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Klientské informace  
 

 

COVID-19: Antivirus C a dotační program 

COVID nájemné 

 
 

Přinášíme Vám aktuální novinky pro subjekty 

postižené koronavirem. Prezident podepsal zákon, 

kterým se promíjí platby sociálního pojištění, 

tzv.  Antivirus C a Ministerstvo pro místní rozvoj 

zveřejnilo podmínky pro poskytnutí dotace na 

nájemné „COVID- nájemné“. 

Antivirus C 

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení  

zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců. 

Jak stát poskytuje podporu 

Podpora se poskytuje prominutím sociálního 

pojistného, které je povinen měsíčně odvádět 

státu sám za sebe zaměstnavatel (24,8 % 

z vyměřovacího základu).   

Jakého období se podpora týká 

Pojistné může být prominuto za měsíce červen, 

červenec a srpen 2020. Splnění podmínek se 

posuzuje v každém měsíci zvlášť (bude tedy 

možné prominout pojistné za všechny tři 

měsíce, nebo jen v některých měsících).   

Podmínky nároku na podporu: 

Zaměstnavatel bude mít na podporu nárok, 

jestliže splní kumulativně tyto podmínky: 

a) počet jeho zaměstnanců v pracovním 

poměru, kteří jsou účastni nemocenského 

pojištění, nepřesahuje v posledním dnu 

měsíce 50 (do tohoto počtu se zahrnují 

i zaměstnanci na mateřské, rodičovské 

dovolené, na neplaceném volnu 

i zaměstnanci ve výpovědi) 

b) se počet jeho zaměstnanců v pracovním 

poměru, zjištěný ke konci posuzovaného 

měsíce nesnížil o více než 10 % 

v porovnání se stavem zaměstnanců 

k 31. 3.  2020 

c) se úhrn vyměřovacích základů 

zaměstnanců v pracovním poměru 

v posuzovaném měsíci nesnížil o více než 

10 % v porovnání s úhrnem vyměřovacích 

základů za březen 2020 

d) řádně (do 20. dne následujícího měsíce) 

odvedl pojistné za zaměstnance za každý 

posuzovaný měsíc ve výši uvedené na 

přehledu 

e) za kalendářní měsíc, za který uplatňuje 

prominutí pojistného, nečerpá prostředky 

na částečnou úhradu mzdových nákladů 

z  programu Antivirus.  

Uplatnění nároku na podporu 

Zaměstnavatel sám posoudí splnění podmínek 

nároku na podporu. Nárok na podporu pak 

Česká republika 

24. červen 2020 
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zaměstnavatel vyplní na standardním 

tiskopise „Přehled o výši pojistného“, kde 

doplní snížený vyměřovací základ a tedy 

odvede snížené pojistné. 

Výpočet uplatnění nároku 

Podpora se uskuteční snižováním 

vyměřovacích základů zaměstnavatele a to 

tak, že od celkového úhrnu vyměřovacích 

základů (v němž jsou zahrnuty jak 

zaměstnanci v pracovním poměru, tak DPČ / 

DPP zakládající účast na nemocenském 

pojištěním, odměny jednatelů atd.) se odečtou 

vyměřovací základy zaměstnanců, jejichž 

pracovní poměr k poslednímu dni měsíce, za 

který uplatňuje nárok na prominutí pojistného, 

trvá. 

Pro snížení vyměřovacích základů platí dvě 

výjimky. Nelze si odečíst: 

1. vyměřovací základ zaměstnance 

v pracovním poměru, kterému dal 

zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. 

a) až c) zákoníku práce (rušení 

zaměstnavatele, nadbytečnost). 

2. za zaměstnance vyšší vyměřovací základ 

než 52.253 CZK. 

Kontrola uplatnění nároku na podporu 

Vyplněný přehled se zasílá na příslušnou 

Okresní správu sociálního zabezpečení, která 

pak v rámci standardní kontroly sociálních 

odvodů (prováděna minimálně jednou za 

3  roky), zkontroluje správnost uplatnění této 

podpory. 

Prominutí pojistného a daň z příjmu 

Při stanovení superhrubé mzdy se nebude 

k podpoře přihlížet.  Z pohledu daně z příjmu 

se tedy prominutím pojistného za 

zaměstnavatele neprojeví.  

 

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

COVID-19: Nájemné 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo 

nový dotační program „COVID – Nájemné“. 

Upozorňujeme, že žádosti se podávají od 26.6. 

od 9 hod. Vzhledem k rychlému vyčerpání 

předešlých programů doporučujeme 

případnou žádost podat ihned v uvedenou 

dobu. 

Pro koho je program určen 

Program je určen pro podnikatele (fyzické 

nebo právnické osoby), kteří museli kvůli 

vládním opatřením v souvislosti 

s koronavirem uzavřít své provozy, které 

užívaly na základě nájemní (podnájemní, 

pachtovní) smlouvy uzavřené 

s pronajímatelem před 13. březnem 2020. 

O podporu budou ale moci žádat i ti, kteří 

přesto fungovali v omezeném provozu, 

prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo  

e-shop. 

Podmínkou programu je, že podnikatel není 

spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor. 

Kdo je považován za spřízněnou osobu, je 

podrobně v programu popsáno.  

Dále nesmí mít žádné nedoplatky vůči 

vybraným institucím (např. finanční úřad, 

Česká správa sociálního zabezpečení atd.) 

Jakého období se týká 

Program se týká postižení za alespoň část 

období od 13. března do 30. června 2020. 
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Podmínky poskytnutí 

Podmínkou programu je poskytnutí slevy ze 

strany pronajímatele alespoň ve výši 30 % 

rozhodného nájemného (celé nájemné za 

období 1. dubna 2020 - 30. června 2020). 

Druhou podmínkou je uhrazení alespoň 50 % 

rozhodného nájemného žadatelem o podporu 

před podáním žádosti.  

V případě, že pronajímatelem je stát, je 

podmínkou uhrazení alespoň 80 % 

rozhodného nájemného žadatelem o podporu 

před podáním žádosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše podpory 

Výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % 

z rozhodného nájemného. 

V případě, že pronajímatelem je stát, činí výše 

podpory 80 % rozhodného nájemného. 

Maximálně je to ale na jednoho příjemce 

10 mil. Kč. 

Zdroj: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-

media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-

programu-covid-_-najemne--zadat-o-podporu-bude-

mozne-od-26--cervna-2020--255316/ 

Při podání žádosti Vám budeme rádi 

nápomocni. V případě dalších otázek jsme 

Vám k dispozici. 
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