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Další liberační balíček promíjí platby některých záloh
Ministerstvo financí přijalo další liberační balíček, který je zaměřen na odložení vybraných daňových povinností podnikatelů
nejvíce zasažených posledními opatřením vlády. Subjektům ve vybraných odvětvích jsou prominuty zálohy na silniční daň, daň z
příjmů a úroky z prodlení z DPH. Všem podnikatelům se promíjí DPH z bezúplatného dodání vybraného zdravotnického zboží a
služeb.
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Liberační balíček má formu rozhodnutí ministryně ﬁnancí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 22/2020 a týká se
pouze daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více
činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny usnesením vlády 12. 10. 2020 (č. 1021). Jedná se například
o provozování restauračních zařízení a barů, pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, ﬁlmových představení,
pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, pořádání veletrhů a dalších podobných činností výslovně zmíněných v tomto
vládním usnesení. Daňovým subjektům splňujícím tyto podmínky se promíjí:
úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na DPH za zdaňovací
období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;
zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2020 splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.
Podmínkou pro prominutí je, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela
z vymezených činností, oznámí příslušnému ﬁnančnímu úřadu. Prominutím vztahující se k DPH nepokrývá pozdní podání
daňového přiznání. Daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě. V případě prominutí záloh na
silniční daň a daň z příjmů nedochází k prominutí samotné daně. Odůvodnění rozhodnutí upozorňuje, že v rozsahu, v němž
na ně toto rozhodnutí nedopadá, mohou daňové subjekty stále využít možnosti využít možnosti požádat o posečkání nebo
úhrady ve splátkách z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, přičemž v případě povolení dochází automaticky
i k prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky vzniklého od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 (viz Finanční
zpravodaj 9/2020).
Rozhodnutím dochází také k hromadnému prominutí DPH v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, a to u bezúplatných
dodání vybraného zboží a služeb, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Jedná se
především o následující situace:
bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.) nebo zboží, které bylo určeno pro jeho výrobu,
bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce nebo bezúplatní dodání dezinfekce,
bezúplatné dodání zboží a služeb zdravotníkům,
bezúplatné dodání zboží a služeb složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních
služeb.
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Vláda prodloužila některé dotační programy a počítá
i s novými
Vláda 14. října schválila několik dotačních titulů pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Jde o prodloužení některých
předcházejících dotačních programů, případně o zavedení nových. Detailní podmínky jednotlivých programů budou zveřejněny v
následujících dnech.
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Vláda prodloužila dotační program Covid – Nájemné, do kterého bude alokováno 1,2 mld. Kč. Nárok na příspěvek na
uhrazení nájemného by měli mít podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb
zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně
omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu
z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele. Podle
vyjádření ministra průmyslu a obchodu je výhodné, že program už schválila Evropská komise, což je pravděpodobně i důvod,
proč může dojít ke kompenzaci nájmů zpětně, už za období před eskalací druhé vlny pandemie.
Pokračovat bude také program Covid – Kultura s alokací 750 milionů korun. Podpora by měla být poskytnuta na náklady
vynaložené na neuskutečněné kulturní akce či projekty, které měly proběhnout v období od 1. října 2019 do 20. listopadu
2020. Podpora by se měla týkat i výdajů v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března
2020 do 20. listopadu 2020.
Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě, program Covid – Sport
II cílí především na profesionální sportovní kluby a pořadatele sportovních akcí. Vláda připravuje i návrh dotačního programu
Agrocovid Potravinářství, který bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti
veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Podmínky programu bude vláda teprve
schvalovat.
Vláda také schválila návrh na využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020.
Evropská komise plánuje přidělit členským státům dalších 47,5 miliardy eur, přičemž konkrétní rozdělení těchto peněz mezi
členské státy ještě není známo. Vláda předběžně odsouhlasila, že 56 procent konečné alokace půjde na investice do
zdravotnictví, 15 procent na investice do zázemí pro sportovce a 29 procent na podporu integrovaného záchranného
systému a výstavbu domovů důchodců v pasivním standardu.
Výše uvedené informace vycházejí z tiskových zpráv vydaných po zasedání vlády. Na konečné podmínky dotačních titulů je
třeba počkat do zveřejnění konkrétních dotačních výzev.
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Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých
s. r. o. se vrací
Vláda 16. října 2020 schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele s převažující činností podnikání v zavřených
oblastech ekonomiky. Podle návrhu by měli obdržet kompenzaci ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
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Kompenzační bonus bude opětovně poskytnut OSVČ, společníkům malých společností s ručením omezeným (nejvýše dva
společníci nebo rodinná s. r. o.) a osobám vykonávajícím práci na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr
(DPČ, DPP), jejichž činnost byla zakázána či omezena vládními restrikcemi v rámci nouzového stavu vyhlášeného 5. října
2020. Tento návrh zákona musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.
Částka kompenzačního bonusu je navrhovaná ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období (tj. období
odpovídající nouzovému stavu od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020). Celková maximální výše kompenzačního bonusu za
stávající nouzové období trvající 31 dní by tak mohla dosáhnout částky 15 500 Kč. Návrh zákona předpokládá možnost
dalšího kompenzačního období, pokud by došlo k prodloužení současného nouzového stavu i po 4. listopadu 2020.
Na rozdíl od kompenzačního bonusu, který byl vyplácen OSVČ na jaře tohoto roku, je současná forma kompenzace méně
plošná a cílí na postižené sektory ekonomiky. Nárok na bonus budou mít pouze ti podnikatelé, jejichž dominantní zdroj
obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 byl v oboru, který vláda přímo zakázala nebo omezila, tj. zejména
pohostinství, organizování kongresů, vzdělávacích akcí, veletrhů, kultury a sportu atd. Už tedy nebude na překážku
skutečnost, že OSVČ je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, avšak tato činnost pro ni nemůže mít převažující
charakter.
Vláda rovněž navrhuje odškodnit i ty podnikatele, jejichž podnikatelská činnost sice nebyla přímo zakázána nebo omezená,
ale kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními
vlády. Mělo by se tak jednat o podnikatele, jejichž činnost byla v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky. U této
skupiny podnikatelů je podmínkou nároku na kompenzační bonus to, aby jejich podnikatelská činnost byla v důsledku
vládních opatření vyloučena alespoň z 80 %, jednalo se o majoritní příjem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce,
a současně nebylo možné výstupy bez zásadních obtíží poskytovat někomu jinému.
Nárok na kompenzační bonus budou mít dle návrhu zákona i osoby činné na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo
dohody o pracovní činnosti (DPČ), které pro výše uvedené podnikatele pracovaly, pokud byly účastny nemocenského
pojištění jako zaměstnanci, a to nejméně po dobu tří ze čtyř předcházejících měsíců rozhodného období (tj. od 1. června
2020 do 31. září 2020).
Návrh zákona dále stanovuje další podmínky, které musí pro výplatu kompenzačního bonusu dotčený subjekt splnit. Jde
o obdobné podmínky, které platily na jaře. Mimo jiné se v případě OSVČ vyžaduje, aby měla platné živnostenské oprávnění
k 5. říjnu 2020, nebo měla přerušenou činnost po 12. březnu 2020 a toto přerušení k 5. říjnu 2020 trvalo.
Kompenzační bonus se vyplatí na základě žádosti a čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek podaných na místně
příslušný ﬁnanční úřad písemně či datovou schránkou nejpozději ve lhůtě dvou měsíců po skončení bonusového období.

4 | Mimořádné Daňové a právní aktuality – 19. 10. 2020
© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member ﬁrm of the KPMG global organization of independent member ﬁrms
aﬃliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Covid-19

Režim A programu Antivirus pokračuje do konce roku
a bude štědřejší
Vláda 14. října rozhodla o prodloužení režimu A programu Antivirus až do konce letošního roku. Pro zaměstnavatele s nuceným
omezením provozu bude tato podpora s účinností už od 1. října výrazně výhodnější. O případném prodloužení nebo úpravách
režimů B a C by se mělo jednat v brzké době.
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Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus kompenzuje zaměstnavatelům už od dubna částečně náhrady mezd, které
svým zaměstnancům vyplácejí v souvislosti s překážkami v práci. Zatímco režim A se vztahuje na situace nuceného omezení
provozu a karantény, pod režim B spadaly související hospodářské potíže, se kterými se zaměstnavatelé musejí potýkat –
například omezení poptávky po službách nebo výrobcích. Režim C pak spočíval v prominutí pojistného na sociální
zabezpečení.
Zatímco režim C skončil už na konci srpna, režimy A a B vláda opakovaně prodloužila. Od listopadu je měl nahradit tzv.
kurzarbeit, tj. institut podpory v době částečné nezaměstnanosti. První návrh kurzarbeitu ale sklidil značnou porci kritiky
a téměř jistě se nestihne do konce října schválit.
V souvislosti se zhoršující se pandemickou situací a novými opatřeními omezujícími podnikatelskou činnost tak vláda nyní
přistoupila k prodloužení podpory v rámci režimu A programu Antivirus, a to prozatím do konce letošního roku.
Podpora bude současně pro podniky s nuceným omezením provozu štědřejší. Zatímco do konce září měl zaměstnavatel
nárok na proplacení 80 % nákladů na vyplacené náhrady mezd včetně odvodů, maximálně však 39 tisíc Kč na jednoho
zaměstnance, od října má zaměstnavatel nárok na proplacení 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na
zaměstnance. V případě karantény zůstává podpora ve výši 80 % vyplacené náhrady mezd.
Před uzávěrkou článku dosud vláda nezveřejnila celý text příslušného rozhodnutí prodlužujícího Antivirus. O jeho základních
parametrech pouze informovala v tiskové zprávě. Detailní podobu nových podmínek prodlouženého režimu A tak zatím
neznáme a může se od dosud zveřejněných informací lišit.
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Krátce

Stručné aktuality, 19. 10. 2020
Daňové a právní novinky uplynulého týdne jednou nebo dvěma větami.

Václav Baňka
vbanka@kpmg.cz
222 123 505

Vláda schválila návrh zákona, který prodlužuje období, během kterého nemusí podnikatelé plnit povinnosti vyplývající
ze zákona o evidenci tržeb, do 31. prosince 2022. Návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna. Vláda navrhuje
projednání ve stavu legislativní nouze.
Vláda schválila návrh zákona, který prodlužuje období, ve kterém mohou být sjednány úvěry v programu COVID III
o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. Zároveň navrhuje prodloužit období, do kdy lze uplatnit plnění ze státní
záruky, a to až do 30. dubna 2026. Součástí novely je i rozšíření státní záruky tak, aby pokryla ručení ČMZRB také za
jiné než provozní úvěry. Návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna. Vláda navrhuje projednání ve stavu
legislativní nouze.
Vláda schválila krizové opatření, které pro cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou uvolňuje v průběhu
nouzového stavu podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího
zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit ministerstvu vnitra, a to
nejpozději v den nástupu na nové místo.
Vláda schválila podmínky programu Ošetřovné II pro OSVČ. O dotaci ve výši 400 Kč za den mohou požádat OSVČ,
pokud přišly o výdělek v důsledku uzavření škol a starají se o dítě do 10 let nebo o nezaopatřené dítě maximálně do
věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. Možnost poskytnout ošetřovné pro OSVČ nemá
zákonnou formu a nepodléhá projednání Parlamentem. Upravené podmínky ošetřovného pro zaměstnance by měla
projednávat Poslanecká sněmovna tento týden.
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