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Vážení zákazníci,

V Praze dne 8. 4. 2020

dne 26. 3. 2020 jste od nás obdrželi zprávu, související se současnou situací v gastronomii, která vznikla jako důsledek nařízení Vlády ČR ze dne 14. 3. 2020 o uzavření všech provozoven v důsledku šíření Covid19. Mohu Vás ujistit,
že Vaše podnikání je i pro naši společnost velice důležité. Chceme Vám být opravdovým obchodním partnerem
v podnikání a nejen v poskytování skvělých produktů a služeb, jak jste zvyklí. Proto pro Vás v těchto chvílích chceme
být také oporou v oblasti sdílení a poskytování informací, které Vám mohou toto složité období pomoci ustát.
Na základě Vaší zpětné vazby jsme se rozhodli, že Vás budeme průběžně informovat o legislativních, pracovně
právních a vůbec veškerých důležitých nařízeních orgánů státní správy.

foto: Pixabay

Dnes proto přinášíme první sumarizaci opatření, která platí v České republice v souvislosti s nouzovým stavem
vyhlášeným 12. 3. 2020. Vždy ale pamatujte na základní pravidlo: informace je třeba ověřovat si u důvěryhodných
zdrojů. Velká většina opatření podléhá schválení Parlamentem a není pouze v kompetenci vlády. Proto verze opatření přijatá rozhodnutím vlády a zveřejněná v mediích nemusí být ještě konečnou verzí!

Ing. Pavel Slavík
Obchodní ředitel On Trade

foto: Pixabay
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Nároky zaměstnavatelů na kompenzaci mzdových nákladů – SCHVÁLENO
Kompenzace mezd vyplacených zaměstnancům za březen 2020 dle níže uvedených režimů
– program Antivirus – podpora zaměstnanosti.
Režim A - druh překážky (Nucené omezení
provozu a karanténa):
1/ v případě karantény pobírá zaměstnanec
náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
2/ v případě uzavření provozu nařízením vlády
pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy
Režim B - druh překážky (Překážky v práci
na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží):
1/ překážky v práci na straně zaměstnavatele
z důvodu nařízení karantény či péče o dítě
u významné části zaměstnanců (30 % a více)
– zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 %
průměrného výdělku
2/ omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného
výdělku
3/ omezení poptávky po službách, výrobcích
a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Další podmínky:
1/ zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník
práce
2/ zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě
a nesmí mu být dána výpověď
3/ týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci
musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
4/ zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést
odvody

Příjem žádostí od 6. 4. 2020
Podání elektronicky na úřadu práce
pouze a na schváleném formuláři
(https://www.uradprace.cz/)
Lze doporučit vést evidenci pracovní doby zaměstnanců s informací,
ve kterých dnech a z jakého důvodu
nepracovali a zda by mohli splňovat
podmínky pro náhradu mzdy s uvedením její výše
Podrobnosti programu Antivirus –
podpora zaměstnanosti https://www.
mpsv.cz/web/cz/antivirus
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Ošetřovné pro OSVČ – SCHVÁLENO
Kompenzace pro podnikatele, kteří nemohou
vykonávat svoji činnost z důvodu péče o:

Výše ošetřovného 424,- Kč / den.

1/ dítě mladší 13 let, nebo
2/ nezaopatřené dítě maximálně do věku
26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby,
pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření
proti šíření infekce COVID -19 nebo
3/ osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci
jiné osoby, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální
péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID -19.

Příjem žádostí od 1. 4. 2020
Podání elektronicky na Ministerstvu
průmyslu a obchodu a na schváleném formuláři https://osetrovne-osvc.
plus4u.net/info/
Podrobnosti programu Ošetřovné pro
OSVČ – Výzva I https://www.mpo.
cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

COVID II – SCHVÁLENO
Úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB
a s finančním příspěvkem na úhradu úroků.
Alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením
na 5 mld. Kč), umožní zaručit úvěry přes
20 mld. Kč na:
1/ pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,
2/ na pořízení a financování zásob
3/ na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.).

Příjem žádostí od 2. 4. 2020
Finanční příspěvek až 30 % z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max.
1 mil. Kč, záruka je bez poplatků
Podmínky:
1/ výše úvěru až 15 mil. Kč
2/ až do výše 80 % způsobilých výdajů
projektu
3/ délka ručení až 3 roky
Více informací naleznete https://
www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/
zaruka-covid-ii/

foto: Pixabay
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Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 000 Kč – NÁVRH
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

foto: Pixabay

Kompenzace pro podnikatele, kterým poklesly
příjmy za IQ 2020 oproti předchozímu roku, až
do výše 25 000,- Kč.

Odklad nájemného pro podnikatele – NÁVRH
Odklad placení nájemného za provozovnu, jejíž
provoz byl uzavřen, na základě mimořádného
opatření proti šíření infekce COVID -19.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/
tiskove-zpravy/vlada-schvalila-odklad-najemneho-pro-podnikatele--253792/

Obecné možnosti:
1/žádost o posečkání daně (DPH, Daň z příjmu,
ostatní daně) – za úrok 7 % + repo sazba ČNB
- možnost na základě žádosti - prominutí daně
po její úhradě podle daňového řádu
2/ plošné prominutí poplatku 400 Kč za podání
žádostí o posečkání daně nebo splátkování
do 31. 7. 2020

foto: Pixabay
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Oddálení plateb a podání daní
Daň z příjmu právnických osob - SCHVÁLENO
1.

záloha 15. 3. 2020 – odložení na žádost i zpětně

2.

záloha 15 . 6. 2020 – plošné prominutí

3.

přiznání a úhrada daně – plošné prominutí pokuty za opožděné podání
přiznání a plošné prominutí úroku
z prodlení za pozdní úhradu daně do
1. 7. 2020.
- prominutí pokuty za pozdní podání
přiznání v případě povolení posečkání
daně

4.

zpětné působení daňové ztráty – plošné uplatnění daňové ztráty za rok
2020 v daňovém přiznání roku 2019

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
EET - SCHVÁLENO
1.

pozastavení povinnosti elektronicky
evidovat tržby po dobu stavu nouze
a následujících 3 měsíců

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Daň z příjmu fyzických osob - SCHVÁLENO
1.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

záloha 15. 3. 2020 – odložení na žádost i zpětně

2.

záloha 15. 6. 2020 – plošné prominutí

3.

zálohy ze závislé činnosti – odložení
na žádost

DPH - SCHVÁLENO

4.

roční zúčtování – odložení z provozní
důvodů zcela mimořádně v souvislosti
s Covid-19 po 31. 3. 2020

1.

kontrolní hlášení – plošné prominutí
pokuty 1 000 Kč za pozdní podání
kontrolního hlášení v období
1. 3. – 31. 7. 2020, individuální promíjení pokuty 10 000 – 50 000 Kč

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
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Zdravotní pojištění - SCHVÁLENO
1.

na základě žádosti povolení o splátkování a odpuštění penále

Splátky úvěrů a hypotéky - NÁVRH
1.

Sociální pojištění - SCHVÁLENO
1.

na základě žádosti povolení o splátkování a odpuštění penále

Daň z nabytí nemovitých věcí - NÁVRH
1.

návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-na-zruseni-dane-z-naby-38023
Silniční daň - SCHVÁLENO
1.

záloha 15. 4. 2020 – plošné prominutí
do 15. 10. 2020

2.

záloha 15. 7. 2020 – plošné prominutí
do 15. 10. 2020

Návrh na vyhlášení 6měsíčního moratoria na splátky úvěrů a hypoték;
moratorium by mělo být pro banky
i nebankovní sektor

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077
Splátky nájmů
1.

návrh možnosti odkladu nájemného.
Ochranná lhůta plyne od 12. 3. 2020,
kdy byl vyhlášen nouzový stav a trvá
do 30. 6. 2020. Uhrazení splátek
po dobu 2 let do 31. 3. 2022

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-odklad-najemneho-pro-podnikatele--253792/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stat-umoznil-odlozit-platby-zaloh-u-silnicni-dane-a-take-mytneho/1873116
Obecné informace o daních pro poplatníky daní
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

Podporujeme iniciativu zachranhospodu.cz!
V reakci na současnou kritickou situaci v gastronomických provozovnách se Český svaz pivovarů a sladoven snaží umožnit hostům a štamgastům, aby své oblíbené hospodě pomohli
přečkat toto náročné období. Proto zahajuje
projekt, v rámci kterého je možné zakoupit si
voucher v libovolné hodnotě na konzumaci
ve vybraném podniku. My jako partner pomáháme proplácet všechny provozní náklady
tohoto projektu tak, aby vám na účet mohlo
přijít 100 % příspěvku vašeho štamgasty.

Podporujeme i další aktivity, abychom všichni
společně toto období ustáli – darovali jsme pet
preformy nemocnicím pro bezpečné uložení vzorků lidí s podezřením na pozitivní nález viru, dodáváme nealko nápoje těm co s C19 bojují v první
linii, pro nemocnice máme nachystány velké stany pro případ, že by je potřebovaly pro nová testovací místa. Aktivit je celá řada a dále přibývají
a my se snažíme tam, kde to jde, pomáhat, jak
můžeme.

Neváhejte se připojit na www.zachranhospodu.cz

