Ekonomické souvislosti s COVID 19
stav k 24.03.2020
Zaměstnanost
OČR – ošetřování člena rodiny
Bylo posunuto plnění ošetřovného až do znovuotevření školských institucí.
O OČR se žádá ve škole, kam dítě dochází.
OČR lze čerpat k dětem které nedosáhly 13. narozenin.
OČR se bude vyplácet měsíčně. Zaměstnanec odnese žádost zaměstnavateli (mzdové účtárně)
Rodiče se také mohou v rámci péče střídat.
Náhrada mezd - (PROGRAM ANTIVIRUS v přípravě, chybí konkrétní )
A
B
C

D

E

SITUACE
Nařízení karantény zaměstnanci
hyg.stanicí
Nařízení k uzavření provozu na základě
opatření státu
Nařízení karantény firmě hyg.stanicí, či
péče o dítě u významné části
zaměstnanců
Omezení dostupnosti vstupů
(surovin, výrobků, služeb) nezbytných k
činnosti
Omezení poptávky po službách,
výrobcích a jiných produktech

Platba mezd
Náhrada mzdy 60%
průměrného reduk.výdělku
Náhrada mzdy 100%
průměrného výdělku
Náhrada mzdy 100%
průměrného výdělku

Náhrada státu
Pro firmu 100%
vyplacené mzdy
Pro firmu 80%
vyplacené mzdy
Pro firmu 80%
vyplacené mzdy

Náhrada mzdy 80%
průměrného výdělku

Pro firmu 50%
vyplacené mzdy

Náhrada mzdy 60%
průměrného výdělku

Pro firmu 50%
vyplacené mzdy

DANĚ a ODVODY
OBECNÉ
Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
(musí nejdřív existovat žádost o posečkání nebo splácení daně)
Prominutí pokuty za opožděné přiznání, pokud bude rozhodnuto o
prominutí o úroku viz.výše
Prominutí správního poplatku za podání žádosti o:
- povolení o posečkání, rozložení na splátky, pokud žádost bude
podána do 31.07.2020
- o prominutí úroku z prodlení, pokuty za nepodání KH, pokud
bude podána do 31.07.2020
DAŇ Z PŘÍJMU
Prominutí úroku za pozdní zaplacení daně, pokud bude daň do 1.7.2020
zaplacena
Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání, pokud bude přiznání
do 1.7.2020 podáno
Prominutí zálohy 15.06.2020 na daň z příjmů
Prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí max do 31.08.2020
Možnost odečíst ztrátu roku 2020 zpětně v roce 2019 a tím získat v roce
2021 (03 nebo 06) přeplatek

NA ŽÁDOST
AUTOMATICKY
AUTOMATICKY

AUTOMATICKY
AUTOMATICKY
AUTOMATICKY
AUTOMATICKY
NA ŽÁDOST

DPH
Prominutí pokuty za pozdní podání KH v částce 1 000
v období od 01.03 do 31.07.2020
Prominutí pokuty za nepodání KH v částkách 10 000-50 000 (tj. po výzvě)
v období od 01.03 do 31.07.2020
Sociální a Zdravotní fyzických osob podnikatelů
Prominutí záloh na ZP a SP na dobu do března 2020 do srpna 2020.
V případě, že již byla záloha za březen uhrazena, automaticky o ní bude
uvažováno jako o zaplacené záloze za září 2020.

AUTOMATICKY
NA ŽÁDOST

AUTOMATICKY

U Žádostí musí být ospravedlnitelný důvod prodlení a u pokuty:
Daňový subjekt nebo jeho zástupce věrohodně prokáže, že prodlení s úhradou daně, vznik pokuty za
nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření.
Daňový subjekt je oprávněn prokázat naplnění některého důvodu jakýmikoli prostředky.
V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze uvažovat
např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti
(týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu).
V případě prokazování ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále uvažovat
např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb
vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými
opatřeními na straně dodavatele apod.
Na žádost o prominutí úroku nebo pokuty za nepodání kontrolního hlášení neexistuje speciální
formulář
Nejpozději do 3 měsíců od platebního výměru
Lze prominout pokud:
Posečkaná/ splátkovaná Daň byla zaplacena,
Kontrolní hlášení, následné kontrolní hlášení bylo podáno

EET
Posunutí 3. a 4. vlna EET - elektronické evidence tržeb. Nyní všechny ekonomické subjekty (týká se i
subjektů z 1. a 2. vlny) nejsou povinny elektronicky evidovat své tržby, a to až 3 měsíce po ukončení
krizového stavu, který byl 12. března vyhlášen Vládou České republiky.

ÚVĚRY
Úvěr COVID I zahájen 18.3 ukončen 20.3
Úvěr COVID II + záruky pro komerční banky (není spuštěno)
Lze požádat o úvěr www.cmzrb.cz s nulovým úrokem na financování zásob, drobného hmotného a
nehmotného majetku a provozní výdaje.
Firemní banky připravují úvěry – nástroje k financování následků COVID-19 k překlenutí tíživé
situace, za tyto úvěry bude ručit stát.

NÁHRADA ŠKODY ( NUTNOST KONZULTACE S PRÁVNÍKEM)
Podle § 36 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb, krizového zákona je stát povinen nahradit škodu
způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními
prováděnými podle tohoto zákona.
Tato speciální odpovědnost státu je založena na současném splnění předpokladů, jimiž je:
1. provedení krizového opatření
2. vznik škody
3. příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.
Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo
stav ohrožení státu. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194.
Stát se může odpovědnosti zprostit pouze v případě, prokáže-li (důkazní břemeno leží na něm), že
poškozený si způsobil škodu sám.
Z ust. § 36 krizového zákona vyplývá, že stát je povinen uhradit jakoukoliv škodu vzniklou v příčinné
souvislosti s krizovými opatřeními.
Druhy škod:
- škoda na majetku, tzv. věcná škoda, tj. škoda skutečná (zmenšení majetku) a ušlý zisk (nezvětšení
majetku)
- škoda na zdraví
- nemajetková újma
V řízení o nároku na náhradu škody je třeba jednat s Ministerstvem vnitra (v souladu s § 12 odst. 1
písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., podle nějž toto ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro
vnitřní věci, zejména pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a
integrovaný záchranný systém.
Nárok na náhradu škody je třeba uplatnit u Ministerstva vnitra do 6 měsíců od doby, kdy se poškozený
o škodě dozvěděl, jinak právo zaniká.
Základní informace najdete na http://bit.ly/2WmDtlL

