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Vážení zákazníci,

V Praze dne 28. 4. 2020

jak jsme vám slíbili, posíláme další sumarizaci opatření, která v České republice platí v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným 12. března 2020. Můžeme vás opět ujistit, že vaše podnikání je pro naši společnost velice důležité
a není nám lhostejný osud všech gastronomických provozoven, které jste museli zavřít v důsledku šíření Covid 19.
Dnes tak s vámi sdílíme další informace, týkající se například bonusu pro OSVČ či splátek úvěrů a hypoték. Věříme,
že se nám nelehké období podaří společně překonat.
Jsme s vámi, buďte s námi!

Ing. Pavel Slavík
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Obchodní ředitel On Trade
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Ošetřovné pro OSVČ – SCHVÁLENO
dářním měsíci je nutné opakované podání
žádosti.
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Žádost je platná pro jeden kalendářní měsíc
a v případě zájmu o dotaci v dalším kalen-

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25.000 Kč – „Program pětadvacítka“
– SCHVÁLENO
Kompenzace pro podnikatele pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ve výši
25.000,- Kč. Podmínky získání kompenzačního
bonusu:
• Jedná se o osobu samostatně výdělečně
činnou podle zákona upravujícího důchodové
pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník,
veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče,
architekt, daňový poradce a podobně).
• Vykonávaná činnost je činností hlavní,
• Vykonávaná činnost může být i činností
vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává
zaměstnání zakládající účast na nemocenském
pojištění
• OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020.
Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její

činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu
2019 (sezónní podnikání)
• OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela
nebo z části vykonávat nad míru obvyklou,
a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím
s výskytem koronaviru nebo krizových opatření
vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako
je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její
provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či
omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb
potřebných pro výkon činnosti)
• Splnění těchto skutečností doloží žadatel
čestným prohlášením.
Lze kombinovat s dalšími programy, nelze však
vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti.
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Více viz https://www.mfcr.cz/cs/
aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Více viz https://www.mfcr.cz/cs/
aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-predstavilo-pokraco-38228
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Příjem žádostí od 9.4.2020
do 29.6.2020, formulář zde https://
www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687

Ministerstvo financí zároveň v pátek 17. 4.
2020 oznámilo záměr program Pětadvacítka
prodloužit, což následně posvětila i vláda.
Žádat se následně bude prostřednictvím druhé žádosti.

Odklad nájemného pro podnikatele – SCHVÁLENO

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/
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Splátky úvěrů a hypotéky – SCHVÁLENO
Nový zákon účinný od 17.4.2020. Dlužníci mohou žádat své úvěrující (věřitele) o odklad plnění peněžitých dluhů po tzv. ochrannou dobu.
Zákon upravuje 2 varianty tzv. ochranné doby,
z nichž si dlužník může vybrat:
• kratší ochrannou dobu (do 31. 7. 2020) nebo
• delší ochrannou dobu (do 31. 10. 2020).
Ochranná doba trvá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž
úvěrujícímu došlo oznámení dlužníka, že má
v úmyslu využít ochrannou dobu. Dlužník tedy
musí svůj záměr úvěrujícímu oznámit.

Dále byla schválena novela zákona o spotřebitelském úvěru, která nastavuje strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů
pro osoby samostatně výdělečně činné. Doposud byla výše sankcí omezena pouze u úvěrů
pro spotřebitele. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením
delším než 90 dnů, omezuje maximální výši
smluvního úroku.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/senat-schvalil-omezeni-sankci-u-pujcek-p-38184
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https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/senat-dal-zelenou-pulrocnimu-odkladu-spl-38183

Nový program pro pražské provozovny – Covid Praha (poskytnutí úvěrů)
– SCHVÁLENO
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/cmzrb_ve_spolupraci_s_hl_m_prahou.html

