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COVID 19 – Aktuální opatření české vlády k podpoře podnikání II

Dne 23. března 2020 česká vláda rozšířila opatření, která dosud přijala na podporu společností v souvislosti s COVID-19.

Připravili jsme pro vás stručný přehled. Jakmile budou k dispozici další podrobnosti, budeme vás informovat.

Zaměstnavatel platí zaměstnanci náhradu mzdy 
v plné výši průměrné mzdy. Stát přispěje 
zaměstnavateli 80% takto vyplacené náhrady.

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, 
produktů, služeb), které jsou potřebné pro 
činnost (metoda D)
Zaměstnavatel platí zaměstnanci náhradu 
mzdy ve výši 80% průměrné mzdy. Stát uhradí 
zaměstnavateli 50% takto vyplacené náhrady.
 
Omezení poptávky po službách a produktech 
zaměstnavatele z důvodu karanténních 
opatření v místě prodeje zaměstnavatele (na 
domácím i zahraničním trhu) (metoda E)
Zaměstnavatel platí zaměstnanci náhradu mzdy 
ve výši nejméně 60% průměrné mzdy. Stát uhradí 
zaměstnavateli 50% takto vyplacené náhrady.

Program ochrany zaměstnanosti

O následujících opatřeních bylo rozhodnuto 
19. března 2020:

Nařízená karanténa pro zaměstnance (metoda A)
Zaměstnavatel platí náhradu mzdy ve výši 
60% průměrné mzdy, tato náhrada mzdy bude 
zaměstnavateli plně uhrazena státem.

Překážka zaměstnavatele z důvodu povinnosti 
uzavřít provoz v důsledku nařízení vlády 
(metoda B)
Pokud je provoz uzavřen z důvodu nařízení vlády, 
platí zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši 100% 
průměrné mzdy. Stát uhradí zaměstnavateli tuto 
náhradu mzdy ve výši 80%.

V souladu s rozhodnutím vlády ze dne 23. března 
2020 byla výše uvedená opatření rozšířena takto:

Překážky v práci z důvodu karantény nebo péče 
o děti u významné části (30%) zaměstnanců 
(metoda C)
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AUDITOR je auditorskou a 
daňově poradenstkou společností 
s mezinárodním zaměřením. 
Již od roku 1991 poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod 
jménem Stöger & Partner ) 
nabízíme komplexní služby 
ekonomického poradenství. 
Členství v celosvětové síti 
UHY  International, která 
sdružuje nezávislé poradenské 
společnosti z více než 80 zemí 
světa, umožňuje efektivně řešit 
globální poradenské askpekty.

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Dominikánské nám. 2, Brno

T: +420 542 422 601
brno@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 zodpověnost. 

IVA TOLDE
Vedoucí oddělení mzdové a personální účtárny

T: +420 224 800 422
iva.tolde@auditor.eu

Daňové změny

Kromě předchozích opatření by měla následovat tato další opatření:

  zrušení zálohy na daň z příjmu právnických i fyzických osob, 
splatné k 15. 6. 2020

  možnost uplatnit daňové ztráty roku 2020 v letech 2019 a 2018
  odložení data platby daně z převodu nemovitostí na 31. srpna 2020
  snížení pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro osoby 

samostatně výdělečně činné na dobu 6 měsíců

O podrobnostech vás budeme informovat, jakmile budou zveřejněny.

Za AUDITOR tým

ING. JANA ŠNAJDROVÁ
Daňová poradkyně
T: +420 224 800 416
jana.snajdrova@auditor.eu
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