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DALŠÍ BALÍK OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

KOMPENZAČNÍ BONUS OSVČ
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem 
nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem 
koronaviru počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bo-
nusu pro:

 osoby samostatně výdělečně činné;
 společníky vybraných společností s ručením omezeným; 
 osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti.
 

 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 re-
strikcí.  O konečné podobě bonusu se ještě rozhodne v parlamentu.

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pande-
mie koronaviru a přijatá nařízení, budou mít nárok na „ošetřovné“ 
ve výši 400 korun za den, rozhodla vláda.
 Podpora je určena podnikatelům, kteří kvůli uzavření školy nebo 
jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat, zároveň 
pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
 K žádosti se nebude přikládat žádná příloha, bude stačit pouze 
čestné prohlášení.
 Podpora je určena lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí 
o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat 
samostatnou výdělečnou činnost hlavní.
 

(Informace k situaci jsou ze závěru října 2020.)

VZHLEDEM K SITUACI S KORONAVIREM
MNOZÍ ZVAŽUJÍ UKONČIT PODNIKÁNÍ
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PŘEDDŮCHODEM A PŘEDČASNÝM DŮCHODEM?

PŘEDDŮCHOD
MOŽNOST ODEJÍT DŘÍVE
DO DŮCHODU, ALE ZA VLASTNÍ
Předdůchod není to samé, co předčasný 
důchod! Předdůchod je vyplácen z vlast-
ních úspor doplňkového penzijního spoře-
ní u penzijní společnosti, nejde o státem 
vyplácený důchod. Předdůchod umožňuje 
začít dříve čerpat naspořené prostředky 

z doplňkového penzijního spoření, abyste 
nemuseli žádat o předčasný důchod, a mít 
tak trvale snížený státní důchod. Čerpání 
předdůchodu je i jednou z možností, jak 
být finančně zajištěn již v předdůchodovém 
věku při ztrátě zaměstnání, při zdravot-
ních problémech bránících výkonu prá-
ce, a přitom nemít krácen státní starobní 
důchod.

Pro čerpání předdůchodu musíte mít 
sjednáno doplňkové penzijní spoření, 
ze kterého čerpáte naspořené peníze, 
musíte mít naspořeno dost peněz, spořit 
musíte dostatečně dlouho a být ve věku 
pár let před důchodem.

PŘEDČASNÝ DŮCHOD
Předčasný důchod (předčasný odchod 
do důchodu) je možnost odejít do starob-
ního důchodu o několik let dříve, než je 
tzv. důchodový věk. Obvykle tuto možnost 
využívají lidé, kteří nemají práci nebo už 
pracovat nechtějí. 

Abyste mohli do předčasného
důchodu nastoupit, je požadováno:
 splnit podmínku minimálně 35 let doby 

placení sociálního pojištění (platí pro 
odchod do důchodu v r. 2018 a později) 
nebo minimálně 30 let bez náhradních 
dob pojištění;

 dosáhnout požadovaného minimálního 
věku.
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VLÁDA SCHVÁLILA ODKLAD 
ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB (EET) DO KONCE ROKU 2022 

EET bylo kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví 
přerušeno do konce letošního roku. Ministerstvo financí navrhlo 
další odklad na základě aktuální situace kolem šíření této nemo-
ci, výhledu ekonomiky a konzultace s podnikatelskými svazy, 
asociacemi a komorami a tento odklad také schválilo, a to až 
do konce roku 2022.
Odklad evidence se týká nejen stávajících oborů, ale i spuštění 
poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. 
Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo 
advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 
1. května. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby 
a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou 
tržby evidovat nadále dobrovolně .

POSLANCI SCHVÁLILI PAUŠÁLNÍ DAŇ
KDO JI CHCE, MUSÍ SE O NI PŘIHLÁSIT DO 10. 1. 2021

Živnostníci, resp. OSVČ, s ročním příjmem do jednoho milionu budou moci od ledna příštího roku platit pouze jednu 
paušální daň. Její zavedení schválili poslanci, posoudí jej však ještě Senát. 
Paušální daň znamená, že OSVČ se zkrátí čas, který musí věnovat „papírování“. Jedna paušální daň – a jedna pravi-

delná měsíční platba – totiž nahradí jak samotnou daň, tak i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Odpadá navíc 
nutnost podávat daňové přiznání.  

Důležité je, že ty OSVČ, které mohou a chtějí vstoupit do režimu paušální daně, musí tuto skutečnost 
oznámit příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 10. ledna 2021. Při promeškání této lhůty už se situace 
nedá zvrátit a daná OSVČ musí na vstup do režimu paušální daně počkat až do roku 2022.  
Pro příští rok činí paušální daň 5469 Kč měsíčně, za celý rok tedy 65 628 Kč. Paušální daň bude složena 

z minimálního odvodu na zdravotní pojištění (2393 Kč), o 15 % navýšeného minimálního odvodu na sociální 
pojištění (2976 Kč) a daně z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč.

Poplatník, který se rozhodne do režimu paušální daně vstoupit, ovšem ztrácí možnost například 
uplatnit slevu na poplatníka, slevu na manžela či manželku či slevu na invaliditu. Nemůže 

uplatnit ani úroky z hypoték nebo příspěvky na životní či penzijní pojištění a další. Každá 
OSVČ si tedy musí důkladně propočítat, zda se jí režim paušální daně vyplatí.  

Připravil Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR
(Členům CMLT ČR byly zaslány podrobné informace i formuláře.)
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Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
(výrobci a dovozci materiálů a potřeb pro malíře a lakýrníky, kteří podporují a úzce spolupracují s cechem)
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