
Úlevy a podpory pro osoby samostatně výdělečně činné 

v souvislosti s COVID 19 

Daně, poplatky a splátky úvěrů 

 Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu 

stavu nouze a následujících třech měsíců. 

 Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U 

všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z 

prodlení a z posečkání. 

 Posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Podrobnosti a samotnou žádost naleznete pod tímto 

odkazem: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-

POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf. 

 Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úroku z 

prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Automaticky tak umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu 

a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody 

související s koronavirem.  

 Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o 

prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související 

s koronavirem.  

 Prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem 

a 31. červencem 2020. 

 Prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí 

úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a 

to pro žádosti podané do 31. července. 

 Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, kde červnová záloha (tj. druhá 

záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. 

 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. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová 

přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 

může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. 

 Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění 

dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné 

pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně 

platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu. 

 Zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020, kde ji bude možné zpětně uplatnit v 

daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. 

 Úpravy (snížení) záloh na dani anebo výjimku z jejich placení  

 Odpouštění minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění v době od března do srpna 2020  

 Odklad splátky úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Možnost volby tříměsíčního či 

šestiměsíčního odkladu. Odklad se týká hypoték, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. Nevztahuje se 

na kreditní karty, kontokorenty nebo operativní leasing. Nelze také odložit splátky u úvěrů, u kterých byl 

dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. – více informací - 

https://www.penize.cz/koronavirus/dane-pujcky-hypoteky-

uvery?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=info-koronavirus#pujcky-a-hypoteky  
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Podpora 

  Finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné 

o Kdo: pouze pro OSVČ na hlavní činnost 

o Na co: Péče o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé 

na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I  

o Kdy lze podat žádost: 1. 4. 2020 od 9:00 - 30. 4. 2020 do 23:59 

o Výše dotace: 424 Kč/den 

o Další podmínky: žádat lze pouze za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá 

tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek dotace bude poskytována po dobu maximálně 31 dní. 

o Omezení: vyplácena za předpokladu nemožnosti vykonávat podnikatelskou činnost, 

o Více informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---

vyzva-i--253750/  

 

 Jednorázová finanční výpomoc (není legislativně schváleno) 

o Kdo: pouze pro OSVČ  
o Na co:  

 hlavní činnost  

 vedlejší činnost pokud (pobírá invalidní nebo starobní důchod, je na mateřské nebo 

rodičovské dovolené, pečuje o zdravotně postiženou osobu) 

o Kdy lze podat žádost: od 15. 4. 2020 

o Výše dotace: 25 000 Kč jednorázově (Tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky) 

o Další podmínky: žádat lze pouze za podmínky, že: 

 Došlo k započetí podnikání nejpozději v kalendářním roce 2019 

 OSVČ měl minimálně za daný rok tolik daňově uznatelných příjmů, které odpovídají 15 000 

Kč za každý započatý měsíc podnikání 

 V období leden až březen 2020 došlo k poklesu příjmů oproti stejným třem měsícům 

minulého roku alespoň o 10 % (Pokud osoba v lednu až březnu 2019 nepodnikala, zkoumají 

se první 3 měsíce podnikání) 

o Více informací: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-

podporu-pro-zasazene-o-38055 

o Dle informací vlády ČR bude pravděpodobně docházet k úpravě podmínek 

 

 Záruční program COVID II  

o Kdo: živnostníci, malé a střední podniky  
o Na co: Poskytnutí záruky za úvěr na: 

 Záruka portfoliová COVID II s finančním příspěvkem na úhradu úroků – pro Překlenutím 

krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru - způsobilým výdajem je částka 

zaručovaného úvěru vyčerpaná na úhradu provozních výdajů. Způsobilým výdajem 

finančního příspěvku jsou úroky zaručovaného úvěru vyčerpaného na provozní výdaje 

uhrazené příjemcem podpory. 

 Záruka portfoliová a Záruka portfoliová – zvláštní podporované aktivity - na Realizaci 

rozvojového projektu – způsobilé výdaje: 

 dlouhodobý hmotný majetek: pořízení strojů a zařízení; pořízení a technické 

zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb vč. 

zastavěných pozemků, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 provozní výdaje příjemce podpory 

o Kdy lze podat žádost: do 3.4.2020, pokud nebude dále prodlouženo  
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o Výše záruky:  

 Záruka portfoliová COVID II s finančním příspěvkem na úhradu úroků 

 až do výše 80 % jistiny úvěru, výše úvěru do 15 mil. Kč, 

 délka ručení nepřesahuje 3 roky 

 Záruka portfoliová  

 až do výše 70 % jistiny úvěru, výše úvěru od 4 mil. Kč do 40 mil. Kč, 

 délka ručení nepřesahuje 7 let, v případě projektu s převažujícím podílem 

způsobilých výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí 

nepřesahuje délka ručení 10 let 

 Záruka portfoliová – zvláštní podporované aktivity 

 zvláštní podporované aktivity - realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, 

Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování 

kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo Materiálové a energetické využití 

odpadů 

 až do výše 80 % jistiny úvěru, výše úvěru od 1 mil. Kč do 60 mil. Kč 

 délka ručení nepřesahuje 10 let, 

o Více informací: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/ 

 

 Antivirus - podpora zaměstnanosti 

o Kdo: zaměstnavatelé  
o Na co: Kompenzace mezd v důsledku situace způsobené koronavirem – modelovány 2 režimy: 

 Režim A – karanténa zaměstnance, uzavření provozu nařízením vlády  

 Režim B – překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče 

o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), omezení dostupnosti vstupů (surovin, 

výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných 

produktech firmy  

o Kdy lze podat žádost: od 6. 4. 2020  

o Výše podpory:  

 Režim A - 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů – max. 39 000 Kč 

 Režim B - 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů – max. 29 000 Kč 

o Další podmínky: zaměstnavatel dodržuje zákoník práce; zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě 

a nesmí mu být dána výpověď; týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním 

poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění; zaměstnavatel musí vyplatit 

mzdu a odvést odvody; 
o Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus  

 

 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

