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COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY  

 

Program COVID – Nepokryté náklady je určen 

podnikatelským subjektům, kteří z důvodu 

epidemiologických opatření vlády dosahují výrazně 

nižších tržeb. Cílem tohoto programu je zabránit 

zhoršování kapitálové situace a zvýšit likviditu 

zasažených subjektů. Žádosti je možné podávat  

od 19. dubna 2021 do 19. července 

2021 prostřednictvím portálu AIS MPO. Rozhodným 

obdobím, za které je podpora poskytována je 1. ledna 

2021 až 31. března 2021 a 1. dubna 2021 až  

31. května 2021. Podpory se začnou vyplácet  

10. května 2021. Výše podpory je stanovena na 60 % 

nepokrytých nákladů na rozhodné období. Maximální 

výše podpory je však omezena na 40 mil. Kč na 

jednoho žadatele. Z hlediska podpor je COVID – 

Nepokryté náklady příležitostí pro subjekty čerpat 

finanční prostředky ve velké výši, z těchto důvodů je 

podání žádosti složitější než u jiných programů. 

Povinností žadatele je mimo jiné uvést přehled všech 

podpor a dotací (včetně očekávaných) dle Dočasného 

rámce Evropské komise na způsobilé výdaje, které mu byly 

poskytnuty a v případě, že dosáhl rovněž i na jiné 

podpory, je povinen ji také přiznat. 

COVID – Nepokryté náklady nelze kombinovat 

s programem COVID – 21 a v případě, že je žadatel  

 

 

 

 

příjemce kompenzačního bonusu, je povinen 

příslušnou část v případě schválení žádosti COVID – 

Nepokryté náklady vrátit. Žadatel si může zvolit 

srovnávací období, a to buď od 1. ledna 2019  

do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do  

31. března 2020. Stejně jako u jiných programů 

program počítá se situací, kdy žadatel zahájil činnost až  

po 1. lednu 2020. V takovém případě si žadatel volí 

jakékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. 

V odůvodněných případech lze dle informací MPO 

zvolit, kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 

do konce roku 2020. Takovým případem může být dle 

Výzvy relevantní skutečnost jako např. mateřská 

dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, 

přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé 

nemoci či jiné podobné překážky. 

 

 

DAŇOVÉ NOVINKY  

 
COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY 

  SHRNUTÍ – ŽÁDOSTI O POSEČKÁNÍ, SPRÁVNÍ POPLATKY, PROMINUTÍ ZÁLOH 

POSUN TERMÍNU PODÁNÍ PŘEHLEDŮ PRO OSVČ 

 

5/2021 

Žadatelem může být podnikající fyzická 

nebo právnická osoba, která vykonává 

činnost na základě živnostenského 

oprávnění. V rozhodném období musí dojít 

k poklesu obratu minimálně o 50 % oproti 

srovnávacímu období. 

10. 5. 2021 
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Kromě podmínky poklesu obratu o 50 % za rozhodné 

období musí žadatel prokázat také nepokryté 

náklady, respektive ztrátu sníženou o poskytnuté 

dotace. V rámci žádosti musí subjekt 

doložit Upravený výkaz zisků a ztrát, výkaz 

poklesu obratu, přehled veškerých dotací  

a prostředků, které žadatel získal za rozhodné období 

a čestné prohlášení příjemce podpory. Specifikace 

a požadavky na výkazy jsou blíže rozebrány v rámci 

oficiální Výzvy MPO. V případě subjektů, kteří 

prokazují ztrátu vyšší než 5 mil. Kč, je nutné mít 

Zprávu auditora obsahující závěry k Upravenému 

výkazu zisku a ztráty dle požadavků výzvy. 

 

Žádost o dotaci z programu COVID – Nepokryté 

náklady je značně administrativně náročná, proto je dle 

našeho názorů vhodné pověřit zpracováním žádosti, 

včetně sestavení speciálních výkazů kvalifikované 

odborníky. Odborník by měl zároveň umět posoudit, 

který z programů je pro žadatele nejvhodnější 

vzhledem k povaze jeho podnikání, protože aktuálně 

je k dispozici celá řada programů, které mohou být pro 

laickou veřejnost těžko identifikovatelné. 

Zdroj: 

https://www.mpo.cz/naklady 
 

 

 

 

SHRNUTÍ – ŽÁDOSTI O POSEČKÁNÍ, 

SPRÁVNÍ POPLATKY, PROMINUTÍ ZÁLOH 

 

Podnikatelé, kteří se nacházejí v tíživé sociální či 

ekonomické situaci, a to i z důvodů pandemie 

COVID-19, mohou požádat správce daně o posečkání 

úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Podání 

žádosti o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na 

splátky podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč. 

Nicméně bude-li tato žádost podána do 16. srpna 

2021, je tento správní poplatek v plné výši prominut 

dle finančního zpravodaje č. 38/2020. 

 

 

 

Žádostem může být správcem daně vyhověno 

z těchto důvodů: 

• neprodlená úhrada daně by znamenala pro daňový 

subjekt vážnou újmu, 

• úhradou nedoplatku by byla ohrožena výživa 

daňového subjektu nebo osob na jeho výživu 

odkázaných, 

• uhrazení dluhu by vedlo k zániku podnikání, 

přičemž výnos z ukončeného podnikání by byl 

nižší než předpokládaná daň v příštím zdaňovacím 

období, 

• správce daně nemůže vybrat daňový nedoplatek od 

daňového subjektu jednorázově, 

• Při důvodném očekávání částečného nebo úplného 

zániku povinnosti uhradit daň, např. když je 

zároveň žádáno o prominutí daně. 

 

V případě schválení žádosti o posečkání úhrady daně 

nebo její rozložení na splátky správcem daně však 

vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok  

z posečkané částky v poloviční výši úroku z prodlení. 

Vznikl-li však tento úrok od 1. ledna 2021 do 16. srpna 

2021, je dle finančního zpravodaje č. 38/2020, tento 

úrok prominut. 

Dalšími správními poplatky, které byly na základě již 

zmíněného finančního zpravodaje prominuty,  

za podmínky, že žádost bude finančnímu úřadu 

podána v období od 1. ledna  2021 do 16. srpna 2021 

jsou: 

• Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí 
úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, 

• Správní poplatek za vydání potvrzení  
o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového 
účtu. 

 

Zdroj: 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-

danovy-system-cr/letak.pdf 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-

informace/info-pro-verejnost/info-rozhodnuti-

prominuti-poplatku-2020-12-21-11088 

  

https://www.mpo.cz/naklady
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/info-rozhodnuti-prominuti-poplatku-2020-12-21-11088
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/info-rozhodnuti-prominuti-poplatku-2020-12-21-11088
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/info-rozhodnuti-prominuti-poplatku-2020-12-21-11088
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/info-rozhodnuti-prominuti-poplatku-2020-12-21-11088


3               
                     

AOP ZPRAVODAJ 

 
 

 

 

 

POSUN TERMÍNU PODÁNÍ PŘEHLEDŮ 

PRO OSVČ 

 

Dne 31.3.2021 schválil Senát novelu zákona  

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na základě 

které je pro všechny OSVČ posunut termín pro podání 

přehledů na zdravotní pojištění za rok 2020  

do 2. srpna 2021. 

 

V případě přehledu o příjmech a výdajích pro správu 

sociálního zabezpečení mohou učinit podnikatelé 

podání a úhradu nedoplatku nejpozději do 30. června 

2021. V tomto případě však nejde o prodloužení či 

posunutí lhůty, ale podobně jako u přiznání k dani 

z příjmů, Česká správa sociálního zabezpečení pouze 

promíjí sankce za pozdní podání. Z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby byl přehled podán a případný 

nedoplatek uhrazen do 30. června 2021. Za den úhrady 

se považuje den připsání platby na účet příslušné 

okresní správy. Pokud daňové přiznání podává daňový 

poradce, tj. ve lhůtě do 1. července 2021, platí 

standardní lhůta pro podání přehledu do 2. srpna 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posunutí termínu pro podání přehledů bude určitě 

velkou úlevou všem OSVČ, jelikož po prominutí 

sankcí za pozdní podání daňového přiznání, dochází 

k posunu také nezbytných přehledů pro správu 

sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. 

Zdroj: 

https://www.cssz.cz/-/osvc-mohou-podat-prehled-

o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2020-v-delsim-terminu-

bez-sankci-a-to-nejpozdeji-do-30-6-2021 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2021/sb

0065-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE 

 
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 300 000 podnikatelských subjektů. Má 
důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001. 

https://www.cssz.cz/-/osvc-mohou-podat-prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2020-v-delsim-terminu-bez-sankci-a-to-nejpozdeji-do-30-6-2021
https://www.cssz.cz/-/osvc-mohou-podat-prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2020-v-delsim-terminu-bez-sankci-a-to-nejpozdeji-do-30-6-2021
https://www.cssz.cz/-/osvc-mohou-podat-prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2020-v-delsim-terminu-bez-sankci-a-to-nejpozdeji-do-30-6-2021
https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2021/sb0065-2021.pdf
https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2021/sb0065-2021.pdf
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Vláda na svém zasedání 6. 5. 2021 schválila 

prodloužení kompenzačního bonusu vypláceného MF 

pro OSVČ, společníky malých s.r.o. ve  

výši 1.000 Kč/den a dohodáře ve výši 500 Kč/den do 

konce května 2021. Srovnávací období je 1-3/2020 

nebo 1-3/2021 (pokles příjmů 50 % a další podmínky 

zůstaly zachovány). Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

Kabinet ve čtvrtek 29. 4. 2021 oznámil zbývající změny 

v protiepidemických opatřeních, které se odehrají  

od pondělí 3. května. Vláda také oznámila pevné 

datum otevření maloobchodu a prodloužila povinnost 

testování ve firmách. 

 

Služby a obchod 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček potvrdil, 

že platí pondělní rozhodnutí vlády, že v pondělí  

3. května otevírají služby péče o tělo, tedy především 

kadeřnictví a pedikúry. Otevřou i psí salony. Vláda 

původně uvažovala otevřít v pondělí 3. května 2021  

 

 

 

 

 

 

 
Zároveň byla prodloužena podpora z programů MPO 

COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. 

Program COVID – 2021 je prodloužen do 9. 5. 2021. 

Všichni, kteří podali žádost za období do 30. 3. 2021, 

si žádost na základě obdržené výzvy jednoduše 

„jedním klikem“ prodlouží. 

Celý článek naleznete ZDE. 

 

 

 

 

zbývající služby a maloobchod, pokud by se celostátní  

počty nově nakažených dostaly na 100 nových případů 

na 100 tisíc obyvatel v průměru za sedm dní. K tomu 

nakonec nedošlo a je třeba ještě týden počkat. Kabinet 

však už potvrdil pevné datum otevření maloobchodu 

na pondělí 10. května 2021, ke kterému dospěl  

po dohodě s epidemiology. 
 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

„RŮZNÉ“ 

 

COVIDOVÁ PODPORA PRODLOUŽENA 
 (A DALŠÍ INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ VLÁDY 6. 5. 2021) 

   

 

ROZVOLNĚNÍ PLATNÉ OD 3. KVĚTNA 2021 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-prodlouzeni-kompenzacnih-41798
https://amsp.cz/covidova-podpora-prodlouzena-a-dalsi-informace-ze-zasedani-vlady-6-5-2021/
http://www.chotanky.cz/usneseni-vlady-ze-dne-29-4-2021-platna-od-3-5-2021-rozvolnovani/d-23737
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Dovolujeme si Vás informovat o natočení 

jednadvacátého podcastu naší asociace, a to na téma 

Rodinná firma je „neomezená doba trvání  

v praxi“, který byl nahrán v rámci našeho projektu 

Rodinná firma. Moderátorkou podcastu je Eva 

Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka 

AMSP ČR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvání do našeho dalšího podcastu v rámci projektu 

Rodinná firma přijal jeden z partnerů projektu, pan 

Viliam Grácz, ředitel společnosti Amper Market, a. s. 

  

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

#21 PODCAST AMSP ČR: RODINNÁ FIRMA JE  
„NEOMEZENÁ DOBA TRVÁNÍ V PRAXI“ 

PODCAST NALEZNETE NA NAŠEM YOUTUBE: 

Youtube: ZDE  │   SPOTIFY: ZDE 

https://amsp.cz/21-podcast-amsp-cr-rodinna-firma-je-neomezena-doba-trvani-v-praxi/
https://youtu.be/wBshydSc9po
https://open.spotify.com/episode/3QHEMRyq8sCOgUzbW4O2Sk
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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

podporuje vzdělávání zaměstnanců členských firem  

a firem svých kolektivních členů. Aktuálně se můžete 

zapojit do projektu „Učením rosteme“ se 100% dotací 

na vzdělávání. Vzdělávání a administraci projektů řeší 

pro Vás vzdělávací společnost PROFIMA 

EFFECTIVE, s.r.o., neřešíte ji vy. 

Pokud máte zájem využít dotaci pro vzdělávání svých 

zaměstnanců, přihlaste se!   

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

Kdy jindy, když ne teď? Česká republika je jedním ze 

světových lídrů v užívání bezkontaktních karet a je 

otevřeným trhem pro moderní technologie v oblasti  

bezhotovostních plateb. Projekt „Česko platí kartou“, 

který nově koordinuje AMSP ČR, bude fungovat 

nejméně do roku 2022. Díky němu si lze požádat  

o platební terminál a získat ho zdarma stejně jako s ním  

 

 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy a další informace: 

Ing. Jana Vlčková 

projektová manažerka projektu AMSP ČR 

mob.: +420 734 244 449 

e-mail: jana.vlckova@profima.cz 

www.profima.cz/ 

 

 

 

 

 

 
 

spojené služby včetně nulových transakčních poplatků 

z realizovaných plateb. Do projektu se nově zapojili 

další poskytovatelé terminálů, podnikatelé tak budou 

mít větší možnost výběru. 
 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S NÁMI MÁTE SE 100% DOTACÍ 

 

UŽ MÁTE TERMINÁL ZDARMA?  

AMSP ČR KOORDINUJE KAMPANĚ V PROJEKTU ČESKO PLATÍ KARTOU! 

www.ceskoplatikartou.cz 

 

http://www.ceskoplatikartou.cz
https://www.rnp2021.net/post/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-s-n%C3%A1mi-m%C3%A1te-se-100-dotac%C3%AD
http://www.profima.cz/
https://www.rodinnafirma.net/cz/aktuality/808-uz-mate-terminal-zdarma-amsp-cr-koordinuje-kampane-v-projektu-cesko-plati-kartou
http://www.ceskoplatikartou.cz/
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AMSP ČR již před 4 lety navrhla z důvodu ochrany 

podnikatelů uvádět nyní volně dostupná bydliště 

statutárních zástupců firem a OSVČ jako fyzických 

osob v obchodním rejstříku pouze v neveřejné části  

a eliminovat tak případy krádeží a vydírání. 

V neveřejné části rejstříku by tyto údaje byly  

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o natočení 

dvaadvacátého podcastu naší asociace, a to na téma 

“Malíř je prodloužená ruka bytového architekta”, který 

byl nahrán v rámci našeho projektu Fandíme řemeslu. 

Moderátorkou podcastu je Eva Svobodová, členka 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k dispozici všem, kteří by prokázali právní zájem (např. 

ověřování druhé strany při uzavírání smlouvy apod.) 

tak, jako je tomu v jiných zemích EU. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

  

představenstva a generální ředitelka AMSP ČR. 

Pozvání do podcastu AMSP ČR přijal Pavel Žatečka, 

výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVEŘEJNOST ÚDAJŮ O ADRESE VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 

 

 

   
  

tel.: 236 080 454   |   mob.: 733 722 512  |   e-mail: amsp@amsp.cz   |   www.amsp.cz 

#22 PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU FANDÍME ŘEMESLU: 
 “MALÍŘ JE PRODLOUŽENÁ RUKA BYTOVÉHO ARCHITEKTA” 

https://amsp.cz/neverejnost-udaju-o-adrese-ve-verejnem-rejstriku/
https://amsp.cz/22-podcast-amsp-cr-k-projektu-fandime-remeslu-malir-je-prodlouzena-ruka-bytoveho-architekta/
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

