
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

MINISTERSTVO FINANCÍ  
Strategie daňové politiky, spolupráce a správy  
  
Asociace kempování a karavaningu, z.s. 
Za Humny 497 
250 81 Nehvizdy 
 

PID: MFCRAXFGCA 
Č. j.: MF-11848/2020/2502-3 
 
Počet listů: 3 
 
 

 
Praha 5. 5. 2020 

 
 
Věc: Otevřený dopis premiérovi a členům vlády - Záchranný plán pro pronajímatele 
obytných vozů 
 
 
Vážení, 

dovolte, abych vám jménem paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
poděkoval za váš dopis ze dne 21. dubna a za vaše podněty a zprostředkování 
informací o problémech, jimž v současné nelehké situaci čelí obor pronajímání 
obytných vozů. Vážíme si zpětné vazby na podnikatelský sektor, neboť nám 
v současné náročné situaci velmi napomáhá při úpravách protikrizových záchranných 
opatření podle měnící se situace ekonomiky a změn podmínek podnikání řady firem 
a jednotlivých sektorů činností a služeb, aby státem poskytovaná pomoc byla 
efektivnější a méně administrativně náročná pro její příjemce.  

Rád bych Vás ujistil, že vašemu návrhu Záchranného plánu pro pronajímatele 
obytných vozů věnujeme náležitou pozornost. Doufám, že některá z  aktuálně 
přijímaných a projednávaných opatření pomohou zmírnit řadu uváděných problémů 
a dopady na vaše podnikání a na vaše zaměstnance a pomohou překlenout 
současnou náročnou situaci. Postupnému oživení sektoru cestovního ruchu a tedy 
i vašeho oboru podnikání by výrazněji mělo také napomoci postupné ukončování 
nouzového stavu a předpokládané zaměření občanů České republiky 
na poskytovatele služeb cestovního ruchu v naší republice a v sousedních zemích.   

Například v oblasti daní je nastavena řada podpůrných opatření, která jsou upravena 
v Rozhodnutí ze dne 16. března 2020, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 
a v Rozhodnutí ze dne 24. března 2020, zveřejněném ve Finančním zpravodaji 
č. 5/2020, ve formě Liberačních balíčků I a II. K těmto opatřením patří také například 
možnost prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob dle 
§ 38a odst. 3 nebo 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních 
plátců se nebude vůbec hradit.  
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Dále například prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých na 
zálohách na dani silniční, kterým tak mohou být posunuty úhrady záloh na silniční daň 
splatné v dubnu a v červenci, a to nejpozději do 15. října 2020. 

V souvislosti s daní z příjmů právnických osob by výraznou formou podpory u firem, 
které v minulých zdaňovacích obdobích dosahovaly zisku a platily daň, mohlo být také 
využití institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů za rok 
2020. Tímto opatřením bude možno ztrátu za období 2020 uplatnit zpětně oproti daním 
za zdaňovací období 2019 a 2018.  

Další z forem opatření, která by měla snížit administrativní náročnost pro podnikatele, 
je také pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do 
všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců a aktuálně je 
navrhováno prodloužení tohoto pozastavení až do konce roku 2020.  

V případě osob samostatně výdělečně činných je možno prostřednictvím webu 
Finanční správy žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč. Také u této formy podpory 
byly postupně upraveny podmínky tak, aby bez výrazné administrativní náročnosti byla 
využitelná a snáze dosažitelná pro co nejširší okruh podnikatelů a to i těch skupin, 
jejichž činnost má sezonní charakter. Nejnovějším opatřením je zpětné vyplacení 
kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně, za období 12. března až 8. června, pro 
podnikatele a jejich společníky poškozené koronavirem, kteří se rozhodli podnikat 
formou s.r.o. 

Pro podporu udržení pracovních míst je možné využít vládou schválený cílený program 
MPSV s názvem „Antivirus“. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je 
ohrožena v důsledku šíření nákazy, je poskytován příspěvek na plnou či částečnou 
úhradu náhrad mezd, které zaměstnancům náležejí z důvodu překážky na straně 
zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka  
– uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), je-li prokázáno, že 
překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Období uznatelných nákladů 
počíná dnem 12. března 2020. Příspěvky poskytuje Úřad práce ČR na základě 
uzavřené dohody. Veškerá administrace probíhá v elektronické podobě. 
Doporučujeme sledovat stránky  https://www.mpsv.cz/antivirus. 

V současné době je řada opatření aktualizována a věřím, že i podnikatelé v oboru 
pronajímání obytných vozů budou moci využít některé z celé řady nástrojů. Veškeré 
dosud spuštěné programy na podporu podnikatelského prostředí v návaznosti 
na vývoj pandemie COVID-19 a nutná mimořádná opatření v gesci Ministerstva 
financí, jsou uveřejněny na internetových stránkách https://www.mfcr.cz/cs/o-
ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky 
a https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19. 

Rád bych Vás ujistil, že vláda si je plně vědoma potřeby dalších opatření na podporu 
podnikatelského sektoru a jejich zacílení podle potřeb jednotlivých skupin podnikatelů, 
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a že všechny možnosti odpovědně zvažujeme, a to i za cenu negativních rozpočtových 
dopadů. Doufám, že některá z přijatých a aktuálně projednávaných opatření budou 
využitelná i pro váš obor podnikání a pomohou ke zmírnění negativních dopadů 
současné situace na vaši oblast služeb. 

S pozdravem 

 

 

 

 ………..……………………………… 
 Ing, Bc. Zdeněk Hrdlička 
 ředitel odboru 
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