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  ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  
 

PODPORA PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH S.R.O. 

ODPUŠTĚNÍ ODVODŮ MALÝM SPOLEČNOSTEM
 

Podpora pro společníky malých s.r.o. 

Společníci v malých společnostech s ručením 

omezeným si nově mohou požádat o podporu ve formě 

kompenzačního bonusu. Podporu mohou získat 

žadatelé, jejichž „eseročko“ nemá více jak dva 

společníky, případně má sice více společníků, ale jsou 

členy jedné rodiny. Každý z nich je oprávněn si  

o podporu požádat jednotlivě, nicméně podpora je 

limitována pouze jednou výplatou (platí pro situace, kdy 

je osoba společníkem ve více společnostech). Žadatelé 

mohou požadovat nárok na bonus ve výši 500 

Kč/den za období mezi 12. březnem a 8. červnem 

2020, pokud nemohli vykonávat svou činnost nad míru 

obvyklou v souvislosti s COVID-19.  

V mnohém se daná podpora neliší od formy bonusu pro 

osoby samostatně výdělečně činné. Společníci musí 

rovněž splňovat určité podmínky. Příslušná osoba 

nemůže být ve stejné chvíli zaměstnancem s účastí  

na nemocenském pojištění (vyjma dané společnosti či 

dalších výjimek) a nesmí být účastníkem programu 

Antivirus nebo kompenzačního bonusu pro OSVČ. 

Nárok nemají ani ti, jejichž společnost byla v daném 

období v úpadku, likvidaci či byla považována  

za nespolehlivého plátce. Více informací naleznete 

ZDE. 

  

 

 

Odpuštění odvodů malým společnostem 

Ve hře je také návrh zákona o prominutí pojistného  

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti placené zaměstnavatelem jako 

poplatníkem ve smyslu snížení vyměřovacího základu 

zaměstnavatele. Jedná se o odvody za měsíce červen, 

červenec a srpen 2020. Nárok by mohly mít společnosti 

do 50 zaměstnanců. Podstatné jsou i další podmínky 

jako je zachování počtu pracovních míst a výše mezd 

(pro oboje platí stav alespoň 90 % oproti březnu 2020). 

Rovněž se vylučuje čerpání podpory v programu 

Antivirus v daném kalendářním měsíci. 

Tento návrh je aktuálně ve stadiu schvalování v Senátu, 

který by ho měl projednat nejpozději do konce června 

2020. 

 

Formulář i aplikace, přes kterou lze žádost 

podávat, jsou již k nalezení na stránkách 

Ministerstva financí a jsou platné 60 dnů po 

skončení bonusového období, tedy nejdéle do 

7. srpna 2020. 

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Crowe Advartis Accounting s.r.o. 

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR 
sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace  
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení 
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001. 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/podpora-pro-s-r-o-38415
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PRÁVNÍ NOVINKY  

UŽ MÁTE eOBČANKU?

Občanský průkaz vám umožní bezpečné přihlášení  

k dostupným online službám. Jejich aktuální seznam 

naleznete na Portálu veřejné správy 

(http://www.gov.cz). Počet služeb bude postupně 

narůstat, elektronická verze veřejných služeb bude pro 

všechny úřady povinností. Od 1. července 2020 se 

zásadním způsobem mění komunikace občana s úřady, 

obcemi v ČR a v budoucnu i v celé Evropě. Už žádné 

zbytečné čekání, obíhání úřadů a dodržování úředních 

hodin. Nyní můžete vše řešit jednoduše online. Stačí 

vám k tomu nová elektronická občanka s čipem – 

eObčanka. Díky ní se můžete připojit do portálu 

Občana na GOV.CZ, kde všechny úřady najdete. Ty,  

 

 

které tam zatím nejsou, budou přibývat postupně  

v průběhu následujících měsíců: potvrzení  

o bezdlužnosti, informace o důchodu, informace  

o neschopence, vystavení eReceptu, výpis z rejstříků, 

body řidiče, volby online, dokumenty pro hypotéku, 

přihlášení auta, poplatek za popelnice. Na Portálu 

občana budou brzy přístupné informace ze systému 

veřejného zdravotního pojištění. Díky spolupráci 

Ministerstva vnitra a VZP tak online zjistíte například 

kontakt na lékaře včetně přehledu o kapitačních 

platbách. 

 

Více informací naleznete ZDE

 

„RŮZNÉ“ 

TAHOUNEM V KRIZI JSOU NAŠE RODINNÉ FIRMY

Rodinné firmy se ukázaly jako 

opravdový tahoun při zvládání 

koronavirové krize. Částky, které 

chtějí investovat, jsou příslibem  

k oživení české ekonomiky. Tato 

klíčová myšlenka vyplývá z hlavních zjištění letošního 

květnového průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci 

malých a středních podniků a živnostníků ČR  

(AMSP ČR), který proběhl formou mixu telefonického 

a e‑mailového dotazování 210 rodinných firem napříč 

 
obory a regiony ČR.  Zveřejněním průzkumu tak 

odstarotvalo další ročník soutěže o nejlepší rodinné 

firmy „Equa bank Rodinná firma roku“, který 

organizuje AMSP ČR již 9. rokem s cílem ocenění  

a zviditelnění malých a středních rodinných firem. 

Firmy je možné do soutěže Equa bank Rodinná firma 

roku přihlásit od 10. 6. 2020 do 10. 9. 2020. Přihlášení  

firem do soutěže je možné ZDE. 

Více informací naleznete ZDE.

   

 

 

 

http://www.gov.cz/
https://portal.gov.cz/eobcanka
http://www.rodinnafirmaroku.cz./
http://amsp.cz/tahounem-v-krizi-jsou-nase-rodinne-firmy/
http://www.rodinnafirmaroku.cz./
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WEBINÁŘ POUZE PRO RODINNÉ FIRMY  

 

Dovolujeme si Vás pozvat 

na webinář pro rodinné firmy, který 

se uskuteční již 24. 6. 2020  

od 15:00 hod. Hlavními tématy 

webináře je zejména: Krize ve firmě 

jako příležitost k upevnění rodinných vztahů, výhody  

 

 

 

 

 

registrace rodinných firem a výsledky nejnovějšího 

průzkumu rodinného podnikání, role rodinných firem 

při obnově českého hospodářství. 

Více informací naleznete ZDE. 

Registrace ZDE. 

 

 
 

RODINNÉ FIRMY ZDOLALY DALŠÍ PŘEKÁŽKU  
ROZŠÍŘENÍ DEFINICE PRO ŽADATELE  

 

Na návrh Asociace malých  

a středních podniků a živnostníků 

ČR (AMSP ČR) schválila vláda 

rozšíření definice rodinného 

podnikání, kterou přesně před 

rokem, dne 13. května 2019, schválila svým usnesením 

jako podporu první svého druhu směřovanou k tomuto 

segmentu. Mezi rodinné firmy budou nyní patřit i ty, 

které vlastní jeden člen rodiny, jenž je zároveň jediným 

statutárním zástupcem, a další členové rodiny jsou ve 

firmě zaměstnáni. 

 

Více informací naleznete ZDE.

 

 
 

  Aktuální přehled registrovaných rodinných firem naleznete ZDE. 

 

 

http://amsp.cz/webinar_pro_rodinne_firmy/
http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/
http://amsp.cz/rodinne-firmy-zdolaly-dalsi-prekazku/
https://www.businessinfo.cz/nastroje/vyhledavac-rodinnych-firem/
http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/
https://www.rodinnafirma.net/
https://www.rodinnafirma.net/


 

 

 

 

PODNIKAVÁ ŽENA ROZJÍŽDÍ REGISTRACI NA LETOŠNÍ 
SOUTĚŽ PODNIKAVÁ ŽENA ROKU

 

Hlavním cílem udílení 

Grantového programu 

„PODNIKAVÁ ŽENA 

ROKU“ je ocenění práce malých podnikatelek 

podnikajících na území České republiky a zviditelnění 

podnikání s důrazem na obnovování řemesel, tradic  

a zkvalitňování služeb.  Kandidátky se mohou do 

Grantového programu hlásit samy anebo je může 

nominovat veřejnost na základě vyhlášené výzvy na  

 

 

 

e-mailu info@podnikavazena.cz. Přihlášení  

do grantového programu probíhá přes REGISTRACI. 

dostupných kanálech AMSP ČR a ŽENY s.r.o. nebo 

Klíčovou informací je popis podnikatelského příběhu  

a záměru rozvoje. Registrací a popisem 

podnikatelského příběhu nám pomůžete postupně 

vybrat ty nejlepší podnikavé ženy, se kterými děláme 

průběžně rozhovory na podporu podnikání  

do kategorie PŘÍBĚHY.   

Více informací naleznete ZDE.

 

 

 
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB DO 18. SRPNA 2020

 

Vládou schválený návrh ze dne 8. 6. 2020 upravuje 

několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního 

balíčku I a II, zejména posouvá lhůtu do 18. srpna 2020 

pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Balíček  

 

 

dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání 

ochranných prostředků do 31. července 2020. 

 

Více informací naleznete ZDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.podnikavazena.cz/registrace
https://www.podnikavazena.cz/pribehy
https://www.podnikavazena.cz/podnikava-zena-roku/o-grantovem-programu/podminky-grantoveho-programu-podnikava-zena-roku-2020
http://amsp.cz/danove-priznani-fyzickych-osob-do-18-srpna-2020/
https://www.podnikavazena.cz/podnikava-zena-roku/o-grantovem-programu/podminky-grantoveho-programu-podnikava-zena-roku-2020


 

 

 

 

 

INFORMACE O BANNERU COVID-19

 

Dovolujeme si Vám znovu připomenout, že AMSP ČR 

zveřejňuje a několikrát denně průběžně doplňuje 

všechny nové informace týkající se problematiky 

koronaviru s dopadem na podnikatele na webových 

stránkách. Účastníme se všech klíčových jednání  

na ministerstvech včetně víkendových. Aktuální 

 

 

 
informace naleznete v banneru COVID - 19 na úvodní 

straně webu http://www.amsp.cz. 

Více informací naleznete ZDE. 

Aktuální nabídky firem naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

 tel.: 236 080 454, mob.: 733 722 512,  

e-mail: amsp@amsp.cz,  

www.amsp.cz 

http://www.amsp.cz/
http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/
https://drive.google.com/file/d/1LPdkIA4uX13u5r3RhHXytWXOwqNhbFxP/view
file:///C:/Users/Eva%20Svobodová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3I0B2MT4/www.amsp.cz
http://amsp.onquanda.com/newsletter/06f1fc68377b241ee3982bfe2af1668de734cae066efad899760293ee245f437/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/e6e4fc66357b041be89832f46af546dae7e9cae9648faa699e66cb3ee2c4d457/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/6669fc6c3e5ba413e79810f74af2c658e7c7caea662fabe9916a233ee29744b7/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/069cfc68306b9415ef98e5f92af9c668e720caea678fabd99662403ee23eb497/
http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/

