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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
KOMPENZAČNÍ BONUS

Dne 15. dubna 2020 vstoupil v účinnost zákon o tzv.
kompenzačním bonusu, jenž je součástí protikrizových
opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19.
Nárok na kompenzační bonus mají všechny osoby
samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla
v „bonusovém“ období omezena nad obvyklou míru
v důsledku situace související s výskytem koronaviru,
s výjimkou těch, které vykonávají podnikatelskou činnost
souběžně se zaměstnáním. Podstatné přitom je, aby žadatel
nebyl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

bonus novelou zákona rozšířen o druhé kolo, které je
schváleno za období od 1. května do 8. června 2020,
přičemž výše i podmínky kompenzace zůstávají stejné.
Doporučujeme sledovat i vývoj pro možnost zavedení
třetího kola ve formě nařízení, které by mohlo trvat
od 9. června do 31. srpna 2020 v případě trvání krizových
opatření.
Platí, že je nárok umožněn i spolupracující osobě při
výkonu samostatné výdělečné činnosti. Nevylučuje se ani
nárok studentů do věku 26 let, osob pobírajících starobní,
invalidní (byť jen částečný) důchod či osob čerpajících
peněžitou pomoc v mateřství, pokud vykonávají
samostatnou výdělečnou činnost.

První „bonusové“ období bylo vymezeno daty
od 12. března do 30. dubna 2020, přičemž výše
bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den,
kdy žadatel splňoval výše uvedené podmínky.

Součástí žádosti je čestné prohlášení, kterým žadatel
prokazuje splnění podmínek. Lze tedy očekávat důslednější
kontroly ze strany finančních úřadů ohledně dopadu
krizových opatření na daňový subjekt. V případě, že by
správce daně neshledal vyplacení bonusu jako oprávněné,
bude mít daňový subjekt povinnost tento bonus nejen
vrátit, ale současně s tím mu bude vyměřen úrok z prodlení
ode dne vyplacení bonusu do dne jeho vrácení.

Nárok na kompenzaci má ten, kdo podá žádost (ke stažení
na stránkách Finanční správy) nejpozději do 60 dnů od
skončení bonusového období (pro první kolo tedy
do 29. června 2020). Vzhledem k situaci byl kompenzační
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Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.
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PRÁVNÍ NOVINKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DOBĚ PANDEMIE

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal
seznam častých dotazů spojených s vydanými
opatřeními proti koronaviru. Níže uvádíme odpovědi
na několik z nich. Výbor SVJ může požadovat po
obyvatelích domu informaci, že se u někoho z nich
vyskytla nákaza, aby mohla být provedena okamžitá

dezinfekce všech dotčených prostor domu a ostatní
spoluvlastníci byli o výskytu nákazy informováni.
Je však třeba, aby šlo pouze o anonymní sdělení a aby
výbor prohlásil, že nebude vyvíjet snahu o identifikaci
takové osoby.
Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ POKRAČUJE,
PODPOŘÍ I TZV. DOHODÁŘE
Sněmovna dne 5. 5. 2020 posvětila návrh na
pokračování programu Pětadvacítka, který předložilo
Ministerstvo financí a schválila vláda. Bylo tím
přehlasováno senátní veto a pokud novelu podepíše
prezident republiky, bude podpora 500 Kč/den
pokračovat i v období od 1. května do 8. června 2020.

Žádat bude možné od 7. května 2020. Novela zákona
má za cíl dále zmírňovat negativní dopady epidemie
koronaviru na OSVČ v důsledku trvání vládních
omezení.
Více informací naleznete ZDE.
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PODPORA MALÝCH S.R.O. ODSOUHLASENA
Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona
o kompenzačním bonusu týkající se malých s.r.o.,
kterou finálně připraví Ministerstvo financí. Půjde
o obdobnou podporu jako mají všechny OSVČ
postižené opatřeními vlády ke koronaviru, tedy ve výši

500 Kč/den. Půjde o s.r.o., které mají 1-2 společníky
nebo 1 společníka a osoby blízké dle § 22, odst. 1 NOZ
– manžel, partner, děti, rodiče; vláda chce podpořit
zejména rodinné firmy.
Více informací naleznete ZDE.

SPUŠTĚNÍ COVID III.
U ČMZRB SE OČEKÁVÁ V 2. POLOVINĚ KVĚTNA
Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční
banky a Českomoravská záruční a rozvojová banka
bude za ně vystavovat záruky. Program bude určen pro
OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, a to ze všech
regionů vč. hl. m. Prahy. V rámci programu se
předpokládá podpoření pořízení drobného hmotného
a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či
materiálu, ostatních provozních nákladů jako náklady
na mzdy, a energie, platby za nájemné, úhrada
dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování

pohledávek. Tento program bude o to jednodušší, že
žadatel již vůbec nebude přicházet do styku s ČMZRB
a ani nebude muset vyplňovat žádnou žádost ani
přílohy, jak tomu bylo v předchozích COVID
programech. Výše záruky pak bude u MSP až 90 %,
u velkých podniků nad 250 zaměstnanců 80 %. Přesné
podmínky budou uvedeny v rámci zveřejnění výzvy.
Nebude se zkoumat statut MSP a nebude se vztahovat
k de minimis.
Více informací naleznete ZDE.

ODKLAD EET DO KONCE ROKU 2020
Vláda dne 4. 5. 2020 schválila odložení všech fází EET
do konce r. 2020, tedy s náběhem od 1. 1. 2021. Týká
se nejen 3. a 4. fáze, ale i 1. a 2. fáze. V současné situaci
je důvodem odkladu komplikované získání nové
certifikace a autentizačních údajů pro již fungující

zařízení EET z 1. a 2. fáze a dále přerušená informační
kampaň pro podnikatele spadající do 3. a 4. fáze EET.
Více informací naleznete ZDE.
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NAVÝŠENÍ OŠETŘOVNÉHO PRO OSVČ
Vláda dne 4. 5. 2020 schválila navýšení ošetřovného pro
OSVČ z 424 kč na 500 Kč/den, a to zpětně od
1.4.2020 do 30.6.2020 (dokud budou zavřené školy).
Administraci a vyplácení této dávky bude nadále
zajišťovat MPO. Za březen je nyní vyplaceno 90 %
všech schválených žádostí. Podrobnosti budou

zveřejněny tento týden na ZDE. O došlých žádostech
o „ošetřovné“ MPO průběžně rozhoduje. Žádosti
o „ošetřovné“ se vyřizují nejrychleji v případě, že
přijdou datovou schránkou (DS).
Více informací naleznete ZDE.

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ
PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ K 1. 5. 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek 1. května
2020 zveřejnilo aktuální harmonogram uvolnění
podnikatelských a dalších činností. To, jaká pravidla je

třeba respektovat a jaké podnikatelské aktivity jsou
v současné době omezeny, naleznete ZDE.
Obrázek ke stažení ZDE.

4

INFORMACE O BANNERU COVID-19

Dovolujeme si Vám připomenout, že AMSP ČR
zveřejňuje a několikrát denně průběžně doplňuje
všechny nové informace týkající se problematiky
koronaviru s dopadem na podnikatele na webových
stránkách. Účastníme se všech klíčových jednání
na ministerstvech včetně víkendových. Aktuální

informace naleznete v banneru COVID - 19 na úvodní
straně webu http://www.amsp.cz.
Více informací naleznete ZDE.
Aktuální nabídky firem naleznete ZDE.

tel.: 236 080 454, mob.: 733 722 512,
e-mail: amsp@amsp.cz,
www.amsp.cz

