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Podpora malých a středních společností do 50 zaměstnanců 
 

1. Podpora v oblasti zaměstnanosti 
1.1. Antivirus-program MPSV na ochranu zaměstnanosti – nadále pokračuje v režimech A (80% 

příspěvek) a B (60% příspěvek) ještě v květnu. Vzhledem k uvolňování nařízených opatření ze strany 
vlády bude režim A ukončen. Režim B bude dále pokračovat na základě usnesení vlády až do srpna.  
 

1.2. Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – firmám s počtem zaměstnanců nepřesahujícím 50, 
které nebudou podpořeny v režimu B programu Antivirus a jejichž počet zaměstnanců a objem mezd 
nepoklesl o více než 10% oproti stavu před krizí, bude v měsících červen, červenec, srpen prominuta 
jimi placená část pojistného na sociální zabezpečení (24,8% vyměřovacího základu). Splnění výše 
uvedených podmínek se hodnotí ve vztahu k číslům za březen za každý měsíc zvlášť. Návrh zákona byl 
schválen sněmovnou a čeká na projednání v Senátu. 
 

1.3. Ošetřovné – nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z 
objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní 
riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z 
rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Ošetřovné 
nadále činí 80% denního vyměřovacího základu. 
 

2. Podpora ve formě kompenzačního bonusu 
2.1. Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. – O podporu 500 Kč na den po dobu od 12. března 

do 8. června mohou žádat společníci v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o 
rodinné firmy. Žádosti stejně jako pro OSVČ přijímají finanční úřady. Podmínkou pro požádání je 
nečerpat KB již coby OSVČ, nepobírat na sebe coby na zaměstnance příspěvek v programu Antivir a 
nemít společnost v úpadku či v likvidaci. Čestným prohlášením je potřeba prokázat minimální roční 
obrat 180 tisíc Kč. Upozorňujeme, že nejde o podporu společností, ale společníků a je osvobozená od 
daně z příjmů fyzických osob. Mohou čerpat i společníci, kteří jsou zároveň jednateli svých s.r.o.. 
. 

3. Daňové úlevy přijaté v souvislosti s COVID-19 
3.1. Zpětné uplatnění daňové ztráty – firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z 

příjmů fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících 
zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově ji budou moci umořit i za dvě 
zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za 
zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu v maximální výši 30 milionů 
Kč zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 formou podání dodatečných 
daňových přiznání. Odpočitatelnou ztrátu za rok 2020 bude možné stanovit již v průběhu roku 2020 
odhadem a získat tak vratku daně dříve. 
 

3.2. Snížení sazby DPH u ubytovacích služeb a vstupného na sport a kulturu – sazba daně z přidané 
hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na 
sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení se snižuje na 
10 % z nynějších 15 %. 
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3.3. Snížení silniční daně – silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se 
sníží o 25 %. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které 
mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny. Již dříve byla v rámci liberačního balíčku odložena 
splatnost dubnové a červencové zálohy na silniční daň na 15.10.2020.  
Návrhy změn 3.1, 3.2 a 3.3 schválila Poslanecká sněmovna a čekají na projednání v Senátu. 
 

3.4. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to 
se zpětným účinkem ke dni nabytí 1.12.2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro 
příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového 
testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Upravuje se i možnost uplatnění 
odpočtů úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. 
Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v 
prosinci 2021. 
Návrh zákona schválila sněmovna v prvním čtení. 
 

3.5. Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob – Červnová záloha (tj. 
druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec 
hradit. 
 

4. Nástroje podle platných daňových zákonů nebo tzv. liberačních balíčků 
4.1. Posečkání daně či úhrada daně ve splátkách – na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední 

může správce daně povolit posečkání úhrady jakékoliv daně, popřípadě rozložení její úhrady na 
splátky. Finanční správa deklarovala vstřícnost vůči žádostem poplatníků zasažených koronakrizí, což 
naše zkušenosti z praxe potvrzují. 
 

4.2. Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně – správce daně může zcela nebo zčásti 
prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z 
důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Zasažení koronakrizí by 
mělo být považováno za ospravedlnitelný důvod. 
 

4.3. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických 
osob a úroku z prodlení – nejdéle do 1. července 2020. Fakticky je všem daňovým poplatníkům 
(fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky 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. Je nutné, ale upozornit, že při zmeškání náhradní lhůty do 1.července 
budou sankce kalkulovány již od 1. dubna 2020. 
 

4.4. Plošné 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. 
 

Rádi zodpovíme vaše dotazy a poskytneme odbornou pomoc ve výše uvedených oblastech. 

 

 

 


