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Klientské informace  
 

 

COVID-19: Finanční podpora malým s.r.o 

a další úlevy 
 

Finanční podpora malým s.r.o 

Po podpoře osob samostatně výdělečně 

činných se stejné podpory dočkávají 

i společníci „malých a rodinných“ s.r.o., 

poškozených koronavirovou situací.  

Kompenzační bonus činí 500 Kč za den. Jedná 

se o přímou finanční podporu, která za celé 

období od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020, činí 

maximálně 44 500 Kč. 

Výplata kompenzačního bonusu je vyloučena 

z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 

Jaké podmínky musí být splněny? 

Kromě důvodů poškození koronavirovou 

situací, kterými jsou omezení provozu, 

karanténa, péče o dítě, omezení poptávky 

nebo ukončení dodávek, byla stanovena 

poměrně detailní kritéria, která musí jak 

společníci, tak jejich společnost splňovat. 

 Společnost má maximálně dva společníky. 

Pokud je mezi společníky přímý 

příbuzenský vztah, pak není počet 

společníků omezen. 

 Společnost je aktivní, její roční obrat 

překročil alespoň 180 tisíc Kč, není 

v úpadku  nebo likvidaci a není označena 

jako nespolehlivý plátce podle zákona 

o DPH. 

 Společnost  je rezidentem ČR. 

 Společník je rezident ČR. 

 Společník není současně zaměstnancem 

účastným na nemocenském pojištění, 

s výjimkou zaměstnání v dané společnosti. 

 Společník nesmí na sebe čerpat státní 

podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. 

 

O podporu žádá každý společník, nikoliv 

společnost. Žádost lze u finančního úřadu 

podat nejpozději do 60 dnů po skončení 

bonusového období. 

Posunutí úlevy od EET do 31. 12. 2020 

Plnění evidenční povinnosti podle zákona 

o EET bylo od 12. 3. 2020 po dobu trvání 

nouzového stavu pozastaveno.  

Nově došlo k prodloužení této úlevy. Plnění 

evidenční povinnosti pro všechny subjekty 

EET znovu započne od 1. 1. 2021.  

Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona 

o EET, např. registrace subjektů podléhajících 

třetí vlně, bude nutné plnit od 1. 10. 2020. 
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Snížení penále za platby sociálního pojištění 

za květen až červenec 

V případě pozdní úhrady zaměstnavatele na 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti za měsíce 

květen až červenec 2020 se snižuje penále 

o 80 %, toto snížení odpovídá úrokové sazbě 

ve výši 4 % p.a. 

Snížení penále je podmíněno tím, že úhrada 

dlužných plateb bude splněna nejpozději do 

20. 10. 2020 a tím, že pojistné stržené 

zaměstnanci za tato období bude uhrazeno 

řádně a včas v původních termínech. Pokud 

snížené penále nepřevýší 1000 Kč, nebude 

účtováno. 

Pozor, opoždění plateb je posuzováno jako 

nedodržení podmínek  podpory z programu 

Antivirus. Čerpaná podpora by musela být v 

případě opožděné platby pojistného vrácena. 

 

 

 

Posunutí termínů pro projednání řádné 

účetní závěrky 

Obchodní zákoník ukládá povinnost 

projednat řádnou účetní závěrku do šesti 

měsíců od posledního dne účetního období. 

Nově tato lhůta uplyne až tři měsíce 

po ukončení nouzového stavu, nejpozději 

však 31. 12. 2020. 

Nouzový stav byl ukončen 17. 5. 2020. 

Společnosti s ručením omezením, akciové 

společnosti a družstva, mající kalendářní rok, 

musí schválit řádnou účetní závěrku za rok 

2019 nejpozději do 17. 8. 2020. 
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