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V informačním materiálu Informace k přijatým či navrhovaným mimořádným opatřením v souvislosti s
epidemií Covid-19, jsme Vám předložili souhrn přijatých či navrhovaných opatření ke dni 25. 3. 2020, a
následně navázali I. aktualizací ke dni 31. 3. 2020, II. aktualizací ke dni 9. 4. 2020, III. aktualizací ke dni
22. 4. 2020, IV. aktualizací ke dni 11. 5. 2020 a V. aktualizací ke dni 2. 10. 2020. Jak jsme uváděli v těchto
materiálech – část opatření již byla přijata, avšak dosud nebyly zveřejněny veškeré podklady, část opatření
byla teprve v režimu schvalování a další podklady absentovaly.
Dovolujeme si pokračovat v aktualizaci informačního materiálu touto VI. aktualizací, která shrnuje aktuálně
platná mimořádná opatření, případně opatření připravovaná. O vývoji jednotlivých opatření Vás
budeme opět informovat v návaznosti na postup schvalování opatření či zveřejnění dalších
podkladů.
Závěry uvedené níže v tomto newsletteru jsou stanovisky jednotlivých advokátů a nelze vyloučit, že
v rámci případného soudního řízení by rozhodující soudy mohly dojít i k jinému právnímu názoru,
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než jaký byl nastíněn níže, a to zejména z důvodu, že níže popsaná problematika, vzhledem ke své
aktuálnosti, nebyla dosud na úrovni vyšších soudů řešena.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to primárně na partnera JUDr. Tomáše Radu,
Ph.D., rada@drvlegal.cz, tel. + 420 777 026 713, v pracovněprávní problematice na advokátku Mgr. Nikolu
Hamáčkovou, hamackova@drvlegal.cz, tel. +420 605 014 718. V případě problematiky Kurzarbeitu
v Rakousku a Německu se prosím neváhejte obrátit na partnera Kaje Ständera staender@drvlegal.cz, tel.
+420 722 292 965 či na partnera Svena Höbela hoebel@drvlegal.cz, tel. +420 739 486 010.
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PŘEHLED OPATŘENÍ PLATNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE
I.

OBLAST ZAMĚSTNANOSTI
Program Antivirus – prodloužen režim A

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 299/2020 Sb.; vládní návrh zákona1 byl opakovaně
schválen v Poslanecké sněmovně a podepsán prezidentem

Za současně schválené podoby programu Antivirus, jenž má za cíl podporu zaměstnanosti u
zaměstnavatelů, jejichž hospodářská činnost je/bude ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19 lze na
Úřadu práce ČR zažádat o refundaci uznatelných nákladů zaměstnavatele vzniklých až do 31. prosince
2020 v rámci režimu A a do 31. října 2020 v rámci režimu B. Režim C, tj. odpuštění odvodů za sociální
pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců, již není, s ohledem na lhůty stanovené k podání tiskopisu „Přehled
o výši pojistného“, dle našeho názoru aktuální.
Režim A, je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na
80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel
100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Pozor, v režimu A nadále
zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.2
Režim B, dopadá na situace, kdy na straně zaměstnavatele vznikají překážky v práci v důsledku souvisejících
hospodářských potíží z důvodu šíření viru COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané
nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně,
snížením odbytu produkce zaměstnavatele, nedostatkem subdodávek apod. Dle druhu překážky na straně
zaměstnavatele (a také v závislosti na existenci dohody s odborovou organizací, případně vnitřního předpisu
a na jejich obsahu) pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60–100 % průměrného výdělku. Z programu
Antivirus je pak zaměstnavatelům poskytován příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy, a to opět
včetně odvodů, ovšem maximálně do výše 29.000 Kč.
Podrobnější informace k programu jako takovému jsou k nalezení zde: https://www.mpsv.cz/antivirus a
k podmínkám

jednotlivých

režimů

v manuálu

pro

zaměstnavatele

dostupném

zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v4.pdf/.
O uzavření dohody o poskytnutí tohoto typu podpory mohou zaměstnavatelé žádat skrze webovou
aplikaci dostupnou na této adrese: https://antivirus.mpsv.cz/. Video návod na vyplnění žádosti pak MPSV
ČR zveřejnilo zde: https://youtu.be/IreliZBINsg (část I.) a zde: https://youtu.be/407POp7rFT8 (část II.).
Dovolujeme si upozornit, že dle našeho názoru znění uvedené dohody (čl. IX – Narovnání) zbavuje
zaměstnavatele, tedy žadatele o příspěvek, možnosti uplatnit po státu náhradu škody ve zbylé části
náhrad mezd, na které příspěvek v rámci programu Antivirus neobdrží.
Zároveň si dovolíme upozornit na to, že dle znění dohody a manuálu k programu Antivirus, je možné žádat
o příspěvek jen 2 měsíce zpětně od uzavření dohody. Vyúčtování mezd je pak zaměstnavatel povinen
předložit za předcházející měsíce nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody. Jestliže překážky v práci

1

Sněmovní tisk č. 874, proces dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=874.

Usnesení
vlády
ze
dne
14.
října
2020
č.
1039
dostupné
zde:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/14_10_2020_TZ_Rezim_A_programu_Antivirus_prodlouzen_do_konce_roku.pdf/b61
3de9f-dc9c-f6ea-822a-08233a869091.
2
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vzniknou po uzavření dohody, či v měsíci jejího uzavření, předloží zaměstnavatel vyúčtování nejpozději do
konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy překážky v práci vznikly.
Shrnutí:
Zaměstnavatel může zažádat o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku, a to výhradně elektronicky
skrze internetovou aplikaci MPSV ČR. Nově bylo schváleno prodloužení režimu A do konce roku
2020. Trvání režimu B je prozatím schváleno do konce října 2020, s tím, že dle sdělení MPSV by mělo
být o jeho prodloužení taktéž jednáno. Vláda nově schválila rovněž navýšení příspěvku na náhrady
mezd v rámci režimu A u důvodu uzavření provozovny, a to na 100 % náhrady mzdy zaměstnance.

B.

Ošetřovné zaměstnanců podzim 2020

Stadium schválení opatření:

Schváleno vládou3

Vzhledem k opětovnému uzavření škol a pokračující pandemii schválila vláda návrh úpravy ošetřovného pro
rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do 10 let věku, popřípadě také osoby pečující o osoby již od stupně I.
závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let, závislé na péči jiné osoby využívající služby denních,
týdenních stacionářů a obdobných zařízení a o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení
karantény v rodině. Nárok zažádat si o ošetřovné by měli mít také tzv. dohodáři. Navrhovaná novela zákona,
která by dle sdělení MPSV měla být v Poslanecké sněmovně projednávána v průběhu příštího týdne, počítá
s ošetřovným ve výši 60 % vyměřovacího základu, nejméně se však bude jednat o částku 400 Kč za den po
celou dobu mimořádných opatření. Dle vládou schválené verze zákona by měla tato forma ošetřovného
platit po dobu uzavření škol. Stejně jako na jaře i tentokráte počítá navrhovaná úprava s možností střídání
rodičů dětí v ošetřování.
Shrnutí:
Za současné situace, kdy návrh zákona zavádějící toto opatření nebyl doposud schválen, je obecným
doporučením ze strany MPSV pro rodiče, aby tito ve svém zaměstnání nahlásili, že nastupují na
ošetřovné, po schválení zákona vyplnili formulář, jenž bude dostupný na stránkách MPSV a následně
jej odevzdali svému zaměstnavateli, který tento odešle na ČSSZ.

C.

Kurzarbeit

Stadium schválení opatření:

Schváleno vládou4, návrh zákona prošel prvním čtením 5

V případech, kdy dojde k významnému ohrožení tuzemské ekonomiky či některého z jejích odvětví,
například v důsledku ekonomické krize, živelní pohromy, ohrožení zdraví či masivního kybernetického
útoku, bude moci vláda svým nařízením vyhlásit pro postižené zaměstnavatele tzv. kurzarbeit.
Parametry návrhu trvalého kurzarbeitu dle MF ČR jsou následující:
•

Rozsah překážek v práci činí 20-80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného
zaměstnance.

•

Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Po celou dobu podpory
je její výše konstantní. Maximální částka je na úrovni průměrné mzdy v národním hospodářství.

•

Podpůrčí doba činí až 12 měsíců u každého podpořeného zaměstnance.

3

Usnesení vlády ČR č. 993 ze dne 8.10 2020, dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M4YDT.

4

Usnesení vlády ČR č. 955 ze dne 25. 9. 2020, dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABTSFKEZN.

5

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=1025&O=8.
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Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši.

•

Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
Po dobu přidělování práce (tj. v době, kdy kurzarbeit není aktivní) běží standardní režim.

•

Bližší informace k této formě podpory doposud poskytnuty nebyly, jakmile tyto budou uveřejněny, budeme
Vás informovat.
Shrnutí:
Vláda schválila podobu nového a trvalého kurzarbeitu. Návrh zákona nyní projednává Poslanecká
sněmovna, která jej prozatím schválila v prvním čtení.

D.
Odklad splatnosti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky
Stadium schválení opatření:

Schváleno

–

zákon

č.

255/2020

Sb.

(vládní

návrh

zákona6

schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem)
Toto opatření již není účinné, ponecháváme jej zde však z důvodu, abychom upozornili všechny klienty,
kteří možnost odkladu platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti za období květen, červen a červenec 2020 využili, že se blíží konec lhůty k zaplacení takto
odložených plateb. Lhůta pro zaplacení pojistného a státního příspěvku uplyne 20. října 2020.
Upozorňujeme také na nutnost uhradit penále odpovídající pětině zákonem stanoveného penále.
Shrnutí:
Do 20. října je nutné uhradit odložené platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti za období květen, červen a červenec 2020. Uhrazená částka musí být nadále
navýšena o penalizační přirážku ve výši jedné pětiny zákonem stanoveného penále.

E.

Zákonné úpravy v oblasti zaměstnanosti

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 161/2020 Sb.; vládní návrh zákona7 schválen
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem

Vzhledem k znovuzavedení nouzového stavu jsou stále aktuální úpravy provedené na základě zákona č.
161/2020 Sb. Po dobu nouzového stavu tak není vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti od firem, které žádají
o podporu v rámci programu Antivirus. To ovšem neznamená, že nemusí i nadále plnit své dlužní závazky.
Dále se nekrátí příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách,
tyto podniky nyní také nemusí dokládat bezdlužnost. Poslanci rovněž odsouhlasili pozměňovací návrh ke
smlouvám uzavíraným v souvislosti s mimořádnou událostí. Dohody uzavírané na základě programu
zaměstnanosti schváleného během mimořádných opatření nabývají okamžité účinnosti, bez potřeby
vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv
Obsahem uvedeného zákona je taktéž změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, jež nově umožňuje osobám zaregistrovat se do evidence Úřadu práce ČR online, a také na
jakémkoliv úřadu práce, a nikoliv jen v místě trvalého bydliště. Lidé v evidenci Úřadu práce ČR pak navíc již
nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře o nemoci neprodleně. Nově budou mít k dispozici až tři dny.

6
7

Sněmovní tisk č. 860/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=860&CT1=0.
Sněmovní tisk č. 809/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=809.
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Shrnutí:
V oblasti zaměstnanosti došlo k několika praktickým změnám reagujícím na vzniklý nouzový stav na
území České republiky a na zkušenosti z praxe.
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II.

PODPORA SUBJEKTŮ (FO I PO)

A.

Kompenzační bonus, Přímá finanční podpora pro „dohodáře“

Stadium schválení opatření:

Kompenzační bonus – prodloužení schváleno vládou8
Přímá finanční podpora - schváleno – zákon č. 331/2020 Sb.; vládní návrh
zákona9 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán
prezidentem

Kompenzační bonus
Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v
důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu
2020 s možností jeho automatického prodloužení. V tuto chvíli tedy mohou podnikatelé žádat až o 15.500
Kč za 31 dní nouzového stavu. Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost
podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí, tzn., že bude zkoumán pouze
tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud
postižených vládními restrikcemi.10 Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či
sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory
významně navázáni11. Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 %
za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský
subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.
Žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením
živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. nadále platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o
rodinná s.r.o.
Stejně jako na jaře nicméně nárok žadatelů na kompenzační bonus nebudou finanční úřady zdlouhavě
ověřovat a vyplatí ho v řádu dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění zákonných
podmínek. Případné kontroly oprávněnosti tohoto nároku tak lze očekávat spíše ex-post. Žádat půjde opět
nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to nejen osobním podáním na finančním úřadě či
datovou schránku, ale také e-mailem.
Upozorňujeme na nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID
– Kultura).
Přímá finanční podpora pro „dohodáře“
Novelou zákona o kompenzačním bonusu č. 331/2020 Sb. byla zavedena možnost zažádat si o kompenzační
bonus pro tyto osoby:
•

lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří
jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru
znemožněno pracovat;

8

Bude dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-16.

9

Sněmovní tisk č. 921, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=921&O=8.

Např. provozování restauračních zařízení a barů; provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;
pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení; atp. Více viz: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701.
11
Např. jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb.
10
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•

OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu;

•

souběh čerpání bonusu pro OSVČ se zaměstnáním je povolený u pěstounů a dobrovolných
pracovníků pečovatelské služby.

Pro vznik nároku na kompenzační bonus u výše popsaných osob pak musí být splněny tyto podmínky:
•

žadatel pracoval alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou
dohodu (platil nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3.000 korun a u DPP nad 10.000 korun
měsíčně;

•

jsou vyloučeny osoby, které krom DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnaní.

Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti mohou čerpat částku
350 Kč za každý den bonusového období, tj. za období od 12. března do 8. června 2020. Maximální částka
tak činí 31.150 Kč za celé bonusové období. OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou
dohodu mohou čerpat částku 500 Kč za každý den. Maximální částka tak činí 44.500 Kč. O tuto formu
kompenzačního bonusu lze zažádat zpětně za výše uvedené bonusové období, a to nejdéle do konce třetího
kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely, tj. do konce listopadu (zákon nabyl účinnosti dne 7. 8.
2020).
Formulář žádosti je dostupný zde: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus. Pokyny
k vyplnění žádosti jsou pak dostupné zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-averejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Dohodari_mohou_zadat_o_KB-10830.
Díky vládou schválené novele zákona pak budou moci o kompenzační bonus za podzimní období žádat
rovněž tzv. dohodáři, a to za splnění podmínky, že ztratili příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním
zákazem či omezením ze strany státu. Tito dohodáři by měli být kompenzováni ve stejné výši, jako OSVČ a
společníci malých s.r.o.
Shrnutí:
Vládou schválená novela zákona o kompenzačním bonusu přináší prodloužení této formy podpory i
na podzimní období. Tentokráte je navrhovaná podpora méně plošná a cílí na obory, které jsou
vládními restrikcemi nejvíce zasaženy. Kompenzační bonus by měl být vyplácen za období od 5. října
do 4. listopadu 2020, a to ve výši 500 korun za kalendářní den. Návrh zákona bude nyní projednávat
Poslanecká sněmovna.

B.

Odklad platby nájemného

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 210/2020 Sb. (podnikatelské prostory), zákon č.
209/2020 Sb. (byty); vládní návrhy zákonů12 opětovně schváleny
Poslaneckou sněmovnou a podepsány prezidentem

Nadále platí ochrana nájemců (podnikatelských prostor i bytů) před výpovědí ze strany pronajímatele
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, a to tehdy, pokud toto prodlení nastalo v období
od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které
mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Tato ochrana trvá až do
konce roku 2020, kdy 31. prosinec je posledním dnem, kdy musí dojít k úhradě odloženého nájemného.
Upozorňujeme, že v případě neuhrazení dlužného nájemného do konce roku 2020, mohou pronajímatele

Sněmovní
tisky
č.
815
a
816,
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=816.
12

dostupné
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vypovědět nájem, a to v případě pronájmu prostor sloužících k podnikání s pětidenní výpovědní dobou a
v případě bytů pak okamžitě.
Shrnutí:
Ochrana před výpovědí z nájmu prostor sloužících k podnikání či nájmu bytů z důvodu, že v období
od 12. 3. do 30. 6. 2020 nedošlo k úhradě nájemného v důsledku omezení plynoucího z mimořádného
opatření při epidemii, trvá až do konce roku 2020, do kdy je zároveň nutné toto odložené nájemné
uhradit.

C.

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Stadium schválení opatření:

Schváleno - zákon č. 111/2006 Sb.

Okrajově upozorňujeme taktéž na opatření o mimořádné okamžité pomoci, které však není novým
opatřením, ale dávkou pomoci v hmotné nouzi, kterou zná náš právní systém již delší dobu. Toto opatření
má pomoci osobám, kterým se kriticky snížil příjem nebo vlivem epidemie přišly o práci a nyní nemají
dostatek prostředků pro úhradu nájmů, základních hygienických potřeb a nově i hypoték 13.
Bližší informace o této dávce lze nalézt zde: https://www.mpsv.cz/mop a žádost o tuto dávku se podává
skrze formulář dostupný na této adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitoupomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19 nebo na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce
ČR.
Shrnutí:
Okrajově upozorňujeme na tzv. mimořádnou okamžitou pomoc, jako dávku pomoci v hmotné nouzi,
kterou nyní ve spojitosti s epidemií koronaviru vyplácí k žádostem občanů Úřad práce ČR.

D.

Záruční program COVID III – prodlouženo do 31. prosince 2021

Stadium schválení opatření:

Schváleno usnesením vlády14

Cílem programu je zlepšení dostupnosti provozního financování pro podnikatele, kteří zaměstnávají max.
500 zaměstnanců a jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a
souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou poskytování portfoliové záruky
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) bankám, zahraničním bankám vykonávající
činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelním a úvěrním družstvům za
provozní úvěry poskytnuté podnikatelům do výše max. 50 mil. Kč, které/á mají s ČMZRB uzavřenou Smlouvu
o portfoliovém ručení pro Program COVID III (spolupracující banky).
Podmínky:
•

záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny úvěru (podniky do 250 zaměstnanců), resp. do 80
% jistiny úvěru (pro podniky od 251 do 500 zaměstnanců);

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/16_10_2020_TZ_Mimoradna_okamzita_pomoc_MOP_COVID_19_pomaha_i_v_dru
he_vlne.pdf/c413c78c-aacd-ff9d-5716-163abccfb4ba.
14
Usnesení vlády č. 553 ze dne 18. 5. 2020 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABPRC2U8W. Usnesení vlády
o prodloužení trvání programu bude dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-16.
13
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•

výdaje ze zaručeného úvěru jsou výhradně provozního charakteru na financování provozních potřeb
konečného příjemce, kdy musí být financována některá z činností ze seznamu podporovaných
činností15;

•

délka ručení: maximálně 3 roky od data podpisu úvěru;

•

sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu
neurčitou.

Transakce musí plnit taktéž následující kritéria:
•

bude realizována na území České republiky, včetně hlavního města Praha,

•

nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimis na stejný zaručovaný úvěr a
zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie,

•

nebyla podpořena v programu COVID Plus.

Dle dřívějšího sdělení MPO by mělo být na program alokováno 150 mld. Kč, to znamená, že ČMZRB bude
moci zaručit úvěry až v objemu 500 mld. Kč.
O podporu v rámci tohoto programu žádá konečný příjemce formou žádosti o úvěr u spolupracující banky,
která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.
Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit časovou platnost Dočasného rámce pro opatření státní
podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 vláda dne 16. 10.
2020 rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince
2021. Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojové
banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to
až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.
Shrnutí:
Žádost o tento typ podpory již žadatel na rozdíl od programů Covid I. a Covid II. nepodává přímo
k ČMRZB, ale prostřednictvím žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou
smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III. Vláda pak nově rozhodla o prodloužení
záručního programu až do 31. prosince 2012.

E.

Podpora exportu velkých společností – program COVID Plus

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 214/2020 Sb., vládní návrh zákona16 schválen
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem
Bližší podmínky programu stanovuje nařízení vlády č. 215/2020 Sb. 17

Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou rozšiřuje již dříve existující nástroje
používané státem pro podporu exportu v oblasti pojištění a financování taktéž o poskytování záruk za
závazky vývozců, výrobních a obchodních podniků. Uvedené záruky pak bude poskytovat Exportní a
garanční pojišťovací společnost, a.s., (dále jen „EGAP“), a to podnikatelům za úvěry na provozní a investiční
výdaje a na pracovní kapitál.

Dostupné zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/.
Sněmovní tisk č. 817/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=817.
17
Nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve
znění pozdějších předpisů.
15
16
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Záruka za splacení úvěrů poskytovaných úvěrujícími bankami může být poskytnuta osobám, které se
potýkají s náhlým nedostatkem likvidity a které
a) mají za poslední účetní období více než 250 zaměstnanců, přičemž do tohoto počtu zaměstnanců
mohou být zahrnuti i zaměstnanci ovládajících a ovládaných osob a dále osob ovládaných stejnou
ovládající osobou;
b) prokáží úvěrující bance, že podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků,
poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 20 %; výrobní
podnik nebo obchodní podnik prokazuje podíl vývozu nepřímo prostřednictvím podílu vývozu
vývozce,
c)

nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií COVID-19, který je
poskytován formou záruk za úvěry nebo subvencování úroků stejného podkladového úvěru;

d) ke dni 31. prosince 2019 a ke dni 12. března 2020 nebyly v úpadku a nemají po splatnosti žádné
závazky vůči státu.
Úvěr poskytnutý úvěrující bankou příjemci úvěru:
a) může činit nejvíce 25 % z celkového ročního obratu příjemce úvěru v roce 2019, kde obrat
odpovídá celkovým ročním tržbám z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za
poslední účetní období, nejméně však částku odpovídající 5.000.000 Kč a nejvýše částku
2.000.000.000 Kč (na příjemce úvěru nebo na ekonomicky spjatou skupinu příjemce úvěru);
b) bude poskytnut za účelem financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na
inovaci a zkvalitnění výroby (investiční úvěr) a na udržení podnikání, případně na základě
souhlasu exportní pojišťovny i na financování již poskytnutých úvěrů za účelem financování
provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na inovaci a zkvalitnění výroby a na udržení
podnikání (refinancování);
c)

doba, na kterou je úvěr poskytován, může činit nejvýše tři roky pro provozní úvěry, úvěry na
financování pracovního kapitálu a na udržení podnikání, a nejvýše pět let pro investiční
úvěry.

Záruka poskytnutá EGAP:
a) doba, na kterou je záruka poskytována, může činit nejvýše tři roky pro provozní úvěry, úvěry na
financování pracovního kapitálu a na udržení podnikání, a nejvýše pět let pro investiční
úvěry;
b) záruku je možné poskytnout až do výše 80 % úvěrové jistiny, pokud hodnocení příjemce úvěru
interním ratingem exportní pojišťovny bude lepší než stupeň B-;
c)

záruku lze poskytnout pouze do výše 70 % úvěrové jistiny v případě hodnocení příjemce úvěru
interním ratingem exportní pojišťovny odpovídajícím stupni B-.

(zdroj: Nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní
podporou)
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Mezi další podmínky poskytnutí záruky patří rovněž omezení výplaty dividend nebo jiného podílu na
zisku, zákaz prodeje majetkových podílů a prodeje veškerého dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku nebo jejich zatížení právy třetích osob bez souhlasu úvěrující banky po dobu,
na kterou je záruka poskytnuta.
Zájemci o garance EGAP by se měli obrátit na svou banku. Poskytnutí garancí totiž s EGAPem vyřídí úvěrující
banka a nikoli poptávající příjemce úvěru – bude to banka, která se obrátí na EGAP s žádostí o záruku za
pohledávku.
Shrnutí:
Zájemci o garance EGAP by se měli obrátit na svou banku. Poskytnutí garancí totiž s EGAPem vyřídí
úvěrující banka a nikoli poptávající příjemce úvěru – bude to banka, která se obrátí na EGAP s žádostí
o záruku za pohledávku.

F.

Program Agrocovid Potravinářství

Stadium schválení opatření:

Záměr schválen usnesením vlády18

Program Agrocovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje
do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Ministerstvo
zemědělství předpokládá, že podpora se bude týkat zhruba 8.500 až 10.000 subjektů, a na program chce
vyhradit tři miliardy korun. Maximální podpora u jednoho podniku nesmí dle schválených pravidel
přesáhnout 800 tisíc EUR.
Dle sdělení ministerstva zemědělství bude žádost velmi jednoduchá, postačí prokázat pokles tržeb, doložit
počet zaměstnanců a potvrzení, že jde o výrobce potravin dle definice zákona o potravinách. Každý, kdo
podmínky splní, by měl mít nárok na 200 tisíc Kč, dalších 20 tisíc potom za každého zaměstnance. Konkrétní
pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.
Shrnutí:
Vláda schválila záměr nového programu „Agrocovid Potravinářství“, jenž by měl podporovat
producenty potravin. Bližší podmínky programu budou teprve projednávány.

G.

Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě – program COVID-BUS

Stadium schválení opatření:

Schváleno usnesením vlády19

Cílem programu je pomoct podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě. Konkrétní výše podpory
bude odvozena od emisní třídy autobusů (logikou, že z důvodu nižších dopadů provozu na životní prostředí
jsou u vyšších emisních tříd autobusů vyšší pořizovací náklady) a také od kapacity autobusu. Dotace na
sedačku a den se pak v závislosti na emisní normě EURO (EURO II – EURO VI) pohybuje od 15 do 135 korun
(za provoz vozidel vyrobených před rokem 2000 příspěvek nenáleží). S ohledem na faktické zamrznutí trhu
až do konce školního roku je rozhodné období kalkulováno až do 30. června 2020. Na podpůrný program
je vymezena částka 1 mld. korun v roce 2020.
Shrnutí:

18

Usnesení vlády bude dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-16.

19

Usnesení vlády č. 1035 ze dne 14. října 2020 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNDYXV.
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Další informace potřebné pro podání žádosti o poskytnutí podpory budou na webu Ministerstva
dopravy teprve zveřejněny.

H.

Podpora podnikatelů v oblasti kultury – program COVID-KULTURA

Stadium schválení opatření:

Schváleno usnesením vlády20

Cílem programu je podpořit umělce a podnikatele v kultuře, kteří měli kvůli opatřením zavedeným v
souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 zbytečně vynaložené náklady či nemohli kvůli opatřením
pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti. Jednotlivci mohou využít jednorázovou dotaci ve výši
60.000 korun do konce roku, podnikatelé mohou žádat až o 10.000.000 korun (v rámci uznatelných nákladů).
Podpora se bude poskytovat zpětně na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty,
které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti
kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny,
přesunuty nebo zrušeny.
Poskytnutá dotace může pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až
80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Určena je výkonným umělcům
(zejména hercům, hudebníkům, tanečníkům, zpěvákům, akrobatům, profesionálním interpretům),
odborným technickým profesím (zejména zvukovým mistrům a lightdesignerům) a subjektům podnikajícím
v kultuře na marně vynaložené výdaje. Na program je celkově určena částka ve výši 750.000.000 korun. Při
podání výzvy bude ověření identity žadatele probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou
identifikaci, přičemž manuál k elektronické identifikaci je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Výzva Státního fondu kinematografie
Na jednání vlády dne 19. 10. bylo schváleno poskytnutí 98 milionů Kč pro mimořádnou Výzvu Státního
fondu kinematografie (SFKMG) na pomoc provozovatelům kin, produkčním a distribučním společnostem.
Vládou schválené rozpočtové opatření ještě musí schválit rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR.
Pokud výbor opatření schválí, vyhlásí SFKMG mimořádnou Výzvu v druhé polovině listopadu s tím, že dle
zákona bude možné zasílat žádosti o podporu 30 dní.21
Shrnutí:
Zájemce by měl podat žádost skrze informační systém AIS MPO prostřednictvím odkazu, který bude
zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (2. výzva je již na těchto stránkách
k dispozici ke stažení)22. V tomto systému nalezne také všechna potřebná potvrzení a formuláře.
Vláda pak schválila alokaci prostředků taktéž na mimořádnou Výzvu SFKMG na pomoc
provozovatelům kin, produkčním a distribučním společnostem.

I.

Podpora placení komerčních nájmů – program COVID-Nájemné

Stadium schválení opatření:

20

Schváleno usnesením vlády23

Usnesení vlády č. 1036 ze dne 14. října 2020 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE25X.

Více informací naleznete zde: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-98-milionu-korun-pro-mimoradnou-vyzvustatniho-fondu-kinematografie-4-cs4013.html.
22
https://www.mpo.cz/kultura.
21

23

Usnesení vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE4U8.
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Program COVID-Nájemné, který má podnikatelům usnadnit přežití ekonomicky náročného období
podporou při placení komerčních nájmů. Podnikatelé, kterým vláda nařídila omezení nebo zavření provozu,
mohou požádat o příspěvek za třetí čtvrtletí tohoto roku. Příspěvek bude přiznán ve výši 50 % z celkového
nájemného za toto období, přičemž na rozdíl od první výzvy programu není příspěvek podmíněn slevou
pronajímatele. O příspěvek budou moci požádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné
podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, herny a kasina, ale také komerčně provozovaná sportoviště jako
kurty, kluziště, kurty či tělocvičny, dále bazény, umělá koupaliště, sauny a wellness. Nárok na podporu budou
mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária.
Program se oproti původnímu návrhu nevztahuje na herny a kasina. Pomoc se vztahuje také na zařízení
zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.
Výzva

a

podrobné

podmínky

programu

jsou

dostupné

zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/.
Shrnutí:
Zájemce spadající do některé z vymezených kategorií bude moci podat žádost o podporu v rámci
tohoto programu od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes
informační systém dostupný na webu mpo.cz.

J.

Podpora podnikatelských subjektů v oblasti sportu – program COVID-SPORT II.

Stadium schválení opatření:

Schváleno usnesením vlády24

Program je určen na podporu sportovních soutěží, přičemž mezi oprávněné žadatele patří profesionální a
poloprofesionální sportovní kluby z deseti profesionálních soutěží. Dotační program je administrován
Národní sportovní agenturou ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem je podpora
podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti
s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
Oblast podpory A zahrnuje podporu podnikatelských subjektů, které se účastní vybraných soutěží, přičemž
podle ekonomické náročnosti soutěží je možné získat podporu ve výši od 750.000 do 12.500.000 Kč. Oblast
B se zaměřuje na podporu podnikatelských subjektů, které sportovní akce pořádají či spolupořádají. Za
sportovní akci dle tohoto programu je považována jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování
sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území České republiky, oficiálně oznámená
v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou
veřejnost. Zároveň se musí jednat nejméně o druhý ročník takové akce. Maximální výše dotace v oblasti
podpory B na jednoho žadatele je stanovena na 10.000.000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých
nákladů žádosti je stanovena na 1.000.000 Kč. Poskytnutá dotace smí pokrýt nejvýše 50 % uznatelných
nákladů dle programu.
Shrnutí:
Program bude zajímat žadatele ze dvou okruhů. Prvním jsou kluby z ligových soutěží ve sportovním
odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhou oblastí jsou sportovní akce,
které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. MPO ve spolupráci s NSA v tuto chvíli
připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu.

24

Usnesení vlády č. 1038 ze dne 14. října 2020 dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE6RD.
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K.
Podpora podnikatelských subjektů v oblasti sportu – program COVID-Podpora
cestovního ruchu
Stadium schválení opatření:

Schváleno usnesením vlády25

Vláda schválila taktéž program, v rámci něhož budou moci o dotace požádat cestovní kanceláře, které
mohou dostat až 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu,
jež jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 Kč
za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a
za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena, a incomingové cestovní agentury, pro něž je
určena podpora ve výši 50.000 Kč. O stejnou částku budou moci požádat i turističtí průvodci.
Shrnutí:
Program je určen na podporu cestovních kanceláří.

L.

„OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ

Stadium schválení opatření:

Schváleno usnesením vlády26

Příspěvek 400 Kč za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné, na něž dopadla
pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu
podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o
dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc
ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line
formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO. Nárok na podporu
nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek
nebo peněžitou pomoc v mateřství.
Výzva k tomuto programu s bližšími podmínkami nebyla doposud zveřejněna.
Shrnutí:
Opětovně je zaváděn program na podporu OSVČ, které z důvodu péče o své děti nemohou vykonávat
činnost. Podrobnosti a výzva k programu bude zveřejněna.

M.

Opatření ČNB týkající se odkladu splátek

Stadium schválení opatření:

Přijato ČNB

Nadále platí taktéž opatření ČNB, které umožnilo bankám odložit splátky úvěrů v případě dočasného
výpadků příjmů klienta v důsledku koronavirové nákazy či preventivních opatření. Banky tak dle ČNB mají
už dnes dostatečnou flexibilitu, jak klientům postiženým výpadkem poptávky či neuhrazenými
fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožnit odklad splátek. Nyní záleží

25

Usnesení vlády bude dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-19.

26

Usnesení vlády bude dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-16.
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na individuálním přístupu bank, zda a jakým způsobem klientům postiženým výpadkem poptávky či
neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s koronavirem umožní odklad splátek.
Přehled veškerých opatření, které ČNB nad rámec odkladu splátek přijala v souvislosti koronavirovou krizí
je dostupný zde: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Sdeleni-CNB-k-moznym-odkladum-splatekuveru/ nebo https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/koronavirus/.
Shrnutí:
V případě problémů s úhradou splátek úvěru je nanejvýš vhodné obrátit se na banku a žádat o
odložení splátek, když dle ČNB mají banky dostatečnou flexibilitu umožnit klientům postiženým
výpadkem poptávky či neuhrazenými fakturami za dodávky zboží a služeb v souvislosti s Covid-19
odklad splátek. Dle informací, které jsme obdrželi přímo od zástupců bank, tyto s tím i počítají.
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III.

OBLAST DAŇOVÁ

A.

Liberační balíček MF

Stadium schválení opatření:

Schváleno rozhodnutím MF27

V rámci tzv. velkého liberačního balíčku ministerstvo financí prodlužuje platnost některých opatření přijatých
na jaře a přichází i s několika novinkami. Jednou z těchto novinek je odložení daňových povinností těm
podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením.28 Podnikatelé, jejichž
převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období
nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu
ministryně financí, a to i emailem.
Dalšími opatřeními spadajícími do tohoto „balíčku“ jsou pak nad rámec níže samostatně uvedených tyto:
•

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se
následujících situací:

•

o

prominutí úroku z prodlení,

o

prominutí úroku z posečkané částky,

o

prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,

o

vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,

o

potvrzení bezdlužnosti.

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla
povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující situace:
o

bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),

o

bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,

o

bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,

o

bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro
potřeby sociálních služeb.

•

Možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky.

•

Možnost požadovat snížení či zrušení záloh.

•

Možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav.

•

Možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního
hlášení.

•

Snížení sazeb DPH (sazba 10 %) např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní
služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun,
fitcenter či posiloven).

O výše popsané úlevy může požádat jakýkoliv subjekt, který prokáže důvody související s koronavirem.
Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž
absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Dle MF by měla tato opatření dopadat na všechny daně
spravované orgány podřízenými MF a na všechny daňové subjekty (fyzické i právnické osoby, podnikatele i
nepodnikatele).

27

Dostupné zde: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-22-2020-39683.

Např. provozovatelé restauračních zařízení a barů, provozovatelé hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték, provozovatelé vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení atd.
28
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Shrnutí:
Ministerstvo financí schválilo nový liberační balíček na pomoc všem osobám postižených pandemií
koronaviru, který prodlužuje již dříve přijatá opatření a zavádí taktéž opatření nová.

B.

Zpětné působení daňové ztráty vykázané v roce 2020

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 299/2020 Sb.; vládní návrh zákona29 byl opakovaně
schválen v Poslanecké sněmovně a podepsán prezidentem

Zákon, jímž se zavádí mj. institut tzv. Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO
i PO za rok 2020, kterou je možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018, byl přijat.
Případnou daňovou ztrátu za rok 2020 si tak fyzické i právnické osoby mohou uplatnit ve svých základech
daně z roku 2018 a 2019 a to formou dodatečného daňového přiznání.
Praktický dopad opatření na cash flow tak fyzické i právnické osoby pocítí až v příštím roce, když by si
v případě, že za předloňský či loňský rok zaplatily ze zisků určitou daň a příští rok zjistily, že po
započtení ztráty z roku letošního měla být tato daň menší, zažádali o vratku daně.
Shrnutí:
Pro případ daňové ztráty za rok 2020 je možné formou dodatečného daňového přiznání k daňovým
přiznáním za roky 2018 a 2019 žádat o vratku daně.

C.

EET – prodloužení odkladu evidenční povinnosti do 31. 12. 2022

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 263/2020 Sb. 30

Zákonem č. 263/2020 Sb. bylo upraveno, že evidenční povinnost a povinnost umístit informační
oznámení nejsou subjekty evidence tržeb povinny plnit až do 31. prosince 2020.
Vláda pak schválila návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit zrušení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby
podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022. Zrušení by se týkalo všech
vln EET, podnikatelům by stejně jako nyní zůstala povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem
pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatník předešel jejich zneužití, a v období dalších tří měsíců
v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení. Návrh novely zákona nyní musí
projednat Poslanecká sněmovna.
Shrnutí:
Do konce roku 2020 nejsou subjekty evidence tržeb povinny plnit evidenční povinnost. Vláda pak
schválila novelu předmětného zákona, kterou by mělo dojít k prodloužení období, v němž neplatní
evidenční povinnost subjektů evidence tržeb až do 31. prosince 2022.

29
30

Sněmovní tisk č. 874, proces dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=874.
Sněmovní tisk č. 849, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=849&CT1=0.
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D.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Stadium schválení opatření:

Schváleno - zákon č. 386/2020 Sb.; vládní návrh zákona31 opakovaně
schválen v Poslanecké sněmovně, podepsán prezidentem

Ve čtvrtek 30. dubna schválila vláda návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v
současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny.
Na základě zákona došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již
nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl v prosinci 2019 a později (tj. k zavkladování vlastnického práva
k nemovitosti došlo nejdříve v prosinci 2019). Zákon dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy
z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude
účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je dle sdělení ministerstva financí omezit
prostor pro spekulanty na realitním trhu.
Nadále zůstává možnost odpočtu úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru
poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze
stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem použitých na financování bytové potřeby od základu daně
z příjmů.
Shrnutí:
Došlo k zrušení daně z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Zároveň zákon prodlužuje
časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let.
Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

E.

Snížení silniční daně

Stadium schválení opatření:

Silniční daň – Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR32, schváleno
vládou33 a dále zákon č. 299/2020 Sb.

Upozorňujeme na novelu zákona o dani silniční, kterou byl zaveden tzv. liberační balíček a který u vozidel s
maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny zavádí o 25 % nižší daň. Dle sdělení MF: „Změna se
projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním
roce zaplaceny. Pokud poplatníci daně nevyužili tzv. generálního pardonu, kterým se odložila povinnost platit
zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k
zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni oproti těm, kteří možnosti odložit placení
záloh využili.“34
Shrnutí:
Novelou předmětného zákona pak došlo ke snížení silniční daně o 25% daň u vozidel s maximální
povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny.

Sněmovní tisk č. 866, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=866&CT1=0.
Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 31. 3. 2020, částka 6,
na: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf.
33
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBTEL
34
Viz: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/protikrizovy-danovy-balicek-prosel-podru-38713.
31
32
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IV.

OBLAST LEGISLATIVNÍ

A.

Úprava dlužnického a věřitelského insolvenčního návrhu

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.; vládní návrh zákona35 schválen
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem

Nový „lex covid“ i nadále upravuje některá pravidla insolvenčního řízení:
•

Statutární orgán společnosti v úpadku není povinen podat dlužnický insolvenční návrh,
přičemž tato povinnost je suspendována až do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení
mimořádného opatření při epidemii (nejpozději do 31. 12. 2020) - to však neplatí, pokud
úpadek nastal již před přijetím mimořádného opatření při epidemii, nebo pokud úpadek nebyl
převážně způsoben v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

•

Nové možnosti úprav splátkové kalendáře a osvobození dlužníka od placení pohledávek
v oddlužení.

•

Možnost přerušení plnění reorganizačního plánu k návrhu dlužníka.

•

Doba trvání účinků opatření zavedených zákonem se nezapočítává do doby, která je rozhodná pro
posouzení odporovatelnosti dlužníkových právních úkonů.

Nepodání dlužnického insolvenčního návrhu v případě, že se společnost ocitne v úpadku, však
doporučujeme řádně zvážit – nepodání insolvenčního návrhu v případě splnění výše uvedených podmínek
sice nezpůsobí odpovědnost statutárního orgánu dle § 99 insolvenčního zákona, avšak zákonem lex covid
není nijak zvláštně upravena odpovědnost statutárního orgánu dle zákona o obchodních korporacích a
občanského zákoníku. Zejména tedy zůstává povinnost statutárního orgánu nahradit společnosti škodu
způsobenou porušením povinnosti při výkonu funkce (péče řádného hospodáře) a s tím spojeného ručení
za závazky společnosti a rovněž povinnost vrátit odměnu za 2 roky před pravomocným rozhodnutím soudu
o úpadku zpětně. Stejně tak se mohou členové statutárního orgánu dopustit úpadkového trestného činu,
zejména zvýhodnění věřitele a způsobení úpadku. Posouzení, zda je vhodné insolvenční návrh podat i
přesto, že k tomu není statutární orgán dle lex covid povinen, bude zapotřebí řešit dle specifických
okolností každé společnosti.
Na svém jednání dne 19. 10. 2020 pak vláda schválila novelu lex covid, na základě níž by měl být rozšířen
okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive prodloužena možnost
přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz. Prodlužuje se rovněž
odklad povinnosti podat na sebe insolvenční návrh. Dále novela obnovuje možnost využít ochrany tzv.
mimořádného moratoria, u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 31. 8. 2020, a to s novou lhůtou až
do 30. 6. 2021. U dobíhajících mimořádných moratorií navrhuje vláda kvůli nepředvídatelným problémům
se zajišťováním souhlasů věřitelů v kvalifikované formě (zejména kvůli dopadům koronaviru na rozhodovací
procesy orgánů věřitelů) odstoupit od tohoto požadavku pro účely prodloužení mimořádného moratoria
až o další 3 měsíce. Návrh novely zákona nyní musí projednat Parlament.
Shrnutí:
Společnost, jež se ocitne z důvodů způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19
v úpadku, není povinna podat dlužnický insolvenční návrh (nepodání dlužnického insolvenčního
návrhu v případě, že se společnost ocitne v úpadku, však doporučujeme řádně zvážit), a to až do

35

Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807.
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doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření. Vláda pak schválila novelu
předmětného zákona, která v oblasti insolvencí obnovuje instituty na pomoc dlužníkům, které zde
byly již na jaře, mj. i prodloužení tzv. mimořádného moratoria.

B.

Úvěrové moratorium, novela zákona o spotřebitelském úvěru

Stadium schválení opatření:

Úvěrové moratorium – schváleno – zákon č. 177/2020 Sb. – vládní návrh
zákona36 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán
prezidentem
Novela zákona o spotřebitelském úvěru – schváleno – zákon č. 186/2020
Sb. - vládní návrh zákona37 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

Úvěrové moratorium
Až do 31. října 2020 platí možnost všech spotřebitelů i podnikatelů, kteří zaznamenali negativní
ekonomický dopad koronavirové epidemie, odložit splátky spotřebitelských úvěrů, splátkových úvěrů,
úvěrů na bydlení a podnikatelských úvěrů38, a to všech těch, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem
202039. O dobu, po kterou dlužník odloží splácení svého úvěru se následně posouvá celková doba splácení
úvěru. Za dobu odkladu splátek má dlužník povinnost uhradit úroky z prodlení, a to v případě spotřebitelů
ve výši zákonného úroku z prodlení a v případě podnikatelů ve výši sjednané ve smlouvě. Liší se také způsob
splácení těchto úroků, zatímco fyzické osoby uhradí úroky až po splnění všech peněžitých dluhů, jejichž čas
plnění byl odložen, právnické osoby jsou povinny hradit úrok již během ochranné doby, tj. doby, za kterou
nejsou povinni splátky úvěru hradit.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru
V případě, že se podnikající fyzická osoba dostane do prodlení se splácením peněžitého dluhu, které
přesáhne 90 dnů, bude moci věřitel jako sankci za toto prodlení vymáhat pouze náhradu svých účelně
vynaložených nákladů, úroky z prodlení a smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty pak nebude moci
přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky a součet všech smluvních pokut uložených dlužníkovi –
OSVČ, přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Výše úroku z prodlení je pak po 90 dnech
prodlení podnikajícího dlužníka limitována na zákonnou výši.
Shrnutí:
Až do 31. října mohou dlužníci k jejich žádosti odložit splátky svých hypotečních, spotřebitelských i
podnikatelských úvěru, a to po dobu tří nebo šesti měsíců. Novela zákona o spotřebitelském úvěru
pak přinesla ochranu podnikajícím fyzickým osobám, a to skrze „zastropování“ výše sankcí za
déletrvající prodlení se splácením úvěrů, které dříve platilo jen pro spotřebitele.

Sněmovní tisk č. 813, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=813.
Sněmovní tisk č. 811, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=811.
38
Nelze však odložit splátky např. u dlužníka, který byl již k 26. 3. 2020 po dobu déle než 30 dnů v prodlení se splácením svého dluhu,
úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem, ad.
39
S výjimkami u určité části úvěrů, např. hypotečních, kde stačí pouze sjednání před stanoveným datem, bez podmínky čerpání
finančních prostředků.
36
37
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C.

Legislativní opatření ve vztahu k exekučním řízením

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.- vládní návrh zákona40 schválen
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem

Z opatření k ochraně dlužníků v rámci exekučního řízení zavedených zákonem č. 191/2020 Sb. platí za
současné situace pouze to, že finanční částka na účtu dlužníka, na kterou nelze vést exekuci je do 31. 12.
2020 zvýšena z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek životního minima.
Shrnutí:
Z dříve platných opatření k ochraně dlužníků již platí pouze opatření ve vztahu k výši nezabavitelné
částky v případě exekuce přikázáním pohledávky z účtu.

D.

Prominutí zmeškání lhůt v civilním, správním, exekučním či trestním řízení

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.- vládní návrh zákona41 schválen
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem

Dle našeho názoru nadále platí taktéž úprava prominutí zmeškání lhůt, a to z omluvitelného důvodu
spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které účastníkovi nebo jeho zástupci znemožňovalo
nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit. Tato speciální úprava prominutí zmeškání lhůt se týká občanského
soudního řízení, správního soudnictví, exekučního řízení a řízení o výkonu rozhodnutí, insolvenčního řízení,
řízení podle zákona o Ústavním soudu, trestního řízení, řízení o uspokojení majetkového nároku podle
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení i řízení o
žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech.
Shrnutí:
Osoba, jež zmeškala či zmešká lhůtu z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření
při epidemii, má možnost žádat o prominutí zmeškání lhůt, a to nad rámec nynější zákonné úpravy.

E.

Novela zákona o investičních pobídkách

Stadium schválení opatření:

Schváleno vládou42

Novela předmětného zákona má pomoci investorům snáze splnit v této obtížné době podmínky pro udělení
investiční pobídky. Hlavním cílem návrhu je opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění
všeobecných podmínek v odůvodněných případech. Tento vládní návrh musí nyní projednat Parlament.
Shrnutí:
Vláda navrhuje přijetí novely zákona, která by napomohla investorům v plnění podmínek pro udělení
investičních podmínek.

Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807.
Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807.
42
Usnesení vlády bude dostupné zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-19.
40
41
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V.

OBLAST JEDNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

A.

Opatření ve vztahu k rozhodování právnických osob a funkčním obdobím členů
orgánů

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.; vládní návrh zákona43 schválen
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán prezidentem

Dříve zmiňovaný zákon č. 191/2020 Sb. přinesl úpravu zákona taktéž ve vztahu k právnickým osobám:
•

Rozhodování per rollam. Dle zákona může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v
písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské
právní jednání. Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování per
rollam, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán.
Jedinou podmínkou je, aby byly tyto podmínky oznámeny členům orgánu v dostatečném předstihu
před rozhodováním. Toto opatření pak bude trvat po dobu mimořádného opatření při epidemii, v
jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické
osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020.

•

Opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob. Zákon stanovuje pravidlo,
že pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho
funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření
při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po
dni skončení mimořádného opatření při epidemii. V případě, že by člen orgánu s tímto
prodloužením funkčního období nesouhlasil, musí doručit nesouhlas před uplynutím funkčního
období právnické osobě – v takovém případě by se funkční období člena voleného orgánu
neprodlužovalo. Posledním navrhovaným opatřením je, že v případě, že neklesne počet členů
voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího
zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to
zakladatelské právní jednání. Toto opatření pak platí po stejnou dobu, jako opatření dříve
jmenované.

•

Opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Zákon stanoví
pravidlo, že pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením
omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení
mimořádného opatření při epidemii, uplyne až 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději
však 31. prosince 2020.

Shrnutí:
Orgány společnosti mohou, i v případě, že tak nepřipouští společenská smlouva či stanovy, jednat
na dálku, per rollam. Toto opatření značně ulehčí fungování společností v době řady omezení,
zejména za nouzového stavu, jenž platí od pondělí 5. října. Současně je plošně prodlouženo funkční
období členů orgánů, pokud funkční období uplyne v době trvání mimořádných opatření či měsíc
po jejich skončení. Lhůta k projednání řádné účetní závěrky uplyne nejdříve tři měsíce po skončení
mimořádných opatření. Veškerá opatření pak za současné situace platí nejdéle do 31. prosince 2020.

43

Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807.
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VI.

OBLAST CESTOVÁNÍ

Níže shrnujeme aktuální základní pravidla platná pro cestování z a do České republiky.44
Vycestování z ČR – V souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR mohou osoby
žijící na území ČR vycestovat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování.
Návrat/vstup do ČR – Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným
opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 2. října 2020.45
Všechny osoby, které po 5. říjnu 2020 vstoupí na území ČR a pociťují jakékoliv příznaky počínajícího
infekčního onemocnění mají povinnost neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným
vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři a zároveň strpět při přechodu státní hranice provedení
kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění,
poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku
za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.
Od 5. října 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy,
povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním
formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný
zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či
pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do 5 dnů od příjezdu z
rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné
hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena
karanténní opatření.
V rámci cestování mezi zeměmi EU je možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden
v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR
a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.
Toto opatření neplatí pro:
•

pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;

•

pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské
unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku;

•

pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob,
držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky
mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na
území nepřekročí 14 dní;

•

pro osoby mladší 5 let;

•

pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České
republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v
rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech
uvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Pro osoby zmíněné v předchozím odstavci (včetně těch, které mají výjimku z povinnosti odeslat
příjezdový formulář a předložit negativní test) rovněž platí zákaz volného pohybu po ČR, po dobu pobytu
Informace ze stránek Ministerstva vnitra, dostupné na:
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani.
45
Dostupné zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-2.10.2020Ochrana-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-10.-2020.pdf.
44
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na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s
výjimkou:
•

cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti (což
neplatí, jde-li o zaměstnance, či studenty ze třetích zemí, které nejsou uvedeny na seznamu zemí s
nízkým rizikem nákazy, a kteří v těchto zemích alespoň na 12 hodin v posledních 14 dnech pobývali
a zároveň nepředložili negativní test na Covid – 19 (takovým musí zaměstnavatel zamezit v přístupu
na pracoviště či půdu vzdělávací instituce))

•

cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění
péče o zvířata;

•

využívání nezbytných finančních a poštovních služeb doplnění pohonných hmot cest do
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních
záležitostí;

•

cest zpět do místa svého bydliště;

•

pohřbů;

•

opatření se nevztahuje na děti mladší 5 let.

Občané třetích zemí (tj. zemí mimo EU a občanů dle § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. 46), které nejsou
na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 viz výše anebo mají přechodný nebo trvalý pobyt v
těchto zemích mají zakázán vstup na území ČR s výjimkou:
•

cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy
onemocnění COVID-19;

•

držitelů platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo
trvalému pobytu na území ČR vydaných ČR;

•

cizinců, kterým bylo ČR po 11. květnu 2020 vydáno krátkodobé vízum;

•

cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU;

•

rodinných příslušníků občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území ČR anebo cizinců
s prokázaným (stačí čestné prohlášení) partnerským vztahem s občanem ČR či občanem EU s
přechodným pobytem nad 90 dní nebo trvalým pobytem v ČR;

•

cizinců, jejichž vstup je v rámci zájmů ČR, pracovníky mezinárodní dopravy, diplomaty a úředníky
mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí;

•

naléhavých mimořádných situací.

Všechny subjekty, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit,
kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, mají povinnost zajistit těmto cizincům:
•

ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude
vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

•

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na
území České republiky,

•

úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením dlouhodobému
pobytu,

•

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn
jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu.

„Občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné
takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru“, tj. např.
Švýcarsko.
46
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Zaměstnavatelé či školy jsou povinni zamezit v přístupu na pracoviště či půdu vzdělávací instituce
těm zaměstnancům, či studentům ze třetích zemí, které nejsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým rizikem
nákazy, a kteří v těchto zemích alespoň na 12 hodin v posledních 14 dnech pobývali a zároveň nepředložili
negativní test na Covid – 19 z území České republiky.
Zjednodušené

schéma

pro

vstup

do

ČR

je

k nalezení

zde:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani
Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla platná pro vstup na území ČR a vycestování z území ČR se
poměrně dynamicky mění, upozorňujeme, že je nanejvýš vhodné před jakoukoliv cestou situaci
opětovně prověřit.
Shrnutí:
Výše shrnujeme aktuální pravidla pro cestování z a do ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla
platná pro vstup na území ČR a vycestování z území ČR se poměrně dynamicky mění, upozorňujeme,
že je nanejvýš vhodné před jakoukoliv cestou situaci opětovně prověřit.
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NOUZOVÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE
Usnesením vlády47 byl ode dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na
vyhlášení nouzového stavu pak vláda rozhodla48 taktéž o přijetí následujících krizových opatření. Veškerá
tato krizová opatření by pak měla platit ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do
23:59 hod.

A.

Zákaz hromadných akcí

Je stanoven zákaz akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech staveb i setkání
více než 6 osob na veřejných místech.
Z tohoto pravidla jsou pak stanoveny výjimky, kdy toto se nevztahuje na:
•

členy domácnosti;

•

zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti;

•

osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob;

a dále na:
•

schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a
politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém
se převážně zdržuje;

•

zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných
nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod. Od 19.
října 0:00 bude navíc omezen počet hostů na těchto akcích na 30 osob.

V souvislosti s těmito výjimkami pak vyvstává otázka, zda se tyto použijí i na konání valných hromad
společností, či zda je jejich konání za účinnosti tohoto opatření vyloučeno. Ačkoliv je v novém krizovém
opatření upravena výjimka pro „osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob“ nemáme za to, že by tato byla způsobilá změnit naše
předchozí stanovisko ohledně toho, že konání valných hromad je za současné situace vyloučeno.
Jakkoliv ze zákona vyplývá povinnost pořádat valnou hromadu alespoň jednou za účetní období,49
neznamená to zároveň povinnost společníků/akcionářů se této valné hromady účastnit. Z prohlášení
ministra zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády dne 12. 10. 2020 50, pak vyplývá, že tato výjimka
je cílena na jednání statutárních orgánů, kdy účast členů statutárního orgánu na jednání tohoto orgánu je
s ohledem na povahu jejich funkce, povinná. Dle našeho názoru, pokud by vláda výjimku pro konání valných

Usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6.
Usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, dostupné zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadneakce-1021.pdf.
49
§ 181 odst. 1 a 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
47
48

„Jsou tady logicky výjimky (ze zákazu shromažďování), které se týkají různých statutárních orgánů, zasedání různých orgánů státní
správy, samosprávy, politických stran, to znamená, toto jsou výjimky, které tady jsou.“
50
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hromad do předmětného krizového opatření zakotvit chtěla, učinila by tak explicitně, stejně jako
ministerstvo zdravotnictví na jaře letošního roku. Ve svém opatření ze dne 10. března 202051 totiž u zákazu
konání hromadných akcí Ministerstvo zdravotnictví stanovilo: „Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání
a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob
(např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.“ Konečně o závěru, že
konání valných hromad není za současné situace připuštěno, svědčí taktéž teleologický, tj. účelový, výklad
předmětného opatření.
Nad rámec uvedeného je pak zakázáno konzumovat alkohol na veřejně přístupných místech, koncerty,
divadelní a jiná umělecká představení, veletrhy, poutě a podobné oslavy, herny a kasina, provoz a využívání
vnitřních prostor sportovišť, návštěvy zoologických zahrad, provoz a navštěvování umělých koupališť
(včetně saun, wellness, …), návštěvy muzeí, zámků, galerií a všech obdobných prostor, zájmové a rekreační
činnosti pro osoby mezi 6–18 lety (kroužky atd.).

B.

Omezení hromadných akcí

Dále se omezuje:
•

provoz provozoven stravovacích služeb; kdy veřejnost se nesmí v těchto provozovnách
vyskytovat vůbec, s tím, že je stanovena výjimka pro provozovny, které neslouží veřejnosti (např.
závodní jídelny) a pro provozovny v rámci ubytovacích služeb (ty mohou sloužit pouze pro
ubytované osoby a pouze od 6:00 do 20:00). Rozestup mezi usazenými zákazníky jsou 1,5 m (ne u
jednoho stolu); u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci a v provozovně se nesmí nacházet více
zákazníku, než je počet míst k sezení. Je umožněn prodej mimo vnitřní prostory v čase od 6:00 do
20:00 („výdejové okénko“). V takovém případě jsou konzumující osoby povinny dodržovat rozestup
od jiných osob alespoň 2 metry (ledaže jde o členy domácnosti);

•

provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že
se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti;

•

provoz nákupních center tak, aby se zabránilo shromažďování a shlukování osob, zejména pak
vypnutí bezdrátového připojení k internetu, omezení míst k sezení, viditelně vyznačené
dvoumetrové rozestupy atd. Do nákupních center dále nemůže společně vstoupit více než 2 osoby
(výjimkou je doprovod osoby mladší 15 let dospělým ze společné domácnosti);

•

možnost pokojně se shromažďovat a to ve více než 500 osobách (ve skupinkách po 20 osobách
se zakrytím nosu a úst).

Shrnutí:
Výše shrnujeme aktuální pravidla, resp. omezení spojená s vyhlášeným nouzovým stavem. Co do
bližších podmínek týkajících se jednotlivých akcí odkazujeme na předmětné usnesení vlády, jež je
dostupné zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf.

Mimořádné opatření č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 dostupné zde: https://www.mzcr.cz/wpcontent/uploads/wepub/18697/40548/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%20z%C3%A1kaz%20kon%C3%A1n%C3%AD%20akc%C3%AD%20nad%20100%20osob%20od%2018%20hodin%20dne%2010.%203
.%202020%20-.pdf
51
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO
A.

Kurzarbeit

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Příspěvek bude poskytován zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je/bude ohrožena v důsledku
šíření nákazy COVID-19 a to i zpětně k 1. březnu 2020. Příspěvek bude vyplácet příslušná agentura práce.
Příspěvek bude poskytován ve výši 60 % rozdílu k běžné mzdě a pokud má zaměstnanec alespoň jedno
dítě, pak ve výši 67 %. Co se týče délky poskytování příspěvku, tato může být z důvodu šíření nákazy COVID19 prodloužena až na 24 měsíců (jak je nyní i uvažováno ze strany německého ministra práce a sociálních
věcí). Zaměstnavatel hradí mzdu ve výši, kterou zaměstnanec reálně odpracuje.
Příklad: Zaměstnanec má hrubou mzdu 2.500 EUR (1.700 EUR čistá mzda). Může pracovat ale jen 50 %, tzn.
zaměstnavatel hradí 1.250 EUR (čistá mzda 1.000 EUR). K tomu stát přispěje zaměstnanci, který má jedno
dítě 469 EUR (67 % z 700 EUR).
Obdobně jako v České republice i v případě Spolkové republiky Německo pak existuje vícero režimů.
Režim A: nařízení karantény zaměstnancům. Týká se situace, kdy je zaměstnancům příslušným orgánem
nařízena domácí karanténa. V tomto případě hradí zaměstnavatel zaměstnanci po dobu šesti týdnů 100 %
mzdu, od sedmého týdne zdravotní pojišťovna. Zaměstnavatel dostane dle § 56 zákona o ochraně proti
infekcích náhradu svých vynaložených nákladů.
Režim B: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření
vlády. Situace, kdy zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s
výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu a zaměstnancům je z důvodu překážky v práci na
straně zaměstnavatele vyplácena náhrada mzdy zásadně ve výši 100 %. Zaměstnavatel má ale možnost
požádat v takovém případě o tzv. Kurzarbeit s režimem viz výše. Jiné formy odškodnění jsou v současné
době v diskuzi. Lze ale uvažovat o tom, že uzavření provozu může odporovat principu proporcionality a že
v některých případech lze požadovat škodu od státu, pokud jedná protiprávně.
Nově lze přikázat Kurzarbeit agenturním zaměstnancům, pracovní výpadek se musí týkat jen 10 %
zaměstnanců a nikoli 1/3, odlehčí se předpoklady v rámci kont pracovní doby (nemusí být již negativní) a
stát hradí sociální pojištění v plné výši.
Z doposud dostupných informací pak vyplývá, že podmínky se mohou v průběhu doby přizpůsobovat.
Současné nastavení se tedy může dále měnit.
Shrnutí:
Zaměstnavatel podává nejdříve žádost ohledně Kurzarbeit jako takové a následně o refundaci v
prekluzivní lhůtě tří měsíců (počátek lhůty spadá na konec měsíce, který je počátkem tzv. Kurzarbeit).
Formulář žádosti je možné najít pod odkazem:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
Německý ministr práce a sociálních věcí Olaf Scholz navrhuje prodloužit program Kurzarbeitu
v Německu, který jsme již popisovali v minulých Newsletterech na 24 měsíců ze současných 12
měsíců. Jedná se zatím pouze o návrh ministra, který se ale setkává s velkou odezvou jak u koaličních
partnerů, tak v průmyslu.
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B.

Pozastavení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Německá vláda přijala opatření, dle kterého, v případě, že je úpadek společnosti způsoben pandemií
COVID-19, není společnost povinna do 30. září 2020 podávat dlužnický insolvenční návrh. Pro účely
posouzení důvodu úpadku je upravena právní domněnka, že pokud společnost nebyla ke dni 31. prosince
2020 v platební neschopnosti, předpokládá se, že úpadek nastal na základě pandemie COVID-19,
neprokáže-li se opak.

C.

Pozastavení povinnosti hradit nájemné

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Německá vláda přijala opatření, dle kterého neuhrazené nájemné mezi 1. dubnem a 30. červnem 2020
nemůže být důvodem k výpovědi ze strany pronajímatele, pokud nájemce neuhradil nájemné v
důsledku pandemie COID-19.

D.

Pozastavení povinnosti malých podniků hradit dlouhodobé závazky

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Německá vláda přijala opatření, dle kterého malé podniky (obrat do 2.000.000 EUR a ne více než 9
zaměstnanců) nejsou povinny hradit závazky z dlouhodobých smluv uzavřených před 8. březnem 2020,
pokud jsou pro ně tyto smlouvy existenčně důležité a důvodem pro jejich neuhrazení jsou důsledky
pandemie COVID- 19, prozatím s účinností do 30. 6. 2020.

E.

Odložení splátek úvěrů

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Německá vláda přijala opatření o odložení splátek u úvěrů mezi 1. duben a 30. červnem 2020 – týká se
splátek na jistinu a veškerého příslušenství. Zatím se odklad uplatňuje pouze u spotřebitelských úvěrů.
Německá vláda má ale možnost a zvažuje rozšířit odložení splatnosti i na podnikatelské subjekty.
Dále zvažuje i prodloužení tohoto moratoria podle aktuálního vývoje situace.

F.

Ekonomická Prognóza pro Německo a šance na investice

Dle prognózy zveřejněné v Handelsblattu by se mohl každý pátý německý podnik dostat do insolvence.
Tato skutečnost představuje enormní možnosti investic – zejména pokud se bude investovat do podniků
s růstovým potenciálem, resp. do majetku s potenciálem růstu v následujících letech.

G.

Navýšení náhrady mzdy zaměstnanců

Od 1. května budou mít zaměstnanci, kterým se snížil pracovní úvazek o 50 % od čtvrtého měsíce nárok na
70 % čistého ušlého přijmu (doposud 67 %) a pokud mají děti 77 % (doposud 67 %). Od sedmého měsíce
se kompenzace pak zvyšuje na 80 % čistého ušlého přijmu, resp. 87 %. Krom toho je umožněn
zaměstnancům, kteří jsou v režimu „Kurzarbeit“ mít vedlejší příjem do výše dosavadního přijmu. Uvedená
opatření mají platit prozatím do 31. 12. 2020.
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H.

Vycestování do Německa, plošně nařízená karanténa

Dne 11. 5. 2020 rozhodl Nejvyšší Správní Soud v Lüneburgu (Spolková země Dolní Sasko), že plošné nařízení
karantény pro občany vstupujícím na německé území odporuje principu proporcionality. Tento rozsudek
podle právních autorit bude mít vliv i na právní vnímání v ostatních spolkových zemích Německa. Nejvyšší
Správní Soud v Lüneburgu se zejména podivuje nad tím, že nařízení zemské vlády nerozlišuje, zda vstup na
území probíhá z rizikové země nebo ze země méně rizikové.
Z našeho pohledu je tedy možné argumentovat tímto rozhodnutím, pokud budou orgány z nějakého
důvodu způsobovat občanům problémy při vstupu na německé území v rámci dodržování dosavadního
právního rámce (tzn. zákonné výjimky pro vycestování z ČR a vstup na německé území dle německých
norem).
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PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ V RAKOUSKU
A.

Kurzarbeit

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Příspěvek bude poskytován zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je /bude ohrožena v důsledku
šíření nákazy COVID-19 a to i zpětně k 1. březnu 2020.
V rámci programu budou refundovány uznatelné náklady zaměstnavatelů vzniklé po 1. březnu 2020, a to
prostřednictvím příslušné agentury práce (ABS). Do žádosti o Kurzarbeit je nutné zapojit odborovou
organizaci a centrální odbory a zaměstnavatelskou organizaci. Ze strany ABS je přislíbeno, že celý proces
žádosti lze zrealizovat za 48 hodin. Dle speciální úpravy s ohledem na COVID-19 lze žádat o Kurzarbeit na
3 měsíce a prodloužit na 6 měsíců. Je možné zredukovat pracovní dobu až o 90 %.
Výše poskytovaného příspěvku je odstupňovaná dle tabulky ABS:
-

do 1.700 EUR: 90 % čistého přijmu;

-

do 2.685 EUR: 85 % čistého přijmu;

-

od 2.686 EUR: 80 % čistého přijmu;

-

od částky přijmu přesahující 5.370 EUR se nehradí žádná podpora.

Obdobně jako v České republice a Spolkové republice Německo existuje i v Rakousku vícero režimů.
Režim A: nařízení karantény zaměstnancům. Týká se situace, kdy je zaměstnancům příslušným orgánem
nařízena domácí karanténa. V tomto případě hradí zaměstnavatel 100 % mzdu, avšak může si ji následně
nárokovat u krajského administrativního úřadu (tzv. Bezirksverwaltungsbehörde).
Režim B: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření
vlády. Situace, kdy zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s
výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu a zaměstnancům je z důvodu překážky v práci na
straně zaměstnavatele vyplácena náhrada mzdy zásadně ve výši 100 %. Zaměstnavatel má ale možnost dle
zákona ohledně ochrany proti epidemiím zažádat o odškodnění.
Shrnutí:
Zaměstnavatel kontaktuje se žádostí ABS a zaměstnaneckou radu. Připraví se dohoda, kterou musí
schválit centrální odbory a centrální zaměstnavatelský svaz.

B.

Státní podpora

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Státní podpora ze strany rakouské vlády do výše 90 milionů EUR ve výši 25 % až 75 % fixních nákladů
bude poskytnuta za podmínek, že klesne obrat podniku, který má obchodní činnost a fixní náklady
v Rakousku, alespoň o 40 % ve srovnání s předchozím obchodním rokem, ekonomický pokles není
způsoben faktory před pandemii COVID-19 a podnik udělal vše pro to, aby k poklesu obratu nedošlo. Lze
požádat online přes austria wirtschaftsservice od 15. 4. 2020.
Dále lze za určitých podmínek čerpat úvěry ve výši 15 % posledního ročního obratu od Österreichische
Kontrollbank (OeKB).
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Krom toho lze žádat o poskytnutí garancí až do výše 2,5 milionů EUR maximálně do výše 80 % úvěrů,
pokud podnik nemá dostatečnou likviditu z důvodu pandemie COVID-19.

C.

Překlenovací úvěr ze strany společníků

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Pokud společníci poskytnou/poskytli do 30. června 2020 krátkodobý úvěr společnosti v krizi na 120 dnů,
mohou si jej nechat vyplatit zpět. Standardně toto možné není a úvěr je postaven na úroveň vlastního
kapitálu společnosti.

D.

Notářské zápisy formou videokonferencí

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Notářské zápisy mohou v období do 31. 12. 2020 proběhnout formou videokonference.

E.

Omezení povinnosti podat insolvenční návrh

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Pokud povinnost podat insolvenčnímu návrh nastane v období mezi 01. 3. 2020 a 30. 6. 2020 na základě
předlužení, nemá podnik povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení a insolvenční řízení nelze
zahájit ani na základě návrhu věřitele. Pokud předlužení existuje k 30. 6. 2020, je insolvenční dlužník povinen
podat dlužnický insolvenční návrh do 60 dnů po 30. 6. 2020 nebo do 120 dnů od okamžiku předlužení.
Rozhodující je, která lhůta končí později. Pokud došlo k platební neschopnosti v důsledku pandemie
COVID-19, je dlužník i nadále povinen podat insolvenční návrh, a to nejdéle do 120 dnů od platební
neschopnosti.

F.

Posunutí termínů účetních závěrek

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Pokud nebude možné připravit v prvních pěti měsících obchodního roku podklady dle § 221 rakouského
obchodního zákoníku (tzn. mimo jiné účetní závěrku), lze předložit maximálně o čtyři měsíce později.
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V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to primárně na partnera JUDr. Tomáše Radu,
Ph.D., rada@drvlegal.cz, tel. + 420 777 026 713, v pracovněprávní problematice na advokátku Mgr. Nikolu
Hamáčkovou, hamackova@drvlegal.cz, tel. +420 605 014 718. V případě problematiky Kurzarbeitu
v Rakousku a Německu se prosím neváhejte obrátit na partnera Kaje Ständera staender@drvlegal.cz, tel.
+420 722 292 965 či na partnera Svena Höbela hoebel@drvlegal.cz, tel. +420 739 486 010.
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