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Současná situace je velmi náročná a komplikovaná.
Obzvlášť pro podnikatele v zasažených oborech může jít
o velmi krizové období, kdy se snadno stane, že na
nějaké povinnosti či kompenzační programy zapomenou
a tím se připraví o možnost alespoň částečné náhrady
vzniklé škody, kterou už zpětně nedostanou. Je proto
vhodné se na jednotlivé programy a termíny důkladně
zaměřit i s ohledem na to, že jejich rozsah a množství se
mění prakticky každým dnem.

1. Program Antivirus

Nejstarší ze všech programů, který se týká příspěvku na
mzdy v uzavřených či zasažených podnicích. V rámci programu Antivirus mohou zaměstnavatelé žádat o
příspěvek na náhradu mezd svých zaměstnanců, kteří nepracovali z důvodu překážek v práci na straně
zaměstnavatele (pokles poptávky, uzavřené provozovny, karanténa atd.)

V rámci tohoto programu lze žádat ve 3 režimech:

I. Režim A – Náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény. Výše příspěvku
činí 80 % uznatelných výdajů (maximálně 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc)

II. Režim A plus – Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně
omezen). Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody (Maximálně 50 000
Kč/měsíc/zaměstnanec)

III. Režim B – Omezení dostupnosti vstupů a omezení poptávky. Výše podpory činí 60 % uznatelných
výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc

Důležitým tipem k programu Antivirus je, že vyúčtování může být podáno až po uhrazení samotných
náhrad mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zároveň je nutné podat vyúčtování nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se
vyúčtování podává (např. vyúčtování za únor 2021 je nutné podat do konce března 2021).

2. COVID Nájemné III

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete: Tipy pro účetní a podnikatele v době
koronaviru

Poznámky pod čarou:
Související příklady z praxe

Odložené nájemné
Podpora Antivirus a zaměstnanec na vedlejší pracovní poměr
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/bc-tomas-krul
https://www.daneprolidi.cz/clanek/tipy-pro-ucetni-a-podnikatele-v-dobe-koronaviru.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/odlozene-najemne.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/podpora-antivirus-a-zamestnanec-na-vedlejsi-pracovni-pomer.htm


Související aktuality
MPO přijímá žádosti do třetí výzvy programu COVID – Nájemné
Nový kompenzační bonus (2021) - nejčastější otázky
Informace ke zdanění příjmů z některých finančních podpor poskytovaných FO v rámci nouzového
stavu
Kompenzační bonus pro podnikatele (aktualizováno)

Související důvodové zprávy
Důvodová zpráva k zákonu č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Související dokumenty
23. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
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https://www.daneprolidi.cz/aktualita/mpo-prijima-zadosti-do-treti-vyzvy-programu-covid--najemne-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/novy-kompenzacni-bonus-2021---nejcastejsi-otazky-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/informace-k-problematice-zdaneni-prijmu-z-titulu-nekterych-financnich-podpor-jez-jsou-poskytovany-fyzickym-osobam-v-ramci-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-aktualizovano-16-3--2021-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-95-2021-sb-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/dokument/fz-2021-16-23-23-rozhodnuti-o-prominuti-dane-a-prislusenstvi-dane-z-duvodu-mimoradne-udalosti.htm

