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Vážení obchodní partneři,
V Praze dne 26. 10. 2020

naší prioritou v této nelehké době je Vaše podpora, zůstáváme s Vámi a věříme, že společně nastalou situaci 
zvládneme. Proto Vám přinášíme prostřednictvím newsletteru servis vládních opatření a rozhodnutí, která jsou 
v platnosti, nebo o kterých se v těchto dnech rozhoduje.

Rádi Vám pomůžeme se vším, co bude v našich silách, s Vašimi dotazy se na nás tedy neváhejte obracet. V přípa-
dě potřeby kontaktujte své obchodní zástupce, call centrum na čísle +420 548 134 134, nebo napište na email 
salesCZ@heineken.com.

Žádat o něj můžete v případě, pokud jste 
v nájmu a máte na základě přijatých krizových 
opatření zakázáno nebo výrazně omezeno 
poskytování služeb zákazníkům nebo prodej 
zboží. To je případ restaurací, kaváren, barů, 
hospod atd. Podpora činí 50 % z celkového ná-
jemného a na rozdíl od dřívějška není podmí-

něna slevou ze strany pronajímatele. Proplácet 
se bude za období nuceného nebo omezeného 
provozu. Žádat můžete prostřednictvím elektro-
nického formuláře na webu MPO. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-
-podnikani/covid-19-najemne--255305/

Příspěvek na nájemné

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ

Ing. Pavel Slavík
Obchodní ředitel On Trade

Jsme s Vámi, buďte s námi!

Dej bůh štěstí!



Podpora zaměstnanosti – antivirus A

Daňové úlevy

Platí pouze pro podnikatele, jejichž činnost byla 
vládním nařízením bezprostředně omezena. 
Ministerstvo financí promine úroky z prodlení 
u DPH, splatné v období od října do prosince 
2020, pokud bude daň uhrazena do konce 
roku. Dále promíjí zálohy na daň z příjmu práv-
nických i fyzických osob, splatných v prosinci 

Zaměstnavatelé z podniků s nuceným omeze-
ním provozu získají z rozhodnutí vlády 100 % 
náhrad mezd s odvody na jednoho zaměstnan-
ce, a to zpětně od 1. října do konce letošního 

2020 a promíjí letošní zálohy na silniční daň. 
Finanční správě odešlete mailem oznámení, že 
splňujete dané podmínky.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/
tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikate-
lum-a-zivnostnikum--253690/

roku. Strop na jednoho zaměstnance se zvyšuje 
na 50 000 korun. Na zaměstnance v karanténě 
příspěvek činí 80 %. O podporu žádáte vyplně-
ním žádosti na webu MPSV. 



Krizové ošetřovné

Kompenzační bonus

Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ 
a malé s.r.o. s nejvýše dvěma společníky. 
Podmínkou poskytnutí bonusu je převažující 
činnost podnikání v zavřených oblastech eko-
nomiky. Výše bonusu činí 500 korun za každý 
den zákazu nebo omezení podnikání v dů-
sledku vládních restrikcí. Období je vymezeno 

O ošetřovné mohou zažádat zaměstnanci z dů-
vodu péče o dítě mladší deseti let. Ošetřovné 
se bude vyplácet po celou dobu uzavření škol 
či při nařízené karanténě dítěte. Poslanci už 
schválili zvýšení podpory na 70 % denní vymě-
řovacího základu (dříve 60 %), minimálně však 
400 korun denně. Na ošetřovném se mohou 

současným nouzovým stavem od 5. října do  
4. listopadu. Pokud bude trvat déle, období se 
automaticky prodlužuje. 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpra-
vy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonu-
su-39701

střídat dvě osoby (i po dnech). Nově na ošet-
řovné mají nárok i lidé pracující na dohody 
o provedení práce a dohody o pracovní čin-
nosti, pokud si v minulosti platili nemocenské 
pojištění. 

https://www.mpsv.cz/osetrovne
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