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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. 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 II. aktualizací, ve které shrnujeme
vývoj jednotlivých opatření a přidáváme nově zavedená či avizovaná opatření ke dni 9. 4. 2020. Opět platí,
že část opatření je již přijata, avšak dosud nejsou zveřejněny veškeré podklady, část opatření je teprve v
režimu schvalování a další podklady absentují. O vývoji jednotlivých opatření Vás budeme informovat
v návaznosti na postup schvalování opatření či zveřejnění dalších podkladů.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to primárně na advokátku Mgr. Kateřinu
Holušovou holusova@drvlegal.cz, tel. +420 776 813 860, 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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ČESKÁ REPUBLIKA
I.

Zpětné působení daňové ztráty vykázané v roce 2020

Stadium schválení opatření:

Avizováno Ministerstvem financí ČR

1

Vláda navrhuje zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i
PO za rok 2020, kterou by bylo možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Případnou daňovou ztrátu za rok 2020 by si tak fyzické i právnické osoby mohly uplatnit ve svých základech
daně z roku 2018 a 2019 a to formou dodatečného daňového přiznání.
Praktický dopad opatření na cash flow by tak fyzické i právnické osoby pocítily 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, mohly požádat o vratku daně.
Shrnutí:
V případě schválení opatření by pro případ daňové ztráty za rok 2020 bylo možné formou
dodatečného daňového přiznání k daňovým přiznáním za roky 2018 a 2019 žádat o vratku daně.
Shrnutí aktualizace:
K dnešnímu dni nejsou dostupné žádné nové informace o technických parametrech tohoto opatření,
opatření se stále nachází v legislativním procesu, tzn., že doposud nebylo Parlamentem České
republiky schváleno.

II.

Kurzarbeit

Stadium schválení opatření:

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR schválen vládou2

Vláda schválila novou, jednodušší, podobu programu Antivirus MPSV ČR na podporu zaměstnanosti u
zaměstnavatelů, jejichž hospodářská činnost je/bude ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19.
V rámci programu Antivirus budou refundovány uznatelné náklady zaměstnavatelů vzniklé v období od
12. března (včetně) předběžně do 30. dubna 2020, s tím, že MPSV ČR předpokládá možnost prodloužení
tohoto období i na květen 2020. Realizátorem Programu Antivirus je Úřad práce ČR.
Základními podmínkami nároku na tuto formu podpory jsou:


zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;



zaměstnanec (na jehož náhradu mzdy je státem přispíváno) nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí
mu být dána výpověď;



týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit
nemocenského a důchodového pojištění;

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Usnesení vlády č. 353 ze dne 31. 3. 2020 o Cíleném programu zaměstnanosti, dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment//down/IHOABN8N8BT2.
1
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zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Výše a doba poskytování příspěvku bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, kdy u každého
zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
K dnešnímu dni, tj. 8. 4. 2020, je program schválen ve 2 režimech:
První režim, tj. tzv. režim A, se týká zaměstnavatelů přímo dotčených nařízenými karanténami či
mimořádnými krizovými opatřeními přijatými v souvislosti se zmírněním důsledků epidemie COVID-19.
Režim A dopadá na situace, kdy dojde k uzavření či omezení provozu zaměstnavatele na základě krizového
opatření (usnesení vlády ČR nebo mimořádné opatření orgánů ochrany veřejného zdraví) či k nařízení
karantény příslušným úřadem. V případě uzavření provozu nařízením vlády má zaměstnanec nárok na
náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. V případě nařízené karantény pak na náhradu mzdy ve
výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnavatelům pak bude poskytován příspěvek ve výši
80 % z vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů, ovšem maximálně do výše 39.000 Kč.
Druhý režim, tj. tzv. režim B, je cílen na podporu zaměstnanosti u zaměstnavatelů, kteří byli nařízenými
karanténami a mimořádnými krizovými opatřeními dotčeni druhotně.
Tento režim 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. S ohledem na rozsah
opatření a potřebu maximalizovat snížení administrativní zátěže jak na straně zaměstnavatele, tak státní
správy, je dle metodiky k tomuto programu předjímáno, že vzniklé překážky v práci na straně
zaměstnavatele mají souvislost s nákazou COVID-19. 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 by pak
měl být zaměstnavatelům poskytován příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy, a to opět včetně
odvodů, ovšem maximálně do výše 29.000 Kč.
Možný třetí režim, tj. případný režim C, by měl být motivací pro zaměstnavatele, u nichž nastal pokles
výnosu nebo produkce předběžně cca o 30 %, a přes to svým zaměstnavatelům hradí 100 % mzdy. Dle
sdělení ministra průmyslu a obchodu na tiskové konferenci po jednání vlády dne 9. 4. 2020 by měl být tento
režim spuštěn 1. května a jeho podmínky by měly být vládě představeny v příštím týdnu (tj. od 13. 4.).
Podrobnější informace k podmínkám doposud schválených režimů programu Antivirus jsou uvedeny
v metodice

MPSV

ČR

dostupné

na

této

adrese:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus.pdf/f
8a0f92a-3331-a34e-740c-0bf4e18ad2dc, jednodušeji taktéž v manuálu pro zaměstnavatele dostupném na:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d32279-82ae3280b1fa.
K vyhlášení programu Antivirus došlo dne 1. 4. 2020, webová aplikace, skrze níž mohou zaměstnavatelé
žádat o uzavření dohody o poskytnutí tohoto typu podpory je spuštěna ode dne 6. 4. 2020. Po podání
žádosti je tato ze strany ÚP ČR prověřována, k uzavření dohody pak dochází tehdy, když je tato skrze DS
nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem zaslána zpět zaměstnavateli. Poté, co zaměstnavatel
vyúčtuje náhrady mezd zaměstnanců, předloží toto vyúčtování ÚP ČR, ten si u ČSSZ prověří, zda jsou
zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.
Příspěvek bude následně poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou
4
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zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. V podrobnostech pak odkazujeme na výše uvedenou
metodiku a manuál.
Doporučený postup:
Zaměstnavatel může zažádat o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku, a to výhradně elektronicky
skrze internetovou aplikaci MPSV ČR dostupné zde: https://antivirus.mpsv.cz/. Návod na vyplnění
žádosti pak MPSV ČR zveřejnilo zde: https://youtu.be/IreliZBINsg
Shrnutí aktualizace:
Internetová aplikace MPSV ČR je již spuštěna a nyní by již mělo být taktéž možné skrze ni podávat
žádosti o uzavření dohod o poskytnutí příspěvku. Ze strany MPSV ČR pak byla navíc pro
zaměstnavatele zveřejněna metodika a video návod na vyplnění žádosti.

III.

Pozastavení EET

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 137/2020 Sb.
Vládní návrh zákona

3

schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,

podepsán prezidentem
Do dne ukončení nouzového stavu (dle Usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 194, by měl být nouzový stav
ukončen dne 10. 4. 2020 – za předpokladu, že nebude dále prodloužen) nejsou subjekty evidence tržeb
povinny plnit povinnosti podle zákona o EET (s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji,
certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití), přičemž evidenční
povinnost a povinnost umístit informační oznámení subjekty evidence tržeb nejsou povinny plnit i
v období následujících 3 měsíců po ukončení nouzového stavu.
Fakticky se tak odsouvá i spuštění tzv. „3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb“.
Shrnutí:
Po dobu nouzového stavu není nutné plnit povinnosti dle zákona o evidenci tržeb a tři měsíce
následující po ukončení nouzového stavu není nutné plnit evidenční povinnost. Zákon byl schválen
a veškerá výše uvedená opatření jsou tak účinná.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

3

Sněmovní tisk č. 788/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=1&O=8&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tx=1

5
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IV.

Posunutí 3. a 4. vlny EET

Stadium schválení opatření:

Poslanecký návrh zákona 4
(předloženo vládě, vláda vyjádřila nesouhlasné stanovisko5)

Poslanecká sněmovna navrhuje, aby tzv. „3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb“ byla odložena
k 1. 1. 2021, a to odložením účinnosti čl. I bodu 48 zákona č. č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č.
112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. a 4. vlna EET se týká zjednodušeně řečeno všech (až na výjimky), kteří přijímají hotovostní platby a dosud
neměli povinnost tržby evidovat – 3. a 4. vlna EET se tak týká například řemesel, výrobní sféry, svobodných
povolání (lékaři, notáři, advokáti) a dopravy (železniční a silniční, taxislužby).
S poslaneckým návrhem zákona vyjádřila vláda nesouhlasné stanovisko, nelze očekávat přijetí opatření.
Shrnutí:
V případě schválení opatření by bylo spuštění 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb odloženo na
1. 1. 2021.
Shrnutí aktualizace:
S poslaneckým návrhem zákona vyjádřila vláda nesouhlasné stanovisko, nelze očekávat přijetí
opatření.

V.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů FO i PO

Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR

6

Rozhodnutím Ministryně financí ČR došlo k prominutí zálohy na daň z příjmů na zdaňovací období
kalendářního roku 2020 podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů, splatnou 15. 6. 2020.
Jinými slovy, fyzické i právnické osoby nejsou povinny hradit „červnovou“ zálohu, tj. druhou zálohu
u kvartálních plátců a první zálohu v případě pololetních plátců. Nejedná se o prominutí samotné
daně (jako v případě minimálních záloh pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení pro OSVČ,
jak je níže rozvedeno), ale pouze prominutí hrazení zálohy – tedy daň bude poplatníkem uhrazena po
podání přiznání za rok 2020 a poplatník si tak bude moci v předpokládaném krizovém období ponechat
finanční prostředky k jinému užití.
Do tohoto okruhu daňových subjektů, na které míří hromadné prominutí záloh, patří fyzické osoby a
právnické osoby, které mají zdaňovací období kalendářní rok. V ostatních případech (např. pokud bude
zdaňovací období hospodářský rok) bude postupováno v souladu s § 174 odst. 5 daňového řádu, dle
kterého správce daně může stanovit zálohy jinak, případně povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat na
základě žádosti podané daňovým subjektem.

Sněmovní tisk č. 783/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=1&O=8&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tx=1
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=783&ct1=1
6
Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 24. 3. 2020, částka 5,
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
4
5
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Shrnutí:
Byla zrušena povinnost hradit zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob na zdaňovací
období kalendářního roku 2020, splatnou 15. 6. 2020.
V případě, že je zdaňovacím obdobím osoby hospodářský rok, lze žádat o povolení výjimky
z povinnosti daň zálohovat individuálně.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

VI.

Odložení povinnosti podat přiznání k dani z příjmu FO i PO

Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR, 7 Usnesení vlády schvalující
daňová opatření 8

Tzv. generálním pardonem Ministryně financí ČR došlo k plošnému prominutí pokuty za opožděné
podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle
do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům)
automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv
sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
Shrnutí:
Přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2019 lze podat až do 1. 7. 2020.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

VII. Záruční program COVID II
Stadium schválení opatření:

Připraveno MPO ČR ve spolupráci s ČMZRB 9

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
připravila pokračování programu Úvěr COVID I. ČMZRB do programu Úvěr COVID I přijala přes 3200 žádostí.
Další zájemci o tento bezúročný úvěr již nemohou podat žádost, nicméně veškeré připravené podklady
budou moci využít již v nejbližších dnech při podání žádosti o záruku v programu COVID II.
Dle informací na stránkách ČMZRB a MPO je Úvěr COVID II transformován tak, aby mohl být podpořen větší
počet projektů. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na
úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000
podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním
odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč.

Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 16. 3. 2020, částka 4, dostupné
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
8
Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 225, dostupné na: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15
9
Dostupné na: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/ a https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-nacovid-ii/
7
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Záruční program COVID II vychází ze stávajícího programu Expanze-záruky. Je však upraven tak, že ČMZRB
bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru a
žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná
doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních
výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
ČMRZB již zveřejnilo podklady, a to zejména Výzvu k předkládání projektů – Program EXPANZE – záruky,
úprava COVID II.10
Program je určen pro malé nebo střední podnikatele (MSP). Základním kritériem pro posouzení velikosti
podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).
Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k
poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250
zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 43 milionů EUR.11
Níže shrnujeme nejzásadnější informace k programu:
Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:


až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,



výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč,



výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3.2.1 (provozní výdaje příjemce podpory),



délka ručení nepřesahuje 3 roky,



úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,



zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze
zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis.
Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout:


30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně,



20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč
včetně,



15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč,

přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného na
způsobilé výdaje projektu (bez DPH).
Příjem žádostí do tohoto programu startoval 2. dubna 2020, přičemž první kolo příjmu žádostí do
Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. Nyní probíhá vyhodnocování
žádosti. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

10
11

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/prurezove-informace/male-a-stredni-podniky/definice-msp/
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Žádost o podporu musí dle zveřejněné Výzvy obsahovat minimálně:
a) řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
b) řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID II),
c)

kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované
zajištění (nemusí být podepsána bankou) nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách
poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti o podporu).

Údaje ad písm. a) – c) jsou povinnými náležitostmi žádosti o podporu ke dni podání. Další přílohy žádosti
o podporu může příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem
podpory, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu.
Veškeré podklady k žádosti jsou dostupné zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covidii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/
Jinými slovy – k žádosti je třeba doložit již smlouvu o úvěru s komerční bankou nebo alespoň vyjádření
banky o podmínkách poskytnutí úvěru (zaregistrovali jsme tisková sdělení například ČS či UCB, že se do
programu COVID II připojí, nicméně doporučujeme kontaktovat Vaši nynější banku a zjistit informace).
Doporučujeme tedy, pokud zvažujete využití záručního programu COVID II, začít řešit podmínky
poskytnutí úvěru s bankou co nejdříve, abyste byli připraveni před vyhlášením dalšího kola příjmu
žádostí.
Shrnutí:
MPO ve spolupráci s ČMRZB přichystalo záruční program pro podporu podnikatelů – tedy možnost
získání úvěrů od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím ČMRZB.
Příjem žádostí do programu COVID II startuje 2. dubna 2020, byla zveřejněna Výzva k předkládání
projektů spolu formulářem žádosti a jeho přílohami. Podstatnou informací je, že povinnou náležitostí
žádosti ke dni podání žádosti je kopie smlouvy o úvěru či vyjádření banky o podmínkách poskytnutí
úvěru – doporučujeme tedy, pokud chcete využít záručního programu COVID II, začít řešit podmínky
poskytnutí úvěru s bankou.
Shrnutí aktualizace:
První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59
hodin. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

VIII. Opatření ČNB týkající se odkladu splátek
Stadium schválení opatření:

Přijato ČNB

Bankovní rada ČNB přijala na svém mimořádném jednání stabilizační opatření v souvislosti s epidemií
koronaviru. V rámci těchto opatření ČNB informovala, že ne každý odklad splátek musí dle platných pravidel
nutně vést k přeřazení pohledávky banky mezi tzv. klasifikované, resp. nevýkonné pohledávky. 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.
ČNB bankám sdělila i to, že v případě jiných než retailových klientů by banky měly postupovat při
posuzování individuálně a zejména u větších klientů či úvěrů podrobněji vyhodnocovat dopad
9
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aktuální situace na jejich celkovou finanční situaci a schopnost splácení úvěru v budoucnosti.
Následně bude důležitý průběžný monitoring vývoje bonity klientů, kterým bylo umožněno odložení
splátek, aby banky včas zachytily případné další zhoršování jejich situace. V případě poskytnutí
opakovaného odkladu splátek či jiné úlevy ve prospěch klienta by banky měly jeho pohledávky přeřadit do
kategorie nevýkonných. Tímto výkladem ČNB poskytuje bankám určitou flexibilitu při posuzování
kategorizace pohledávek a při výpočtu opravných položek, které banky musejí provádět podle přímo
účinných nařízení EU.12
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.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

IX.

Prominutí pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení pro OSVČ
ve výši minimálních záloh

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 136/2020 Sb., zákon č. 134/2020 Sb.
Vládní návrhy zákonů13 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

Bylo rozhodnuto o šestiměsíčních „prázdninách“ v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc
OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy
nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem
stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020
platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto
šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných.
To konkrétně znamená, že OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29.376, - Kč, tedy šestinásobek minimálních
pojistných na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (4.896, - Kč). Toto opatření má zejména zlepšit cashflow OSVČ v období nouzového stavu, taktéž však odpadne administrativa spojená s placením pojistných.

14

V případě, že již OSVČ zálohu uhradila, bude tato záloha považována za zálohu za září 2020.
Zákon týkající se pojistného na veřejné zdravotní pojištění:
Podání přehledu za rok 2019 může osoba samostatně výdělečně činná realizovat až do 3. srpna 2020.
V případě pojistného osob samostatně výdělečně činných je zakotveno plošné odpuštění záloh na
pojistné v období měsíce března až srpna 2020 až do výše pojistného vypočítaného z minimálního
vyměřovacího základu. Splacení záloh pojistného vzniklého v tomto období, které je vyšší než zálohy
pojistného vypočtené z minimálního vyměřovacího základu (tedy rozdíl mezi výší měsíční zálohy OSVČ
12
13

14

Dostupné na: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Sdeleni-CNB-k-moznym-odkladum-splatek-uveru/
Sněmovní tisky č. 785/0 a č. 787/0, dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=1&O=8&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tx=1

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-na-pojistnem-37960
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a jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu), poté může (ale nemusí) osoba samostatně
výdělečně činná odložit až do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 v roce 2021, resp. do
8 dní po podání tohoto přehledu.
Záloha na pojistné, kterou by za běžného chodu zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020 osoba
samostatně výdělečně činná, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z jedné
dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu.
V případě osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí
výše minimálních záloh na pojistné na zdravotní pojištění částku 2.352, - Kč měsíčně.
Zákon týkající se pojistného na sociální zabezpečení:
V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do
1. 7. 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v
delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020. Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu
o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak
současně také do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu
vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.15
Zákon zakotvuje prominutí placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ za měsíce březen až srpen 2020. Pro placení pojistného za rok
2020 se budou tyto zálohy považovat za zaplacené, ovšem maximálně do výše minimálních záloh
platných pro rok 2020. V případě osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou
výdělečnou činnost činí výše minimálních záloh na pojistné na sociální zabezpečení částku 2.544, - Kč
měsíčně, v případě osob samostatně výdělečně činných vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost činí výše minimálních záloh částku 1.018, - Kč měsíčně.
K eliminaci negativního dopadu do výše budoucího důchodu se dále období mezi březnem a srpnem 2020
pro všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost považuje za vyloučenou dobu pro
účely stanovení osobního vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění.
Shrnutí:
OSVČ nejsou povinny hradit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení ve výši
minimálních záloh.
OSVČ, jehož vypočtené zálohy na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení jsou vyšší než
minimální zálohy na toto pojistné, sníží částky plateb záloh za období března až srpna 2020 o částku
minimálních záloh. Tyto vypočtené zálohy pak OSVČ mohou hradit v běžném režimu nebo za období
března až srpna nehradit zálohy vůbec a pojistné uhradit formou doplatku pojistného do 8 dnů po
dni podání přehledu za rok 2020.
V každém případě se však v přehledu za rok 2020 částky minimálních záloh za období března až srpna
2020, které OSVČ fakticky nehradila, považují za uhrazené.
Zákony byly schváleny a veškerá výše uvedená opatření jsou tak účinná.
Ze strany ČSSZ pak došlo k vyjasnění data podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019
příslušné OSSZ, když přehled lze podat také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do
3. 8. 2020.

15

https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi
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Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

X.

Prominutí penále u pojistného na zdravotní pojištění (zejména) ve prospěch
zaměstnavatelů

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 134/2020 Sb.
Vládní návrh zákona

16

schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,

podepsán prezidentem
V případě penále zákon zakotvuje, že penále nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje
k pojistnému, případně záloze na pojistné, které se vztahují k období měsíce března až srpna. Takové
opatření umožní plátcům pojistného alespoň částečně překlenout období, v němž hrozí, že nebudou
mít žádné příjmy s tím, že dlužné pojistné bude po uplynutí ochranné doby uhrazeno. Za účelem
zajištění platby takového pojistného je upraveno, že penále, které je příslušenstvím pojistného původně
splatného v ochranné době, začíná vznikat nejdříve od 22. září (po lhůtě splatnosti pojistného za
zaměstnance za měsíc srpen).
Vzhledem ke skutečnosti, že osobám samostatně výdělečně činným je (jak je výše rozvedeno) umožněno
uhradit zálohy přesahující pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu až formou doplatku
pojistného po podání přehledu za rok 2020, je výsledkem zakotveného prominutí penále pomoc
zaměstnavatelům překlenout předpokládané krizové období v ochranné době – tedy březnu až srpnu
2020.
Otázkou je však nehrazení části pojistného na zdravotní pojištění odváděné přímo za zaměstnance (dle
ustanovení § 9 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění „pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny
zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel“), když dle ustanovení § 241 trestního zákoníku je neodvedení
daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby za zaměstnance – tedy i pojistného na
zdravotní pojištění ve výši zmiňované jedné třetiny – trestným činem. Z důvodu právní opatrnosti
doporučujeme, v případě, že byste zvažovali uhrazení plateb pojistného pro zajištění lepšího cash flow až k
21. 9. 2020, přistoupit k tomuto pouze v části pojistného, která je hrazena zaměstnavatelem.
Shrnutí:
Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců, v části, kterou hradí zaměstnavatel, za období března
až srpna 2020 lze uhradit až do 21. 9. 2020 (tedy data splatnosti pojistného za zaměstnance za měsíc
srpen), neboť do tohoto data nebudou zaměstnavatelé sankcionováni.
Zákon byl schválen a veškerá výše uvedená opatření jsou tak účinná.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

16

Sněmovní tisky č. 785/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=1&O=8&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tx=1
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XI.

Datové schránky zdarma

Stadium schválení opatření:

Schváleno

Pro všechny uživatele datových schránek je nově odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3.
2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu). Možnost vzájemně posílat faktury,
smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty zdarma získá 665 000 firem, 195 000 podnikatelů a 195 000
dalších občanů s datovými schránkami.
Zaslání poštovní datové zprávy je rovnocenné s odesláním doporučeného dopisu. Vzájemná komunikace
mezi právnickými, podnikajícími fyzickými a fyzickými osobami byla dosud, na rozdíl od komunikace s úřady,
zpoplatněná. Stávající klienti, kteří mají s Českou poštou uzavřenou smlouvu, neobdrží za zprávy odeslané
v období akce fakturu. Uživatelům, kteří poštovní datové zprávy hradí z kreditu, nebude po odeslání zprávy
kredit snížen. Uživatelé, kteří nemají uzavřenou smlouvu ani nemají kredit v datové schránce, mohou
poštovní datové zprávy také odesílat zdarma bez nutnosti jakékoliv aktivace služby.
Pro komunikaci mezi právnickými, podnikajícími fyzickými a fyzickými osobami se zřízenými datovými
schránkami je zapotřebí, aby měly tyto osoby povoleny příjem poštovních datových zpráv. Zda má osoba
povolen příjem poštovních datových zpráv je zřejmé při vyhledání této osoby při vytváření zprávy v datové
schránce – pokud je u této osoby symbol mincí (viz poznámka pod čarou) 17, má příjem povolen, pokud je
u osoby symbol zákazu vjezdu (viz poznámka pod čarou)18, nemá příjem povolen.
Informace k povolení příjmu poštovních datových zpráv a ke zřízení datové schránky z domova viz:
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART
Shrnutí:
Komunikace prostřednictvím datových schránek mezi právnickými, podnikajícími fyzickými a
fyzickými osobami je nově zdarma.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

17

18
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XII. Ošetřovné
Stadium schválení opatření:

Ošetřovné pro zaměstnance – schváleno – zákon č. 133/2020 Sb.
Vládní návrh zákona

19

schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,

podepsán prezidentem
„Ošetřovné“ pro OSVČ – schváleno - usnesení vlády 20
Ošetřovné pro zaměstnance:
Ošetřovné je nově poskytováno po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy
budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní,
resp. 16 dní u samoživitelek a samoživitelů). Ošetřovné se vztahuje na všechny děti mladší 13 let a bude
vypláceno i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Dva pečující se budou moci v péči
o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Zákon
zmírňuje toto pravidlo tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na celou dobu
potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby se oprávněné osoby
vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený. Nárok na ošetřovné
vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné
domácnosti, a to bez věkového omezení. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z
důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
„Ošetřovné“ pro OSVČ:
Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem
nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek
budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda.
Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den
a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. O dotaci si OSVČ bude
žádat za každý kalendářní měsíc samostatně, přičemž dotace bude zaslána na bankovní účet uvedený
v žádosti.
Formulář žádosti o poskytnutí podpory by měl být od 1. 4. 2020 9:00 dostupný na této internetové adrese:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/.
Podání žádosti včetně příloh učiní žadatel (OSVČ) na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to
prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. V případě
potřeby při vyplňování formuláře jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici obecní živnostenské
úřady. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, následně
pošle OSVČ.
O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná
dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný
kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší
13 let. Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26
let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o

Sněmovní tisk č. 784/0, dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=1&O=8&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tx=1
Usnesení vlády ČR ze dne 19. 3. 2020 č. 262, dostupné na: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-19 usnesení vlády ČR ze
dne 26. 3. 2020 č. 311, dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K7DOO.
19
20
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sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na
OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle
zákona o sociálních službách.
OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna.
Žadatel o příspěvek:


musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost, což prokáže
čestným prohlášením;



musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě, což prokáže čestným
prohlášením;



musí být malým a středním podnikatelem, což prokáže čestným prohlášením;



nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či
zdravotní pojišťovně, což rovněž prokáže čestným prohlášením.

OSVČ bude výpadek příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu
a obchodu – jedná se o finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování
člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Podmínkou přiznání finančního příspěvku na
ošetřovné bude čestné prohlášení. Finanční příspěvek bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu na
základě žádosti OSVČ, a to na účet OSVČ, který v této žádosti uvede. Finanční příspěvek na ošetřovné tedy
bude poskytován na základě žádosti, kterou OSVČ předá přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to
elektronicky (kupř. datová schránka, žádost podepsaná ověřeným elektronickým podpisem) nebo poštou.
Shrnutí:
V případě schválení opatření by zaměstnancům náleželo ošetřovné po celou dobu trvání
mimořádných opatření (uzavření školských zařízení), a to ve výši dle zákona o nemocenském
pojištění, tj. 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
OSVČ může požádat o finanční příspěvek ve výši 424, - Kč/denně, obdobu ošetřovného u
zaměstnanců, a to prostřednictvím obecního živnostenského úřadu.
Ošetřovné pro zaměstnance – zákon byl schválen a veškerá výše uvedená opatření jsou tak účinná.
„Ošetřovné“ pro OSVČ – na stránkách MPO ČR (odkaz viz výše) uveřejněn formulář žádosti o tento
způsob podpory. Na rozdíl od dříve avizovaných informací se bude žádost podávat přímo
Ministerstvu průmyslu a obchodu a živnostenské úřady budou sloužit pouze jako „poradní orgány“
při vyplňování těchto žádostí.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

15
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XIII. Prominutí vybraných pokut a správních poplatků
Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR,
finančního ředitelství,

Tzv. generálním pardonem Ministryně financí ČR

22

24

21

Pokyn generálního

Usnesení vlády schvalující daňová opatření 23

došlo k prominutí následujících pokut a správních

poplatků:


Individuální prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému
subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta
za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění
či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové
povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu
financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
Tímto rozhodnutím předně v případech, kdy bude v souvislosti se šířením viru Covid-19 daňovému
subjektu na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu alespoň částečně prominut
úrok z prodlení, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250
daňového řádu, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští. Stejně tak dojde k automatickému
prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu v případech, kdy bude v
souvislosti se šířením viru Covid-19 daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156
daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.



Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly
mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020.



Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně,
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za
nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Ze strany Generálního finančního ředitelství byl vydán pokyn k promíjení úroku z prodlení, úroku z
posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení v období mezi 1. březnem 2020 a
31. červencem 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem, resp. že nepodání kontrolního
hlášení bylo důsledkem působení mimořádných opatření.
Rozhodnutím Ministryně financí ČR 25 dále došlo k prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o
vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku a k prominutí správního poplatku za přijetí
žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, obojí za podmínky, že
žádost bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.

Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 16. 3. 2020, částka 4, dostupné
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf; Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné
ve Finančním zpravodaji ze dne 24. 3. 2020, částka 5, dostupné na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financnizpravodaj_2020-c-05.pdf
22
Pokyn č. GFŘ-D-44 Generálního finančního ředitelství zveřejněný ve Finančním zpravodaji ze dne 16. 3. 2020, částka 4, dostupné
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
23
Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 225, dostupné na: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15
24
Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 16. 3. 2020, částka 4, dostupné
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf;
25
Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 24. 3. 2020, částka 5, dostupné
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
21
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Shrnutí:
V případě, že bude poplatníku individuálně prominut úrok z prodlení / posečkáno s úhradou daně /
umožněno splátkování daně / prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení, bude automaticky
prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně.
O prominutí úroku z prodlení / posečkání s úhradou daně / umožnění splátkování daně / prominutí
pokuty za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s Covid-19 je však nutno žádat jako doposud,
ve smyslu ustanovení § 250 či ustanovení § 156 daňového řádu. V případě podání žádosti do
31. července 2020 je však prominut správní poplatek (žádost je tak možné učinit zdarma).
V případě opožděného podání kontrolního hlášení, a tedy vzniku pokuty v období mezi 1. březnem
a 31. červencem 2020, bude pokuta automaticky prominuta.
V případě podání žádosti do 31. července 2020 je prominut správní poplatek za žádost o vrácení daní
při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku či za žádost o povolení úlevy na dani nebo cle podle
čl. 110 a 112 celního kodexu Unie (žádost je tak možné učinit zdarma).
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XIV. Posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých
věcí a uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí
Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR

26

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za
pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na
všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března 2020 do 31. července 2020.
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8.
2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání
daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky je tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno
podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až
o pět měsíců později.
Shrnutí:
V případě, že lhůta k podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí uplyne v období od
31. března 2020 do 31. července 2020, lze daňové přiznání podat bez jakýchkoliv sankcí do 31. srpna
2020.
V případě, že lhůta k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí uplyne v období od 31. března 2020 do
31. července 2020, lze daň uhradit bez jakýchkoliv sankcí do 31. srpna 2020.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
26
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XV. Úprava dlužnického a věřitelského insolvenčního návrhu
Stadium schválení opatření:

Vládní návrh zákona27 schválen Poslaneckou sněmovnou, čeká na schválení
Senátem a podepsání prezidentem
(dosud však neschváleno Poslaneckou sněmovnou)

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, jež po dobu trvání mimořádných opatření a stanovenou
dobu po jejich ukončení upravuje některá pravidla insolvenčního zákona:


Přístupnější moratorium, tzv. mimořádné moratorium, které má ochránit společnost před
věřiteli a o které je možné požádat do 31. 8. 2020. Pro moratorium by měl nově stačit jen souhlas
soudu (tedy není zapotřebí souhlas většiny věřitelů), avšak za předpokladu, že dlužník doloží čestným
prohlášením, že za jeho úpadkem skutečně stojí současná krize a ke dni 12. 3. 2020 se v úpadku
nenacházel. Požádat o vstup do moratoria by mělo být možné i přes interaktivní formulář a pomocí
datové schránky. Pokud soud moratorium povolí, má vedení po dobu moratoria právo společnost
řídit v režimu, ve kterém bude hradit jen takové platby, které jsou bezprostředně nutné k provozu
podniku, respektive tyto platby hradit přednostně. Mimořádné moratorium bude soud na návrh
dlužníka moci prodloužit až o 3 měsíce, prodloužení však již bude podmíněno souhlasem většiny
věřitelů dlužníka.



Nemožnost podání věřitelského insolvenčního návrhu – ke všem věřitelským insolvenčním
návrhům podaným do 31. 8. 2020 se nepřihlíží.



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 návrhem zákona se nezapočítává do doby, která je rozhodná
pro posouzení odporovatelnosti dlužníkových právních úkonů.

Shrnutí:
V případě schválení opatření by společnost, jež se ocitne z důvodů způsobených COVID-19 v úpadku,
nebyla povinna podat dlužnický insolvenční návrh, a to až do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení
mimořádného opatření, věřitelé této společnosti by nebyli oprávněni podat věřitelský insolvenční
návrh (do 31. 8. 2020) a společnost by mohla požádat o moratorium za jednodušších podmínek
(rovněž do 31. 8. 2020).
Shrnutí aktualizace:
Návrh zákona dosud byl schválen poslaneckou sněmovnou v navrhovaném znění, výše shrnujeme a
doplňujeme zásadní opatření obsažená v návrhu zákona, jež čeká na schválení senátem.

27

Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807
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XVI. Přímá finanční podpora pro OSVČ
Stadium schválení opatření:

Schváleno
Vládní návrh zákona28 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

Dne 9. 4. 2020 byl prezidentem podepsán zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, na jehož základě bude možné osobám
samostatně výdělečně činným vyplácet příspěvek na kompenzaci některých hospodářských následků
souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nebo s krizovými opatřeními
přijatými z důvodu tohoto ohrožení.
Výše tohoto příspěvku je stanovena na 500 Kč za každý den bonusového období. Tzv. bonusovým obdobím
je pak období od 12. března do 30. dubna 2020, tzn. příspěvek v celkové výši 25.000 Kč. Kompenzační bonus
se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.
Nárok na tuto formu příspěvku budou mít fyzické osoby za splnění těchto požadavků:


jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové
pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář,
lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce apod.);



vykonávaná činnost je činností hlavní;



vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání;



OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena
kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání);



OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v
důsledku ohrožení zdraví souvisejícího s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to
zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa
OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách
poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon
činnosti);



splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Tzv. kompenzační bonus bude OSVČ poskytován na základě jednoduché žádosti, která bude kromě
obecných náležitostí podání obsahovat čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku
na kompenzační bonus a číslo účtu na který má být příspěvek vyplacen. Žádost může být podána nejpozději
do 60 dnů po skončení bonusového období, a to k příslušnému finančnímu úřadu, e-mailem, poštou,
prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO),
na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář bude dle sdělení
Ministerstva financí Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.

28

Sněmovní tisk č. 808/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=808&CT1=0.
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Shrnutí:
Na základě schváleného opatření bude OSVČ, které splní zákonné podmínky, vyplácena přímá
jednorázová finanční podpora ve výši 25.000 Kč.
Shrnutí aktualizace:
Původně byl ze strany Ministerstva financí navrhován příspěvek 15.000 Kč měsíčně, nyní je příspěvek
stanoven jako jednorázový, a to ve výši 25.000 Kč. Ve schválené podobě zákona upravujícího tento
příspěvek pak navíc odpadla tzv. srovnávací podmínka, dle níž měla na příspěvek nárok pouze OSVČ,
která prokázala pokles příjmů za 1. kvartál 2020 ve srovnání s 1. kvartálem 2019 větší než 10 %.

XVII. Úvěrové moratorium, novela zákona o spotřebitelském úvěru
Stadium schválení opatření:

Úvěrové moratorium – schváleno Poslaneckou sněmovnou PČR 29
Novela zákona o spotřebitelském úvěru – schváleno Poslaneckou
sněmovnou PČR30
(dosud neschváleno Senátem)

Úvěrové moratorium
Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s
pandemií COVID-19. Navrhovaný zákon upravuje možnost všech spotřebitelů i podnikatelů, kteří
zaznamenali negativní

ekonomický

dopad

koronavirové

epidemie, zažádat o

odklad

splátek

spotřebitelských úvěrů, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení a podnikatelských úvěrů , a to všech těch, které
31

byly sjednány a čerpány před 26. březnem 202032.
K žádosti dlužníků by pak mělo být možné odložit splátky do 31. července 2020 nebo až do 31. října 2020.
O dobu, po kterou dlužník odloží splácení svého úvěru se následně posune celková doba splácení úvěru. Za
dobu odkladu splátek bude mít 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 uplynutí tzv. ochranné doby, tj. doby
odkladu splátek, právnické osoby budou povinny hradit úrok již během této ochranné doby.
V případě, že bude navrhované znění nového zákona schváleno taktéž Senátem, stane se povinnost
poskytnutí úvěrového moratoria závazným pro všechny banky a nebankovní společnosti.

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1024 ze dne 7. 4. 2020, doposud nebylo zveřejněno, bude dostupné
zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=1024.
30
Usnesení doposud nezveřejněno.
31
Nelze však odložit splátky např. u kreditních karet, kontokorentních úvěrů apod. a dále např v případě dlužníka, který byl již k 26. 3.
2020 po dobu déle než 30 dnů v prodlení se splácením svého úvěru, ad.
32
S výjimkami u určité části úvěrů, např. hypotečních, kde stačí pouze sjednání před stanoveným datem, bez podmínky čerpání
finančních prostředků.
29
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Novela zákona o spotřebitelském úvěru
Ve středu, 8. 4. 2020, schválila vláda návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, jež má být další pomocí
pro podnikatele ve chvíli, kdy na ně dopadne situace v souvislosti s koronavirem.
V případě, že se podnikající fyzická osoba dostane do prodlení se splácením peněžitého dluhu, které
přesáhne 90 dnů, bude moci pronajímatel 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:
V případě schválení by bylo možné veškeré hypotéky, spotřebitelské i podnikatelské úvěry po dobu
tří nebo šesti měsíců nehradit.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru pak přináší novou ochranu podnikajícím fyzickým osobám,
a to skrze „zastropování“ výše sankcí za déletrvající prodlení se splácením úvěrů, které dříve platilo
jen pro spotřebitele.
Ani jedno z nových opatření však doposud nebylo schváleno Senátem.
Shrnutí aktualizace.
Na rozdíl od původně avizované podoby úvěrového moratoria bylo schváleno, že toto nebude
plošné, ale bude vázáno na žádost jednotlivých dlužníků. Dříve avizovaná „relativně nízká úroveň“
úroku z prodlení náležejícího věřitelům za dobu odkladu splátek pak byla nakonec stanovena
v zákonné a smluvené výši (v závislosti na osobě dlužníka), a to s odůvodněním, že je třeba brát ohled
i na zájmy poskytovatelů úvěrů, kteří jsou odkladem splátek úvěrů ochuzeni o své příjmy.
Nově navíc byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o spotřebitelském úvěru, jež skrze
omezení výše sankcí u půjček poskytnutých nejen spotřebitelům, ale i podnikatelům, přináší další
pomoc OSVČ s vyrovnáváním se s důsledky pandemie koronaviru.

XVIII. Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti
Stadium schválení opatření:

Avizováno Ministerstvem financí ČR

33

Ministerstvo financí avizovalo předložení návrhu vládě na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v
současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Součástí opatření je úprava v oblasti daňového uplatnění
odpočtů z nově uzavíraných hypotečních úvěrů. Cílem je podpora trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého
hlediska zlepšení dostupnosti bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým v okamžiku po nákupu domu či
bytu zbyde více hotovosti.
Každý, kdo zaplatil v minulosti 4% daň z nabytí nemovitosti, nebo si pořídil nemovitost osvobozenou od
této daně (např. novostavby), si bude podle návrhu Ministerstva financí moci odpočty hypotéky i nadále
daňově uplatňovat ve svém přiznání k dani z příjmu a nic se pro něj nemění. Refinancování hypotéky bude
rovněž v zákoně ošetřeno tak, aby nebylo posuzováno jako nový úvěr.

33

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-na-pulrocni-uverove-mo-38024

21

www.drvlegal.cz

Aby se minimalizoval efekt nežádoucího zamrznutí trhu s nemovitostmi v následujících dnech, bude návrh
MF opatřen retrospektivní účinností. Po dokončení legislativního procesu tak bude zákon účinný zpětně, a
to k předem stanovenému datu.
Shrnutí:
V případě schválení by byla zrušena daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XIX. Odklad platby silniční daně, mýtného
Stadium schválení opatření:

Silniční daň – Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR34, schváleno
vládou35
Mýtné – záměr schválen usnesením vlády36

Ministerstvo dopravy ČR avizovalo, že v pondělí 30. 3. 2020 byla vládou schválena série opatření směřující
k podpoře sektoru dopravy, na který také dopadají opatření zaváděná v souvislosti se šířením nemoci
COVID-19 v Evropě. Mezi tato opatření, na něž si Vás dovolujeme upozornit, patří i odklad plateb záloh na
silniční daň a taktéž odklad plateb za mýtné.
Co se týče silniční daně, dle Rozhodnutí Ministryně financí ČR je možné úhrady záloh splatných v dubnu a
v červenci na silniční daň plošně posunout, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných
úhrad bude totiž automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo být, v případě schválení opatření, možné uhradit ve lhůtě 3
měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.
Shrnutí:
Silniční daň je možné uhradit se zpožděním bez rizika vzniku povinnosti k úhradě sankcí.
V případě schválení opatření týkajícího se mýtného by pak bylo možné odložit úhradu mýtných
poplatků dle nyní navrhovaného řešení o tři měsíce.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XX. Odklad platby nájemného
Stadium schválení opatření:

Schváleno Poslaneckou sněmovnou

37

Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 31. 3. 2020, částka 6, dostupné
na: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
35
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBTEL
36
Usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 336, dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBTEL
37
Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1049 ze dne 8. 4. 2020, doposud nebylo zveřejněno, bude dostupné
zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=1049.
34

22

www.drvlegal.cz

(doposud nebylo schváleno Senátem)
Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Na základě navrhovaného zákona by mělo
být podnikatelům, kteří museli v důsledku mimořádných opatření38 vydaných k ochraně před šířením
nemoci COVID-19 uzavřít své provozovny, umožněno požádat o odklad platby nájemného až o tři měsíce.
Na základě tohoto zákona však není, oproti navrhované úpravě, umožněn odklad hrazení záloh na služby
spojené s užíváním prostoru sloužícího k podnikání. K úhradě „odloženého“ nájemného pak musí dojít do
31. prosince letošního roku.
Navrhovaný zákon pak zároveň podnikatele chrání před výpovědí ze strany pronajímatele, a to pouze
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud toto prodlení nastalo v období od
12. 3. 2020 do 31. 6. 2020 anebo převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při
epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Ochrana
před výpovědí je pak nájemcům – podnikatelům, poskytována až do konce roku 2020, tj. do posledního
dne, kdy musí dojít k úhradě odloženého nájemného.
Výše popsané podmínky odkladu hrazení nájemného a ochrany před výpovědí ze strany pronajímatele pro
nehrazení nájemného však budou konečné až poté, co bude zákon schválen i ze strany Senátu.
Kromě odkladu nájemného u nájmu prostor sloužících k podnikání byl Poslaneckou sněmovnou schválen
taktéž návrh zákona39, na základě něhož bude moci o odklad plateb nájemného za období od 12. března
2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření při epidemii, nejpozději však do
31. července 2020, požádat také nájemce bytu.
Shrnutí:
V případě schválení návrhu zákona ze strany horní komory Parlamentu by bylo možné zažádat
pronajímatele o odklad platby nájemného, a to až o 3 měsíce. O tento odklad si může požádat
nájemce, jenž splnil zákonné podmínky, které mohou být ještě změněny.
Shrnutí aktualizace:
Oproti dříve avizovanému odkladu nájemného a záloh na služby s nájmem spojenými o 6 měsíců
bylo Poslaneckou sněmovnou toto opatření schváleno v podobě, kdy je možné pronajímatele
zažádat pouze o odklad nájemného, a to jen na tři měsíce.

XXI.

Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků

Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR40, vzato na vědomí vládou41

Rozhodnutím Ministryně financí ČR došlo k plošnému prominutí plateb daně z přidané hodnoty na
bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy virem COVID-19. Tímto zbožím by
měly být základní ochranné prostředky, tzn. roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje
Tj. krizové opatření vlády, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo mimořádné opatření krajské hygienické stanice.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k
uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
40
Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze dne 31. 3. 2020, částka 6, dostupné
na: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
41
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9
38

39
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na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně by mělo platit na období od
12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
Shrnutí:
Odpadla povinnost platit DPH v případě bezúplatného dodání ochranných pomůcek souvisejících se
zmírňováním dopadů šíření viru COVID-19.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XXII. Dotační programy
Stadium schválení opatření:

Avizováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

42

Schváleno vládou43
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR informuje na svých internetových stránkách taktéž o vládou nově
schválených či prodloužených dotačních programech.
Prvním z nich je program na podporu výroby zdravotnických prostředků „Technologie COVID 19“. O
podporu až do výše 20 milionů korun budou moci žádat malí a střední podnikatelé. K dispozici bude celkem
minimálně 300 milionů korun. Podporována bude podnikatelská činnost zaměřená na výrobu
zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu
šíření viru COVID-19 prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení. 44
Dále program na podporu vývoje nových řešení pro boj s virem COVID-19 „Program Czech Rise Up“, jenž
má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti coronaviru, zmírnit
dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program by měl podpořit projekty firem, včetně start-upů,
případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do
praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku.45
MPO ČR ve svých oficiálních dokumentech informuje taktéž o prodloužení operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost.46
Zároveň byla zveřejněna informace o zvýšení finančních prostředků na Program rozvoje venkova pro rok
2020 (podpora podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví), a to s cílem zajistit potravinovou
soběstačnost obyvatel ČR a podstatné navýšit výrobní kapacity potravinářského průmyslu. MPO ČR rovněž
uvádí možnost zvýšení finančních prostředků na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pro rok 2020.
Dle sdělení ministerstva by posílení rozpočtu o jednu miliardu korun z vládní rozpočtové rezervy umožnilo
fondu mimo jiné akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů, uvolnit čí snížit zástavy peněžních vkladů
či souhlasit s odkladem splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, přičemž fond bude saturovat případné

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-na-pulrocni-uverove-mo-38024
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6M2I,
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6P9Q,
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMR9K, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP5QK
44
https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/
45
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mimoradna-opatreni-tykajici-se-obchodu-doznala-zmen--schvalilase-take-dalsi-podpora-podnikatelu-a-zivnostniku--253705/
46
https://www.agentura-api.org/cs/prodlouzeni-terminu-vyzev-op-pik/
42
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vzniklé náklady. I to má zajistit zemědělcům a lesníkům v krizové situaci více hotovosti na řešení jejích
dopadů.47
Shrnutí:
Dle podmínek jednotlivých programů se nabízí možnost zažádat o finanční podporu v rámci těchto
programů. Některé z programů však nebyly dosud vyhlášeny, tudíž ani jejich podmínky ještě nejsou
zcela specifikovány.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XXIII. Projekt HK ČR Zachraň práci
Hospodářská komora vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň práci! Umožní
jim místo propouštění zaměstnanců je dočasně přidělit jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky
zaměstnavatelů dispečeři začali přijímat 31. 3. 2020 na bezplatné lince 800 222 121, zpřístupněna jim je
aplikace WorkLinks.com.48
Zaměstnanec samozřejmě musí s přidělením k jinému zaměstnavateli souhlasit. „Pracovní a mzdové
podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli přitom nesmějí být horší než u jeho
stávajících zaměstnanců,“ upřesnil podmínky pro účast zaměstnavatelů v projektu Dalibor Kaňovský,
jednatel společnosti JURENT CZ, s.r.o. Ta platformu pro Zachraň práci! bude provozovat.
Zaměstnanci nebudou propuštěni, udrží si svou životní úroveň, naopak můžou dočasným přidělením k
jinému zaměstnavateli získat další užitečné profesní zkušenosti.
„Kromě mých kolegů budeme hovory zaměstnavatelů přijímat já i ředitel firmy. Uvědomujeme si citlivost
této věci. Na lince budou zaměstnavatelé, které tato krize připravila o výrobu nebo odbyt, ale o své
zaměstnance se chtějí do dohodě s jiným zaměstnavatelem postarat,“ dodal člen dozorčí rady Hospodářské
komory a jednatel firmy Monto Miroslav Mühlböck.
V praxi dočasná „zápůjčka pracovníka“ bude fungovat tak, že po dobu přidělení zaměstnance nový
zaměstnavatel bude ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci stejně jako
svým kmenovým pracovníkům. Důležité přitom je, že stávající zaměstnanecký poměr zůstává
zachován. Původní zaměstnavatel přefakturovává dočasnému zaměstnavateli mzdové náklady a
odvody za dočasně přidělené pracovníky. Tím ušetří peníze, zároveň se nepřipraví o investici do svých
zkušených pracovníků.
Shrnutí:
Zaměstnavatelé, kteří v současné době nemají pro své zaměstnance práci, se mohou zapojit do
projektu Zachraň práci a přidělit svého zaměstnance jinému zaměstnavateli.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html
https://www.komora.cz/press_release/neposilejte-zamestnance-na-urady-prace-je-tu-alternativa-hospodarska-komora-spousticelostatni-projekt-zachran-praci/
47
48
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XXIV. Novinka – Opatření ve vztahu k rozhodování právnických osob a funkčním
obdobím členů orgánů
Stadium schválení opatření:

Vládní návrh zákona49 schválen v pozměněném znění Poslaneckou
sněmovnou, čeká na schválení Senátem a podepsání prezidentem

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který obsahuje úpravu ve vztahu k právnickým osobám
po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii – konkrétně možnost rozhodování orgánů právnických
osob per rollam, automatické prodloužení funkčního období členů orgánů právnických osob či opatření ve
vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace.
Rozhodování per rollam. Dle návrhu zákona by orgán právnické osoby mohl 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.
Opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob. Návrh zákona stanoví 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.
Opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Návrh zákona 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:
V případě schválení opatření by orgány společnosti mohly, i v případě, že tak nepřipouští
společenská smlouva či stanovy, jednat na dálku, per rollam. Toto opatření by tak značně ulehčilo
fungování společností v době řady omezení. Dále je navrhováno, aby bylo plošně prodlouženo
funkční období členů orgánů, pokud funkční období uplyne v době trvání mimořádných oaptření či
měsíc po jejich skončení. Lhůta k projednání řádné účetní závěrky by měla uplynout nejdříve tři
měsíce po skončení mimořádných opatření.

49

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

26

www.drvlegal.cz

XXV. Novinka – Opatření ve vztahu k exekučním řízením
Stadium schválení opatření:

Vládní návrh zákona50 schválen v pozměněném znění Poslaneckou
sněmovnou, čeká na schválení Senátem a podepsání prezidentem

Vládní návrh zákona upravoval zastavení starých bezvýsledných exekucí. Poslanecká sněmovna však přijala
pozměňovací návrh, jež upravuje pouze časově omezená opatření k ochraně dlužníků:


Do konce června 2020 nelze provádět exekuce prodejem movitých věcí a vyklizením nemovitých věcí,
v nichž má dlužník trvalé bydliště.



Byla zvýšena minimální hranice pohledávek, pro které lze provézt dražbu nemovitých věcí, v nichž má
dlužník trvalé bydliště, a to z 30 tis. Kč na 100 tis. Kč.



Finanční částka na účtu dlužníka, na kterou nelze vést exekuci, byla do 31. 12. 2020 z dvojnásobku
životního minima na čtyřnásobek životního minima.



Do konce června 2020 byly zastropovány veškeré sankce z prodlení, které nastalo po 12. březnu 2020
z důvodu mimořádných opatření při epidemii koronaviru, a to do výše zákonného úroku z prodlení.

Shrnutí:
V případě schválení opatření bude dlužníkům po omezenou dobu poskytnuta zvýšená ochrana.

XXVI. Novinka – Prominutí zmeškání lhůt v civilním, správním, exekučním či
trestním řízení
Stadium schválení opatření:

Vládní návrh zákona51 schválen Poslaneckou sněmovnou, čeká na schválení
Senátem a podepsání prezidentem

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který obsahuje úpravu prominutí zmeškání lhůt z
omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které účastníkovi nebo jeho
zástupci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit.
Zvláštní úprava prominutí zmeškání lhůt se má týkat 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:
V případě schválení opatření by osoba, jež zmeškala lhůtu z omluvitelného důvodu spočívajícího v
mimořádném opatření při epidemii, měla možnost žádat o prominutí zmeškání lhůt, a to nad rámec
nynější zákonné úpravy.

50
51

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
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XXVII. Novinka – Záruční program COVID III
Stadium schválení opatření:

Avizováno Ministrem průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu avizoval spuštění dalšího záručního programu, a to zřejmě programu
obdobnému programu COVID II, v němž by mělo dojít k čerpání prostředků přesahujících programy
COVID I a COVID II (dohromady 25 miliard Kč), aktuálně však není stanovena částka.
V rámci programu COVID III by měla být veškerá administrativa řešena komerčními bankami, ČMZRB by
poskytlo záruku „plošně“. Program COVID III by se měl vztahovat i na společnosti se sídlem v Praze.
Není zřejmé, zda bude program COVID III určen (stejně jako COVID I a COVID II) pouze malým nebo
středním podnikatelům (MSP), či bude uvolněn i pro velké společnosti.
Program COVID III by měl být zahájen ke konci dubna 2020.
Shrnutí:
Je avizován další záruční program – COVID III, jehož zahájení se předpokládá ke konci dubna 2020.
Další podrobnosti programu nyní nejsou známy.

XXVIII. Novinka – Úpravy v oblasti zaměstnanosti
Stadium schválení opatření:

Schváleno
Vládní návrh zákona52 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

Prezident dne 9. 4. 2020 podepsal zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů. Takto schválený návrh přináší několik novinek.
Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti od firem, které žádají o podporu
v rámci programu Antivirus. To ovšem neznamená, že nebudou muset i nadále plnit své dlužní závazky. Dále
se nebude krátit 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 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.
Shrnutí:
V oblasti zaměstnanosti dochází k několika praktickým změnám reagujícím na vzniklý nouzový stav
na území České republiky a na zkušenosti z praxe.

52

Sněmovní tisk č. 809/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=808&CT1=0.

28

www.drvlegal.cz

XXIX. Novinka – Podpora exportu
Stadium schválení opatření:

Schváleno Poslaneckou sněmovnou53
(doposud však nebylo schváleno Senátem)

Poslanecká sněmovna dále schválila taktéž novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní
podporou, jejíž cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Již dříve existující nástroje
používané státem pro podporu exportu v oblasti pojištění a financování tak navrhovaný zákon rozšiřuje
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.
Účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, výši krytí nesplacené úvěrové jistiny a postup vyplácení
veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch EGAP z titulu poskytování záruk stanoví
vláda nařízením.
Shrnutí:
V případě schválení navrhovaného zákona budou moci požádat společnosti s určitým podílem na
exportu (dle důvodové zprávy se hovoří o 10–20 %) o záruky Exportní a garanční pojišťovací
společnosti, a.s.

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1049 ze dne 8. 4. 2020, doposud nebylo zveřejněno, bude dostupné
zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=1045.
53
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SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
I.

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. 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.
Doporučený postup:
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
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.
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II.

Novinka – 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.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

III.

Novinka – 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.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

IV.

Novinka – 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.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.
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V.

Novinka – 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.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.
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RAKOUSKO
I.

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.
Doporučený postup:
Zaměstnavatel kontaktuje se žádostí ABS a zaměstnaneckou radu. Připraví se dohoda, kterou musí
schválit centrální odbory a centrální zaměstnavatelský svaz.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.
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V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to primárně na advokátku Mgr. Kateřinu
Holušovou holusova@drvlegal.cz, tel. +420 776 813 860, 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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