Aktuality 19. 10. 2020
 Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce
pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Přehled i znění
jednotlivých požadavků si můžete přečíst ZDE.
 Vláda na svém pátečním mimořádném jednání schválila další balík opatření na pomoc
podnikatelů.
 Kompenzační bonus OSVČ
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s
obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:
o osoby samostatně výdělečně činné
o společníky vybraných společností s ručením omezeným
o osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
činnosti
Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních
měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění
či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ
a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus
snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.
Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v
oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům
tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj
obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí
dosud postižených vládními restrikcemi. Jejich výčet a další podrobnosti naleznete
na webu Hospodářské komory ZDE. Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti
pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ
a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto
obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení
této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září
2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním
příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.
Přes velmi omezené časové možnosti se do operativní přípravy vládního návrhu
zapojili i zástupci komory, kteří se v rámci vládního kurzu na co nejužší okruh
subjektů kompenzačního bonusu snažili o pokud možno rozumné zacílení bonusu.
Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za
každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné
podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu.

 Odložení EET
Vláda předloží Parlamentu také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit
odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci
tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.
Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých
letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start.
Novelu, která je výsledkem odborné diskuse mj. za účasti zástupců HK ČR a která má
podle mne logiku v dnešní mimořádné situaci, je třeba schválit ještě v letošním roce,
jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít
institut legislativní nouze.
Podrobnosti o odkladu EET v této tiskové zprávě.
 „Ošetřovné“ pro OSVČ
Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy.
Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o
dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či
karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření
znemožnila využívat nějaké sociální služby.
Bližší informace se můžete dočíst ZDE.
 Program AgroCovid Potravinářství
Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství.
Program AgroCovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin,
jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně
omezeno krizovým opatřením vlády. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z
tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.
 Záruční program COVID III (prodloužen)
Pokračovat bude i záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské
komise prodloužit „Dočasný rámec programy pro veřejné podpory financování
podnikatelů“ vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o
dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde
až po notifikaci Evropskou komisí.
Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou
záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do
kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto
původního 30. června 2024.
Další informace k tomuto programu lze nalézt ZDE.

Návrh tím reaguje na poptávku ze strany podniků, kterou jsem opakovaně tlumočil
členům vlády. Podporu tohoto rozšíření programu vyslovili při jednání s MF rovněž
zástupci bankovních institucí. Věřím, že prodloužený záruční program podpoří
likviditu českých firem a jejich investiční aktivity.
 Dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské
prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.
Prakticky dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o
zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle do
uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce
ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce
zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické
prohlídky. Podrobné informace si můžete přečíst ZDE.
 Cizinci se zaměstnaneckou kartou
Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit
do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou
nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit
podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu
předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit
pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.
Za znovu zavedení výše uvedeného opatření v rámci změny zaměstnavatele
poděkovali zástupci HK ČR přítomní při účasti na jednání pracovního týmu Rady
hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků
resortům, respektive Ministerstvu vnitra. Hospodářská komora zároveň v souvislosti
s umožněním dočasného uvolnění některých pravidel v problematice zaměstnávání
cizinců souhlasila a vyjádřila podporu pro zvýšenou kontrolu a následnou represi
vůči zaměstnavatelům, kteří budou zneužívat zranitelného postavení zahraničních
zaměstnanců např. v případech nelegálního zaměstnávání.
Kompletní výsledky jednání vlády z 16. října 2020 si můžete přečíst ZDE.
 MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné
Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to
elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Podrobnosti naleznete
ZDE. Nový program by měl kompenzovat polovinu nájemného za 3. čtvrtletí Na rozdíl od
původní (jarní) výzvy program již nevyžaduje námi kritizovanou povinnou participaci
pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Zato je podobně jako připravovaný daňový
pardon ministryně financí a kompenzační bonus cílen výhradně na nájemce podnikající
ve vybraných ekonomických odvětvích. Žádosti se i nadále budou podávat
prostřednictvím Systému AIS MPO, pokud se však žadatel registroval již v první výzvě,
nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony.

 Aktuálně jsme zaznamenali informaci o tom, že vláda schválila na svém dnešním jednání
program COVID cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že v době uzavírky obsahu tohoto
sdělení (18:30 hod.) nemáme k dispozici žádné oficiální výstupy ministryně pro místní
rozvoj Kláry Dostálové, dáváme vám k dispozici odkaz na zprávu ČTK.
 Na komorovém webu můžete sledovat aktuální informace o přeshraničním pohybu.
Dnes byla například aktualizována informace u Estonska.
 Tým zkušených krizových manažerů z České asociace interim managementu (CAIM)
sestavil další sadu doporučení pro firmy (první zveřejněna v březnu), které jim pomohou
přežít krizi, nebo si alespoň uvědomit důležité souvislosti a nasměřovat další kroky. Jak
přežít krizi dle CAIM si můžete přečíst ZDE.
 Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na
www.komora.cz a na www.komoraplus.cz.
Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz.

