve začátkem září. Plánovaná účinnost novely je k 1. 1. 2021. 
 

DAŇOVÉ ZMĚNY 
 

S účinností od 1. 7. 2020 byla zveřejněna novela některých daňových zákonů, jeden z tzv. daňových balíčků. Ubytovací 

služby a vstupné na sport a kulturu se přesunuly do nejnižší sazby DPH, tj. z 15 % byla sazba snížena na 10 %.  

Silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny se snížila o 25 % zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, 

které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny. Také byly rozšířeny možnosti obcí osvobozovat od daně z 

nemovitosti při dalších mimořádných událostech. 
 

Podnikatelé nově mají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu (tzv. loss-carryback) u daní z příjmů fyzických a 

právnických osob i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy 

vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, mohou si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za 

zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně lze už za zdaňovací období končící k 30. červnu 

2020, a to v maximální výši 30 mil. Kč. 
 

K 10. 6. 2020 byla také rozhodnutím ministryně financí prominuta daň z přidané hodnoty plátcům DPH pro vybrané 

druhy ochranných pomůcek, dezinfekčních roztoků a dalšího zboží. Prominuty byly i některé správní poplatky.  

Více informací viz Finanční zpravodaj Ministerstva financí. 
 

Vláda také schválila návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Obsahuje očekávanou úpravu 

stravenkového paušálu, díky kterému budou zaměstnavatelé moci poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní 

formě. Stravenkový paušál bude fungovat jako jednodušší a levnější alternativa dnešního režimu, který bude zachován v 

plném rozsahu. Příspěvek od zaměstnavatele bude i nadále osvobozen od daní i pojistných odvodů, pouze odpadá 

platba zprostředkovateli stravenkové služby. 
 

Dále bude umožněno podnikatelům snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné 

nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Tyto výdaje si 

poplatníci budou moci uplatnit tak, jako by byly vynaloženy na podnikání. 
 

Balíček také nově umožňuje místní samosprávě stanovovat místní koeficient daně z nemovitých věcí pro jednotlivé části 

obce. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, přičemž ty mají právě díky stanovení místního koeficientu 

možnost zvýšit své příjmy, aniž by zatížily všechny občany. Tato novinka může poměrně citelně zasáhnout zejména 

společnosti, které mají své provozovny v průmyslových zónách. 
 

V neposlední řadě pak legislativním procesem postupuje také návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti – Poslaneckou 

sněmovnou již bylo schváleno ve třetím čtení. Navrhovaná novela zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se 

zpětným účinkem. Daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny tak nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 

2019; pokud již byla daň zaplacena, bude vrácena. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje 

nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Nakonec by  

(k nelibosti ministryně financí) měla být i nadále pro všechny zachována možnost uplatňovat odpočty úroků hypoték jako 

nezdanitelné části základu daně.  

 
 

 

         
 

                           

 

 

Sledujte nás na Facebooku a na LinkedIn  

 

 

Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat za právní rady, nejsou 

vyčerpávající a nejsou zamýšleny pro žádné konkrétní použití. Před aplikací zde 

obsažených informací nebo rozhodnutím učiněným na jejich základě 

doporučujeme vyhledat naši nezávislou a odbornou právní konzultaci. 

V případě, že máte zájem o právní služby prosím kontaktujte nás na následující 

e-mailové adrese: info@randls.com. 

Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné zde. 

V případě, že si nepřejete, abychom Vám zasílali newsletter, prosím, odhlaste 

se na e-mailové adrese info@randls.com. 
 

 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-9-2020-38671
mailto:info@randls.com
https://www.randls.com/pravidla-zpracovani-osobnich-udaju/

