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Klientské informace  
 

 

COVID-19: Záruky pražským podnikatelům 

(COVID Praha) a prominutí DPH z darů  
 
 

COVID Praha 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 

(ČMZRB) společně s pražským magistrátem 

připravila další podporu, tentokrát 

pražským podnikatelům v podobě záručního 

programu COVID Praha.  

Na program je vyčleněno 600 milionů korun. 

Jakou formu má podpora ČMZRB? 

Program je nastaven na stejné podmínky jako 

program COVID II, který byl určen pouze pro 

mimopražské podnikatele. Nyní stejnou 

příležitost mají podnikatelé, malé a střední 

podniky působící na území hlavního města. 

Záruka bude poskytována až do výše 

zaručovaného úvěru 15 mil. Kč, nejvíce ve 

výši 80 % úvěru, a to nejdéle po dobu 3 let. 

Finanční příspěvek k úhradě úroků ze 

zaručovaného úvěru může být poskytnut ve 

výši 150 tis. Kč až 1 mil. Kč podle výše úvěru. 

Úvěr musí bezprostředně souviset s 

překlenutím krizové ekonomické situace 

vyvolané šířením koronaviru. 

 

Účel komerčního úvěru 

Komerční úvěr je možné využít pouze na 

úhradu provozních výdajů vzniklých po 

podpisu smlouvy, např. mezd, nájmu, energií, 

materiálu, zásob apod. 

Není možné použít úvěr ke splácení jiného 

úvěru, leasingu nebo nákupu stroje.  

 

Kam a kdy jít pro podporu? 

Příjem žádostí ČMZRB bude zahájen 

21. dubna 2020. 

Doporučujeme sledovat stránky ČMZRB. 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zar

uka-covid-praha/ 

Pro podání žádosti bude nutné mít potvrzení 

o poskytnutí úvěru od spolupracující 

komerční banky. Proto nejdříve jednejte se 

svou komerční bankou. 

Podklady z účetnictví potřebné pro 

schválení úvěru Vám rádi připravíme. 

  

Česká republika 

20. duben 2020 
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Kontakty 

Mag. Georg Stöger 

Mezinárodní daňové právo 
 

Marie Haasová 

Česká účetní legislativa 
 

Ing. Jan Šimerka  

Audit, IFRS 
 

Ing. Marta Prachařová 

České daňové právo 
 

Iva Tolde 

Personální a mzdová agenda 

 

Kancelář Praha 

Haštalská 6 

110 00  Praha 1 

T: +420 224 800 411 
 
Kancelář Brno 

Palác JALTA 

Dominikánské nám. 656/2 

602 00 Brno 

T: +420 542 422 601 

 

Kancelář Pelhřimov 

Masarykovo nám. 30 

393 01  Pelhřimov 

T: +420 565 502 502 

 

Více informací na www.auditor.eu 

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 

Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář 

rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpovědnost.  

 

 

Prominutí DPH z poskytovaných darů 

zdravotníkům a složkám integrovaného 

záchranného systému 

 

Plátcům daně z přidané hodnoty, kteří po 

dobu trvání nouzového stavu poskytují 

bezúplatnou podporu zdravotníkům a 

složkám integrovaného záchranného systému, 

je prominuta daň z přidané hodnoty z těchto 

plnění. 

Jedná se například o dary ve formě 

zdravotnického materiálu, občerstvení, ale i 

bezúplatně poskytovaných služeb těmto 

vyjmenovaným subjektům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poskytovatelé zdravotních služeb podle 

zákona o zdravotních službách 

 Základní složky integrovaného 

záchranného systému 

 Armáda České republiky 

 Zařízení sociálních služeb podle zákona 

o sociálních službách 

Prominutí daně bylo zveřejněno dne 

15. 4. 2020 ve finančním zpravodaji, avšak 

vztahuje se na plnění poskytnutá od 

vyhlášení nouzového, tedy od 12. 3. 2020. 

Nezapomeňte prominutí daně zohlednit již 

v daňovém přiznání za měsíc březen 2020. 

 

Za AUDITOR tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. Marta Prachařová,  LL.M 

Daňová poradkyně 

T.+ 420 224 800 458 

marta.pracharova@auditor.eu 
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