Opatření pro OSVČ
25

"Pětadvacítka"
Typ opatření

Podmínky

•

•

•
•

•

•

Přímá podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené
šířením koronaviru ve výši 25 tis. Kč (nebo
500 Kč denně)
Bonusovým obdobím je období od 12. 3. do
30.4. Dalším schváleným obdobím, kdy bude
možné žádat o bonus, je datum od 1.5. do 8.6.
Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní
dny, za které žadatel neobdržel podporu v
nezaměstnanosti
Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za
každý kalendářní den bonusového období, ve
kterém jsou splněny podmínky pro jeho
čerpání
Více info zde

•

•

•

•

Vykonávání činnosti OSVČ jako činnosti hlavní,
nebo i vedlejší za předpokladu, že OSVČ
současně nevykonává zaměstnání
Subjektem je OSVČ podle zákona upravujícího
důchodové pojištění (typicky živnostník,
samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt
apod.)
OSVČ byla aktivní ve dnech, na které žádá
příspěvek (od 12. 3. 2020)
Případně může jít též o OSVČ, jejíž činnost byla
přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 (sezónní
podnikání), ale byla v rámci bonusového
období opět aktivně obnovena
Podání jednostránkové žádosti, která bude
obsahovat čestné prohlášení, kde uvede, že mu
situace neumožnila vykonávat činnost jako
obvykle, a číslo bankovního účtu, na který má
být částka odeslána

Program "Ošetřovné" (OČR)
Typ opatření

Podmínky

•

•

•

•

Dotace kompenzující OSVČ opatření proti
koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve
výši 424 Kč za každý den OČR
Program bude realizován pouze pod dobu
mimořádného opatření, které přijala vláda ČR v
době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu COVID-19
Více info zde

•
•
•
•

O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc,
dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ
uvedený v žádosti
Na dotaci má nárok OSVČ která pečuje o dítě
(děti), které navštěvují školy i jiná dětská
zařízení
Dítě (děti) musí být mladší 13 let
Na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo
jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba
Dotace bude vyplácena také OSVČ, která
pečuje o nezaopatřené dítě (děti), maximálně
do věku 26 let, nebo o osobu (osoby) zdravotně
postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost)
podle zákona o sociálních službách

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ
Typ opatření

Podmínky

•

•

•
•
•

Za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za
6 měsíců (březen-srpen 2020)
Celková výše podpory je 29 376 Kč
Ten, kdo platí větší než minimální zálohu,
doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce
2021
Více info zde

Živnostníci s hlavní i vedlejší výdělečnou
činností nikde nemusí o toto odpuštění platby
žádat – změna platí automaticky
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Opatření pro OSVČ
COVID III
Typ opatření

Podmínky

•

•

•
•
•
•

Podpora formou portfoliových záruk
poskytnutých ČMZRB za provozní úvěry
komerčních bank
Výše úvěru se bude pohybovat mezi 10 tis. – 15
mil. Kč
Poskytnutá záruka pokryje až 80 % komerčního
úvěru
Pro OSVČ nebo podnikatele zaměstnávající až
500 zaměstnanců
Více info zde

•

Další kolo pro příjem žádostí banka vyhlásí ve
chvíli, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu
uvolní další peníze (začátek května)
Být malým nebo středním podnikem, u kterého
došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění
nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů
žadatele z důvodu opatření k zamezení šíření
koronavirové infekce

Program "Antivirus"
Typ opatření

Podmínky

•

•
•

•

•
•

Poskytnutí příspěvku na částečnou kompenzaci
náhrad mezd (60-80%)
Výše kompenzací zaměstnavatelům je
odvozena od průměrné superhrubé mzdy
včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a
závisí na důvodech, pro které museli postavit
zaměstnance na překážku v práci
Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad
práce o příspěvek ve dvou režimech A a B – dle
překážky v práci
Více info zde

•

•

Zaměstnavatel striktně 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 náhradu za mzdu
a odvést odvody

Technologie COVID 19
Typ opatření

Podmínky

•
•
•

•

•
•
•

Dotace na výrobu zdravotnických prostředků
Alokace 300 mil. Kč
Pořízení nových technologických zařízení a
vybavení, jejichž výsledkem bude produkce
materiálů, technologií a produktů z oblasti
zdravotnických prostředků a osobních
ochranných prostředků bezprostředně
souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a
řešením následků dopadu jeho šíření
Míra podpory 50 %
Výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč
Více info zde

•
•
•
•

Finanční podpora bude poskytnuta malým a
středním podnikům, které 1) pořídí nová
zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických
prostředků a osobních ochranných prostředků;
2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur
vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za
tímto účelem přemění svou výrobní linku
Výdaje bude možné uplatnit od 1. 2. 2020
Žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020
Příjemce MSP
Územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

Prodloužení termínů výzev OP PIK
Typ opatření
•

•

Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech
výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17.
března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna
2020, a to o 30 dní
Více info zde
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Opatření pro OSVČ
Program Czech Rise Up
Typ opatření

Podmínky

•

•
•

•
•
•
•
•

Chytrá opatření proti COVID-19, cílená podpora
vyvinutí nových řešení pro COVID-19
Alokace 200 mil. Kč
Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a
zdravotnických prostředků, popř. úhrada
mzdových nákladů u nových řešení
Maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle
výzvy)
Trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání
a vyčerpání alokace
Více info zde

•

Příjem žádosti zahájen 2.4.2020
Pro získání dotace nutné realizovat kdekoli na
území ČR
Pro získání dotace nutné realizovat projekt s
rychlým pozitivním efektem v boji proti COVID
19 a následným dopadům

Liberační daňový balíček I.
Typ opatření

Podmínky

•

•

•
•
•

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové
přiznání k dani z příjmů právnických osob, k
dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování
srážkové daně do termínu 1. dubna 2020 –
postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději
do 1. července 2020 – toto platí zcela
automaticky bez žádosti
U žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení
odpouští správní poplatky pro všechny žádosti
podané do 31. 7. 2020
V případě žádosti o posečkání úhrady daně se
odpouští správní poplatky pro všechny žádosti
podané do 31. 7. 2020
Plošné prominutí pokut za opožděné podání
kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč,
které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020

Více info zde

Liberační daňový balíček II.
Typ opatření

Podmínky

•

•

•

•
•

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů
fyzických a právnických osob
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat
tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a
to po dobu stavu nouze a následujících třech
měsíců
Zavedení institutu zpětné působení daňové
ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro
zdaňovací období r. 2018 a 2019
Plošné 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

Více info zde
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Opatření pro OSVČ
Odklad nájemného pro podnikatele
Typ opatření

Podmínky

•

•

•

OSVČ i firmy, které musely uzavřít provoz,
budou moci využít možnost odložení splátek
nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící
podnikání, zároveň jsou chráněni zákazem
výpovědi v ochranné lhůtě
Více info zde

•

Pronajímatel nemůže v ochranné lhůtě (tj. od
nabytí účinnosti zákona do 31. 12. 2020) nájem
jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je
nájemce v prodlení s placením nájemného
spojeným s užíváním prostoru sloužícího k
podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné
době tj. od 12. 3. do 30. 6. 2020
Nájemce je povinen uhradit všechny dluhy na
nájemném vzniklé a splatné v rozhodné době
do konce ochranné lhůty, pokud se tak
nestane, pronajímatel má právo vypovědět
nájem, kdy výpovědní doba činí 5 dní

Zastavení splácení úvěru a hypoték
Typ opatření
•
•

•
•

Vyhlášení moratoria na splácení úvěru a
hypoték, které závazné je závazné pro všechny
banky a nebankovní společnosti
Netýká se úvěrů sjednaných po 26.3. 2020,
kreditních karet, kontokorentů, revolvingových
úvěrů, operativního leasingu a úvěrů v
souvislosti s obchody na kapitálovém trhu
Nepovede k negativnímu zápisu do registru
dlužníků
Více info zde

Podmínky
•

•

•

Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou
moci podle své volby přerušit splácení na tři
nebo šest měsíců
Splátky bude možné odložit u spotřebitelských
i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které
byly sjednány a čerpány před 26. březnem
2020
V případě hypoték je možné splácení přerušit
také u smluv sjednaných před 26. březnem,
které byly čerpány po tomto datu

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance
Typ opatření

• Bude umožněno čerpat OČR
zaměstnancům po celou dobu uzavření
škol, školek nebo obdobných zařízení
• Nárok bude možné uplatnit i zpětně
• Více info zde
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