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Jakou podporu mohou podnikatelé 

postižení koronavirovou krizí využívat? 

(k 14. 1. 2021) 
 

Mimořádné (krizové) ošetřovné 

Určeno pro:  OSVČ, PO - zaměstnavatelé 

Obsah: Zaměstnancům je umožněno čerpat ošetřovné na děti do 10 let 

či hendikepovaného blízkého, a to po celou dobu uzavření škol, 

školek nebo obdobných zařízení. 

Bližší info:  https://www.mpsv.cz/osetrovne  

Podávání žádostí: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

„Ošetřovné“ pro OSVČ II 

Určeno pro:  OSVČ 

Obsah: OSVČ je umožněno čerpat ošetřovné na děti do 10 let či 

hendikepovaného blízkého, a to po celou dobu uzavření škol, 

školek nebo obdobných zařízení. 

Bližší info: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-

podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/  

Podávání žádostí: https://osetrovne.mpo.cz/info/  

Kompenzační bonus 

Určeno pro:  OSVČ, společníci malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP 

Obsah: 500 Kč denně pro podnikatele s převažující činností podnikání v 

přímo i nepřímo omezených oblastech ekonomiky za každý den 

omezení. 

Bližší info: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-

19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804  

Podávání žádostí: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus  

COVID III 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Ručení ČMZRB za provozní bankovní úvěry podnikatelů s 

maximálně 500 zaměstnanci. 

Bližší info:  https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

Podávání žádostí: U spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o 

portfoliovém ručení pro Program COVID III. 

https://www.mpsv.cz/osetrovne
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COVID-Nájemné II 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Dotace ve výši 50 % uhrazeného nájemného za červenec, srpen 

a září 2020. 

Bližší info: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-

19-najemne--255305/  

Podávání žádostí: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default 

 

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Dotace ve výši 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který 

byla podnikatelská činnost na základě vládních opatření omezena 

(mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021). 

Bližší info https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-

koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--

258742/  

Podávání žádostí: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default 

 

Program COVID – SPORT III Lyžařská střediska 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Podpora je poskytována v závislosti na konkrétním typu 

používaného technologického vybavení (vleky, neodpojitelné a 

odpojitelné lanové dráhy). Maximální výše podpory na jedno 

místo (např. lanová dráha čtyřsedačka = 4 místa) konkrétního 

typu zařízení je 210 Kč (vleky), 340 Kč (neodpojitelné lanové 

dráhy) a 530 Kč (odpojitelné dráhy) na den. Celková podpora je 

pak dána součtem všech takto určených míst dle typu zařízení 

násobená počtem dní, po něž je podpora započitatelná (od 27. 

12. 2020 do 22. 1. 2021). 

Bližší info https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-uzavrena-lyzarska-strediska-

-258863/ 

Podávání žádostí: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default 
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Antivirus – režim A 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při 

překážkách v práci - nucené omezení provozu a karanténa  

Bližší info:  https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20AB  

Podávání žádostí: https://antivirus.mpsv.cz/  

Antivirus – režim B 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při 

překážkách v práci - související hospodářské potíže  

Bližší info:  https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20AB  

Podávání žádostí: https://antivirus.mpsv.cz/  

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Je zrušena daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny, a to se zpětným 

účinkem. 

Bližší info:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-386  

Podávání žádostí: Bez žádosti – automaticky. 

COVID PLUS 

Určeno pro:  PO 

Obsah: Bezúročný úvěr komerčních bank se zárukou EGAP pro velké 

podniky – exportéry z celé ČR.  

Bližší info:  https://www.egap.cz/cs/kontakty-pro-covid-plus  

Podávání žádostí: https://eol.egap.cz/Covid  

Balíček opatření na podporu exportérů 

Určeno pro:  PO 

Obsah: Přednostní vyřízení žádosti, snížené poplatky, zkrácená čekací 

doba a další služby.  

Bližší info:  www.egap.cz  

Podávání žádostí: Bez žádosti – automaticky. 

Odložení splatnosti a snížení pojistného 

Určeno pro:  OSVČ, PO 
Obsah: Odložení splatnosti pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného 

https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20AB
https://antivirus.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20AB
https://antivirus.mpsv.cz/
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zaměstnavateli jako poplatníky, a to za měsíce květen, červen a 
červenec 2020. V případě doplacení do 20. 10. se snížilo penále 
o 80 %. 

Bližší info:               https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-255 
Podávání žádostí:  Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky 

předložením měsíčního přehledu platby pojistného a jeho 

neúhradou. 

Posečkání úhrady daně 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Daňový subjekt může individuálně z důvodu tíživé sociální či 

ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady 

daně, popř. její rozložení na splátky. 

Bližší info:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280  

Podávání žádostí: Místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do 

protokolu, datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální 

tiskopis.  

První generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Ošetřuje některé pokuty, úroky z prodlení a správní poplatky 

placené v daňovém řízení. Týká se úkonů do 31. 7. 2020. Pardon 

byl prodloužen a rozšířen (např. o zálohy na daň), vztahoval se 

na vybrané úkony do 31. 7. 2020. Rozhodnutí ministryně financí 

zůstává v platnosti, podnikatelé ani dodatečně nemohou být za 

neprovedení některých úkonů vůči finančním úřadům 

sankcionováni. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 4/2020 pod číslem 4 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

Druhý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Prodloužil a rozšířil (např. o zálohy na daň) první generální 

pardon, vztahoval se na vybrané úkony do 31. 8. 2020. 

Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, podnikatelé ani 

dodatečně nemohou být za neprovedení některých úkonů vůči 

finančním úřadům sankcionováni. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 5/2020 pod číslem 6 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-255
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
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Třetí generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Pardon byl zčásti limitován úkony v rámci jarního nouzového 

stavu (dary z pohledu DPH), zčásti úkony do 15. 10. 2020 (zálohy 

na silniční daň). Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, 

podnikatelům prominutá daň nemůže být dodatečně doměřena. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 6/2020 pod číslem 8 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

Čtvrtý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Rozšířil se okruh zvýhodněných darů do konce jarního nouzového 

stavu a některé úkony (potvrzení o bezdlužnosti) byly limitovány 

termínem 31. 7. 2020. Rozhodnutí ministryně financí zůstává 

v platnosti, podnikatelům prominutá daň nemůže být dodatečně 

doměřena ani vymáhána. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 7/2020 pod číslem 10 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

Pátý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Pardon cílil na vybrané úkony do 18. 8. 2020 (daň z příjmů) a na 

další část úkonů až do 31. 12. 2020 (daň z nabytí nemovitých 

věcí). Rozhodnutí ministryně financí zůstává v platnosti, 

podnikatelům prominutá daň nebo příslušenství nemohou být 

dodatečně doměřeny, resp. vymáhány. Poslední pardon vztahující 

se k jarní vlně pandemie. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 9/2020 pod číslem 13 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

Šestý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Pardon se týká úkonů až do 31. 12. 2020, přičemž na rozdíl od 

předchozích rozhodnutí zužuje okruh pardonovaných subjektů 

výčtem odvětví, v nichž bylo podnikání vládou zakázáno nebo 

omezeno. První pardon z podzimní vlny pandemie. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 22/2020 pod číslem 31 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
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https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

Sedmý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO 

Obsah: Jedná se o rozšíření okruhu pardonovaných subjektů 

v návaznosti na rozšíření krizových restriktivních opatření vlády 

na další oblasti podnikání. Týká se tedy vybraných úkonů také jen 

do konce tohoto roku.  

Bližší info: Finanční zpravodaj 25/2020 pod číslem 34 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

 

Osmý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO – plátce daně z přidané hodnoty 

Obsah: Jedná se o prominutí daně z přidané hodnoty u zboží: 

diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na 

onemocnění COVID-19, očkovací látky proti onemocnění COVID-

19. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 35/2020 pod číslem 48 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

 

Devátý generální pardon MF 

Určeno pro:  OSVČ, PO  

Obsah: Jedná se o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a 

správního poplatku z důvodu mimořádné události. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 38/2020 pod číslem 52 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

 

Desátý generální pardon MF 

Určeno pro:  Všechny daňové subjekty 

Obsah: Jedná se o prominutí příslušenství daně silniční a daně 

z nemovitých věcí. Dojde k prominutí pokut za opožděné podání 

daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 

a za opožděné podání daňového přiznání k dani z nemovitých 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj


 
 

 

Hospodářská komora České republiky  
office@komora.cz I +420 266 721 300 I Florentinum (recepce A) I Na Florenci 2116/15 I 110 00 Praha 1  
www.komora.cz 

věcí za zdaňovací období roku 2021. V obou případech je nutné 

podat příslušná daňová přiznání nejpozději dne 1. 4 2021. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 3/2021 pod číslem 4 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 

 

Jedenáctý generální pardon MF 

Určeno pro:  FO 

Obsah: Jedná se o prominutí daně z příjmů poplatníkům daně z příjmů 

fyzických osob, kterým byla uložena pracovní povinnost nebo 

pracovní výpomoc v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Bližší info: Finanční zpravodaj 5/2021 pod číslem 8 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj 

Podávání žádostí: Bez žádosti – prominutí je automatické. 
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