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Ve Zlíně dne 26. 10. 2020 

 

Průvodce v souvislosti s druhou vlnou koronaviru 

 

 

V souvislosti s druhou vlnou koronavirové nákazy uvádíme níže jednotlivá opatření, změny či postupy, 

které by mohly podnikatelé využít v této situaci. 

Vládou uvedené zákazy v podnikatelském sektoru: 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-

opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#zakaz_maloobchod_sluzby 

 

Finanční správa 

• Je možné podávat žádosti o posečkání platby DPH u podnikatelů, jejichž provozovny byly 

Usnesením vlády České republiky uzavřeny, a to u DPH se splatností v nouzovém stavu. 

Podmínkou je zde však, že příjmy z uzavřených provozů musí být vyšší jak ½ z celkově dosažených 

příjmů. Dále je těmto podnikatelům automaticky zrušena záloha na dani z příjmů splatná k  

15. 10. 2020 a k 17. 12. 2020 a veškeré zálohy na silniční dani. 

• Žádost o posečkání můžete podávat přes novou webovou aplikaci: 

https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt 

• Výše uvedeným podnikatelům je automaticky prominut úrok z prodlení za opožděné platby DPH 

za zdaňovací období od měsíce září 2020 do prosince 2020 či 3Q/2020 bude-li DPH uhrazeno do 

31. 12. 2020. Zdroj Finanční zpravodaj č. 22/2020. 

• Odklad evidence elektronické evidence tržeb do 31. 12. 2022. Do tohoto data se nemusí tržby 

evidovat v EET. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Program Antivirus A zůstává v platnosti do 31. 12. 2020. Tento program se týká podniků, které 

jsou přímo zasaženy koronavirovou nákazou. Nyní se jedná o zavřené provozovny. Od 1. 10. 2020 

může zaměstnavatel čerpat 100% náhrad mezd se zastropováním 50 tis. Kč/měsíčně na jednoho 

zaměstnance. Do 30. 9. 2020 to bylo pouze 80%. Náhrada 80% mezd zůstává stále na 

zaměstnance, který je v karanténě. 
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• Program Antivirus B platil do 30. 9. 2020. Tento program se týká podniků, které jsou nepřímo 

zasaženy koronavirovou nákazou – pokles odbytu, dodávek vstupů atp.  

• Program Antivirus C platil do 31. 8. 2020.  

• V současné době je ze strany MPSV informace, že o programech antivirus B a C budou jednat.  

 

 

Ošetřovné OSVČ II 

• V současné době není možné žádat, i když podmínky byly vládou schváleny. Bližší informace viz 

níže:  

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-

aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#osetrovne 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Covid nájemné výzva 2 – je možné žádat o 50% z celkového nájemného za období červenec až září 

2020. Není zde podmínka poskytnutí slevy nájmu pronajímatelem. Výzva směřuje na nejvíce 

dotčené odvětví tedy na ty, které byly uzavřeny. Může žádat nájemce, který není vlastníkem 

provozovny. Před podáním žádosti je nutné, aby bylo uhrazeno alespoň 50% nájemného. Žádosti 

se podávají nejpozději do 21. ledna 2021. 

 

Kompenzační bonus  

• Poslanecká sněmovna dne 22. 10. 2020 schválila kompenzační bonusy ve výši 500 Kč/den pro 

OSVČ a malé s.r.o., kterým byly uzavřeny provozovny. Čeká se nyní na schválení senátem a podpis 

prezidenta. 

 

 

Ing. Ladislav Fanc 
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