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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 a III. aktualizací ke dni
22. 4. 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 IV. aktualizací, ve které shrnujeme
vývoj jednotlivých opatření a přidáváme nově zavedená či avizovaná opatření ke dni 11. 5. 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, předloženo Národní ekonomické
radě vlády (NERV)1

Ministerstvo financí 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.
Opatření bylo v úterý 14. dubna předloženo vládě, 17. dubna následně poradnímu orgánu NERV. Posouzení
navrhované novely zákona o daních z příjmu však nebylo doposud prezentováno a ani ze strany vlády tak
nebylo opatření doposud schváleno.
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:
Není aktualizováno.

II.

Kurzarbeit

Stadium schválení opatření:

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

Program Antivirus MPSV ČR podporuje zaměstnanost u zaměstnavatelů, jejichž hospodářská činnost
je/bude ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19. V rámci programu Antivirus jsou refundovány
uznatelné náklady zaměstnavatelů vzniklé v období od 12. března (včetně) až do (nově) 31. května 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;

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
2

3

www.drvlegal.cz



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



zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Výše a doba poskytování příspěvku je závislá na důvodu vzniku překážky v práci, kdy u každého
zaměstnance je nutné odlišit důvod překážky v práci.
K dnešnímu dni, tj. 11. 5. 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 je pak 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. Skutečnosti prokazující
vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po
zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.
Vzhledem k rozsahu dopadů nákazy COVID-19 na hospodářskou situaci a vzhledem k povinné finanční
spoluúčasti zaměstnavatele na mzdových nákladech vzniklých v době, kdy pro něj zaměstnanec nekoná
práci se má za to, že vznik překážky v práci je důvodný a je v zájmu zaměstnavatele, aby ke vzniku takovýchto
překážek v práci nedocházelo. Tím však není dotčena povinnost zaměstnavatele postupovat v souladu s
pracovněprávními předpisy
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.
Dříve byl taktéž avizován možný třetí režim, tj. režim C. Tento by měl být motivací pro zaměstnavatele,
u nichž nastal pokles výnosu nebo produkce předběžně cca o 30 %, a přesto svým zaměstnavatelům hradí
100 % mzdy. Podle informací ministryně práce a sociálních věcí po jednání vlády 7. 5. 2020 je tento režim
stále v jednání.
Podrobnější informace k podmínkám doposud schválených režimů programu Antivirus jsou uvedeny
v manuálu

pro

zaměstnavatele

dostupném

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v4.pdf/

na:
(aktualizovaná

verze). Metodika, na níž jsme odkazovali dříve, byla ze strany MPSV aktualizována, nicméně toto
aktualizované znění již není veřejnosti přístupné.
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Zaměstnavatelé mohou žádat o uzavření dohody o poskytnutí tohoto typu podpory skrze webovou aplikaci.
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 zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. V podrobnostech pak odkazujeme na výše
uvedený manuál.
V souvislosti s výše uvedeným si pak dovolujeme upozornit na skutečnost, že při podávání žádosti není
žadateli zobrazeno celé znění uzavírané dohody, toto je žadateli předloženo až po vyplnění žádosti. V rámci
této dohody si Vás tak dovolujeme upozornit na znění čl. IX – Narovnání. Tento článek totiž prakticky
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. Otázka platnosti takovéhoto
ustanovení pak bude dle našeho názoru předmětem mnoha diskuzí i případných soudních sporů, neboť by
mohlo být dovozováno, že takto uzavřená dohoda naplňuje znaky formulářové, tj. adhézní smlouvy a vůči
zaměstnavateli, jako slabší straně, která neměla možnost obsah této smlouvy ovlivnit, je takové ujednání
zvláště nevýhodné, a tedy i neplatné.
Doporučený postup:
Zaměstnavatel může zažádat o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku, a to výhradně elektronicky
skrze internetovou aplikaci MPSV ČR dostupnou zde: https://antivirus.mpsv.cz/. Návod na vyplnění
žádosti pak MPSV ČR zveřejnilo zde: https://youtu.be/IreliZBINsg a návod na postup po vyúčtování,
resp. vyplacení náhrad mezd pak naleznete zde: https://youtu.be/407POp7rFT8. MPSV zveřejnilo
taktéž video popisující 10 nejčastějších chyb, na toto tedy taktéž upozorňujeme:
https://youtu.be/Ml4ZYz6mMUs.
Shrnutí aktualizace:
Dne 27. dubna rozhodla vláda o prodloužení programu až do 31. května. V našem shrnutí pak přibylo
taktéž upozornění na ustanovení dohody o vzdání se nároku náhradu škody. Aktualizovali jsme
taktéž dokumenty, v nichž je možné nalézt bližší informace k předmětnému programu.

III.

Pozastavení EET – nově navrhováno do konce roku 2020

Stadium schválení opatření:

Schváleno pozastavení do 17. 8. 2020 – zákon č. 137/2020 Sb.3
Pozastavení do 31. 12. 2020 schváleno poslaneckou sněmovnou 4

Zákonem č. 137/2020 Sb. bylo upraveno, že do dne ukončení nouzového stavu (nouzový stav by měl
být ukončen dne 17. 5. 2020) 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.

3
4

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
Usnesení Poslanecké sněmovny č. 1121, bude dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=1121.

5
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Fakticky se tak odsouvá i spuštění tzv. „3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb“. V předchozích verzích
newsletteru jsme informovali o poslaneckém návrhu na odložení 3. a 4. vlny EET k 1. 1. 2021, s tímto
návrhem však vláda vyjádřila nesouhlasné stanovisko. 5
Navzdory výše uvedenému však vláda následně předložila poslanecké sněmovně návrh novely výše
uvedeného zákona, kterým se plnění evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení
odkládá až do konce roku 2020. Tento návrh dne 6. května Poslanecká sněmovna schválila.
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:
Nově je vládou navrhováno odložení plnění evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační
oznámení až do 31. 12. 2020, tento návrh schválila Poslanecká sněmovna a nyní čeká na projednání
v Senátu.

IV.

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.
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.

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=783&ct1=1
Rozhodnutí Ministryně financí ČR zveřejněné ve Finančním zpravodaji ze
na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
5
6
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dne

24. 3. 2020,

částka 5,

dostupné
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Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

V.

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.

VI.

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.
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.

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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ČMZRB 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.
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),

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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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 ČMZRB přichystalo záruční program pro podporu podnikatelů – tedy možnost
získání úvěrů od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím ČMZRB.
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 II bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59
hodin. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu – dosud vyhlášeno
nebylo, dle původních telefonických informací z informační linky ČMZRB očekávali vyhlášení dalšího
kola ke konci dubna, k tomu však nedošlo. Dle informací v době vyhotovení tohoto newsletteru se
očekává vyhlášení dalšího kola „každým dnem“. Pokud tedy zvažujete využití záručního programu
COVID II, doporučujeme začít řešit podmínky poskytnutí úvěru s bankou co nejdříve, abyste byli
připraveni před vyhlášením dalšího kola příjmu žádostí.

VII.

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.

VIII.

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 schváleny Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsány 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

11

www.drvlegal.cz

Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

IX.

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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X.

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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XI.

Ošetřovné

Stadium schválení opatření:

Ošetřovné pro zaměstnance – schváleno – zákon č. 133/2020 Sb.
Vládní návrh zákona19 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem
„Ošetřovné“ pro OSVČ – schváleno – usnesení vlády20

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 mohou 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.
Dne 4. května pak prezident podepsal novelu zákona č. 133/2020 Sb.,21 na základě níž dochází ke zvýšení
ošetřovného pro rodiče, kteří pečují o děti při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního
vyměřovacího základu, a to na období od 1. dubna do 30. června 2020.
Ošetřovné pak nově dostanou taktéž lidé, pracující na DPČ nebo DPP, pokud bylo z těchto dohod
v minulosti odváděno nemocenské pojištění, a to za období od uzavření škol do konce března ve výši 60
procent denního vyměřovacího základu, od dubna pak 80 procent denního vyměřovacího základu. Na
ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol.
„Ošetřovné“ pro OSVČ:
Dne 4. května vláda schválila, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol
a dalších zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě nebo o hendikepovaného člověka, budou
moct – stejně jako zaměstnanci – dostávat ošetřovné až do 30. června 2020. Vláda rovněž schválila zvýšení
denní částky „ošetřovného“ pro OSVČ, a to na 500 Kč za kalendářní den, kdy toto zvýšení se týká už pomoci
za duben. O dotaci si OSVČ bude i nadále žádat za každý kalendářní měsíc samostatně, přičemž dotace
bude zaslána na bankovní účet uvedený v žádosti.
Formulář žádosti o poskytnutí podpory za duben je dostupný na této internetové adrese:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/.

Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=828
20
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 a dále zvýšení usnesením vlády ze dne
4. 5. 2020 č. 514, dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAREFXA.
21
Sněmovní tisk č. 828/0, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=828&O=8
19
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Podání žádosti včetně příloh učiní žadatel (OSVČ) na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to
prostřednictvím datové schránky nebo poštou.
O „ošetřovné“ mohou 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
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 mohou 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 nyní ve výši 500 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 nebo poštou.
Shrnutí:
Zaměstnancům nově náleží ošetřovné ve zvýšené výši 80 % denního vyměřovacího základu, a to na
období od 1. dubna do 30. června 2020.
OSVČ mohou nově požádat o finanční příspěvek ve výši 500 Kč/denně, a to již za období dubna. Na
stránkách MPO ČR (odkaz viz výše) bude uveřejněn formulář žádosti o tento způsob podpory za
měsíc duben.
Shrnutí aktualizace:
Ošetřovné pro zaměstnance – prezident podepsal novelu zákona č. 133/2020 Sb., na jejímž základě
dochází ke zvýšení ošetřovného z 60 % na 80 %, a to na období od 1. dubna do 30. června 2020. Nově
bylo poskytování ošetřovného rozšířeno i na tzv. „dohodáře“, a to za předpokladu, že tito byli již
dříve účastni na nemocenském pojištění.
Ošetřovné pro OSVČ – vláda schválila zvýšení příspěvku na „ošetřovné“ pro OSVŘ z 424 Kč/den na
500 Kč/den.
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XII.

Prominutí vybraných pokut a správních poplatků

Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR,
finančního ředitelství,

Tzv. generálním pardonem Ministryně financí ČR

23

25

22

Pokyn generálního

Usnesení vlády schvalující daňová opatření 24

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 26 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
23
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
24
Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 225, dostupné na: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15
25
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;
26
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
22
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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.

XIII.

Posunutí termínu pro podání daňového přiznání a uhrazení daně z nabytí
nemovitých věcí

Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR

27

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
27
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XIV.

Úprava dlužnického a věřitelského insolvenčního návrhu

Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.
Vládní návrh zákona28 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, tzv. lex covid, 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.

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

28

Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807
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přesto, že k tomu není statutární orgán dle lex covid povinen, bude zapotřebí řešit dle specifických
okolností každé společnosti.
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
doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, věřitelé této společnosti nejsou
oprávněni podat věřitelský insolvenční návrh (do 31. 8. 2020) a společnost může požádat o
moratorium za jednodušších podmínek (rovněž do 31. 8. 2020).
Shrnutí aktualizace:
Zákon byl publikován ve sbírce zákonů jako zákon č. 191/2020 Sb.

XV.

Přímá finanční podpora pro OSVČ
Novinka – Přímá finanční podpora pro společníky s.r.o.

Stadium schválení opatření:

Podpora OSVČ – Schváleno – zákon č. 159/2020 Sb., ve znění novely
umožňující pokračování vyplácení bonusu i po 30. 4. 202029
Podpora pro společníky – vládní návrh zákona schválen Poslaneckou
sněmovnou, čeká na schválení senátem

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

29

Sněmovní tisk č. 830, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=830.
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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. Výplata finanční podpory již
probíhá,

formulář

je

dostupný

zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-

verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace.
Dne 6. 5. 2020 prezident podepsal novelu předmětného zákona30, na základě níž bude možné pokračovat
ve vyplácení kompenzačního bonusu i po uplynutí prvního bonusového období, tj. po 30. dubnu. Schválená
novela zákona o kompenzačním bonusu vychází z platných parametrů stávající „Pětadvacítky“ a zachován
zůstává okruh žadatelů i jednoduché podmínky prokázání nároku založené na čestném prohlášení žadatele.
Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to
za prodloužené bonusové období od 1. května do 8. června. V plné výši tedy bude možné nově žádat o
maximální podporu 19.500 Kč. Nově pak byl kompenzační bonus rozšířen také na OSVČ, které mají pracovní
úvazek související s pedagogickou činností. Žádosti o takto pokračující podporu pak bude dle sdělení
ministerstva financí možné podávat od 7. května.
S ohledem na nemožnost predikovat, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po
8. červnu, je v přijaté novele zákona umožněno i třetí bonusové období, a to nejdéle do 31. srpna 2020,
které by mohlo být následně stanoveno nařízením vlády. Toto třetí bonusové období bude moci případně
zahrnovat pouze ty dny, kdy nadále potrvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné
výdělečné činnosti.
Poslanecká sněmovna pak na svém jednání dne 6. května schválila vládou navrhovanou novelu31 zákona
o kompenzačním bonusu, na základě níž dochází k rozšíření okruhu žadatelů i na fyzické osoby, které
jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým
listem. Podmínkou je s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více
společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou
o podporu požádat všichni. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným
na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe
v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit (viz výše). Nesmí také jít o stejného
žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly
v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle
zákona o DPH.
Sněmovna pak na stejném jednání přijala přes nesouhlas ministryně financí pozměňovací návrh, aby tento
příspěvek dostávaly i osoby samostatně výdělečné činné, které jsou současně pěstouny nebo dobrovolníky
pečovatelské služby.

30
31

Sněmovní tisk č. 830, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=830.
Sněmovní tisk č. 850, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=850.
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Shrnutí:
Na základě schváleného opatření je OSVČ, které splní zákonné podmínky, vyplácena přímá
jednorázová finanční podpora ve výši 25.000 Kč. Prezident republiky pak podepsal novelu
předmětného zákona, která zavádí druhé bonusové období, za něž budou moci OSVČ zažádat o další
příspěvek, a to ve výši 19.500 Kč. Novela pak připouští i vznik tzv. třetího bonusového období, a to
po 8. červnu, kdy o vzniku tohoto třetího období bude následně, v závislosti na okolnostech,
rozhodovat vláda. Na projednání v Senátu pak čeká další novela předmětného zákona, která nárok
na kompenzační bonus rozšiřuje i na malé s.r.o.
Shrnutí aktualizace:
Nově byla přijata novela zákona o kompenzačním bonusu připouštějící vznik dalšího tzv.
bonusového období, tj. prodloužení období, za nějž bude možné o kompenzační příspěvek žádat, a
to až do 8. června. Poslanecká sněmovna rovněž schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu,
kterou by mělo být umožněno o kompenzační bonus zažádat i menším společnostem s ručením
omezeným.

XVI.

Úvěrové moratorium, novela zákona o spotřebitelském úvěru

Stadium schválení opatření:

Úvěrové moratorium – schváleno – zákon č. 177/2020 Sb. – vládní návrh
zákona32 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, podepsán
prezidentem
Novela zákona o spotřebitelském úvěru – schváleno – zákon č. 186/2020
Sb. - vládní návrh zákona33 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

Úvěrové moratorium
Dne 17. dubna podepsal prezident zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s
pandemií COVID-19, jenž 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 úvěrů34, a to všech těch, které byly sjednány a čerpány před 26.
březnem 202035.
K žádosti dlužníka je tak 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 splnění všech peněžitých dluhů, jejichž čas
plnění byl odložen, právnické osoby budou povinny hradit úrok již během ochranné doby, tj. doby, za kterou
nejsou povinni splátky úvěru hradit.

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.
34
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.
35
S výjimkami u určité části úvěrů, např. hypotečních, kde stačí pouze sjednání před stanoveným datem, bez podmínky čerpání
finančních prostředků.
32
33
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Novela zákona o spotřebitelském úvěru
V pondělí 20. dubna pak prezident podepsal taktéž novelu 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 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:
Dlužníci si mohou nově zažádat o odklad splátek svých hypotečních, spotřebitelských i
podnikatelských úvěru, a to po dobu tří nebo šesti měsíců.
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.
Shrnutí aktualizace.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru publikována ve Sbírce zákonů pod č. 186/2020.

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

Schváleno vládou, bude projednáno Poslaneckou sněmovnou 36

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 vládního návrhu zákona by mělo dojít 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). Návrh 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.
Druhá vládou navrhovaná změna se týká zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených
smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci uplatňovat
ještě každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti
nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně
mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Cílem opatření je
povzbudit trh s nemovitostmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního
bydlení.
Vládou schválený návrh nyní poputuje do Sněmovny, kde bude projednán ve standardním legislativním
procesu.
36

Usnesení vlády č. 496 ze dne 30. 4. 2020, dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABX42
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Shrnutí:
V případě schválení by byla zrušena daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny.
Shrnutí aktualizace:
Návrh byl v nepatrně pozměněné podobě schválen vládou.

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

Silniční daň – Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR 37, schváleno
vládou38
Mýtné – záměr schválen usnesením vlády39

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.
Vláda umožnila odklad plateb mýtného o tři měsíce, tento záměr však není prozatím povinný pro
vydavatele tankovacích karet, přes které platí mýto většina dopravců. Odklad plateb mýtného se
však vztahuje pouze na dopravce, kteří mýto platí až následně za uplynulý měsíc.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XIX.

Odklad platby nájemného

Stadium schválení opatření:

Odklad plateb nájemného u nájmů podnikatelských prostor – schváleno –
zákon č. 210/2020 Sb.
Odklad plateb nájemného u nájmů bytových prostor – schváleno – zákon
č. 209/2020 Sb.

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
38
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBTEL
39
Usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 336, dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBTEL
37
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vládní návrhy zákonů40 opětovně schváleny Poslaneckou sněmovnou a
podepsány prezidentem
Prezident podepsal zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
nájemce prostor sloužících podnikání. Na základě zákona je podnikatelům, kteří museli v důsledku
mimořádných opatření41 vydaných k ochraně před šířením nemoci COVID-19 uzavřít své provozovny,
umožněno odložit platby nájemného až o tři měsíce. Na základě tohoto zákona však není, oproti dříve
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.
Odklad plateb nájemného je umožněn skrze ochranu podnikatelů 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 30. 6. 2020 a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které
mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Ochrana před výpovědí
z uvedených důvodů je pak nájemcům – podnikatelům, poskytována až do konce roku 2020, tj. do
posledního dne, kdy musí dojít k úhradě odloženého nájemného.
Kromě odkladu nájemného u nájmu prostor sloužících k podnikání byl prezidentem podepsán taktéž
zákon42, na základě něhož mohou platby nájemného za období od 12. března 2020 do dne následujícího
po dni skončení mimořádných opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020, odložit také
nájemci bytů. Mechanismus těchto odkladů, tj. ochrana skrze odepření výpovědi pronajímateli z důvodů
souvisejících s opatřeními při epidemii koronaviru, je pak totožný jako v případě nájmů prostor sloužících
k podnikání.
Jak v případě odkladu plateb nájmů podnikatelských prostor, tak i prostor sloužících k uspokojování
bytových potřeb má nájemce povinnost předložit pronajímateli listiny osvědčující skutečnost, že úhrada
nájemného byla znemožněna nebo ztížena právě v důsledku mimořádných opatření při epidemii
koronaviru.
Shrnutí:
Nově přijaté zákony umožňují fakticky nájemcům podnikatelských prostor i bytů odložit po určitou
dobu platby nájemného. K úhradě dlužného nájemného jsou pak v obou případech nájemci povinni
do konce roku.
Shrnutí aktualizace:
Zákony byly podepsány prezidentem a publikovány ve Sbírce zákonů.

XX.

Novinka – Dotační program COVID – Nájemné

Stadium schválení opatření:

Záměr schválen vládou43

Sněmovní
tisky
č.
815
a
816,
dostupné
zde:
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=815,
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=816.
41
Tj. krizové opatření vlády, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo mimořádné opatření krajské hygienické stanice.
42
Zákon 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.
43
Usnesení vlády ze dne 4. 5. 2020 č. 513, dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARED2P.
40
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Na svém jednání dne 4. května schválila vláda záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou
dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu
nájmů za provozovny. Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil
nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla
omezena v souladu s platnými evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun. Podmínkou je, že
nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve
výši 30 procent z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet procent ze svého nájemného.
Bližší podmínky tohoto programu nebyly doposud ze strany ministerstva zveřejněny. Jakmile budou
k dispozici, budeme Vás o nich informovat.
Shrnutí:
V případě, že dojde ke schválení programu, dostanou nájemci, kteří předloží dodatek ke své nájemní
smlouvě, v němž bude stanoveno, že jim pronajímatel odpustil 30 % z výše nájemného, od státu
dotaci ve výši 50 % z celkového nájemného. Bližší podmínky pro získání této dotace doposud nebyly
zveřejněny a tento program nebyl doposud vládou schválen.

XXI.

Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků

Stadium schválení opatření:

Schváleno – Rozhodnutí Ministryně financí ČR44, vzato na vědomí vládou45

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
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

46

Schváleno vládou47

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
45
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9
46
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-na-pulrocni-uverove-mo-38024
47
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
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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. 48
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.49
MPO ČR ve svých oficiálních dokumentech informuje taktéž o prodloužení operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost.50
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
vzniklé náklady. I to má zajistit zemědělcům a lesníkům v krizové situaci více hotovosti na řešení jejích
dopadů.51
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

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/
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/
50
https://www.agentura-api.org/cs/prodlouzeni-terminu-vyzev-op-pik/
51
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html
48
49
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zaměstnavatelů dispečeři začali přijímat 31. 3. 2020 na bezplatné lince 800 222 121, zpřístupněna jim je
aplikace WorkLinks.com.52
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.

XXIV. Opatření ve vztahu k rozhodování právnických osob a funkčním obdobím
členů orgánů
Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.
Vládní návrh zákona53 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán 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
https://www.komora.cz/press_release/neposilejte-zamestnance-na-urady-prace-je-tu-alternativa-hospodarska-komora-spousticelostatni-projekt-zachran-praci/
53
Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807
52
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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:
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.
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.
Shrnutí aktualizace:
Zákon byl publikován ve sbírce zákonů jako zákon č. 191/2020 Sb.

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

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.
Vládní návrh zákona54 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán 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.

54

Sněmovní tisk č. 807, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=807
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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:
Dlužníkům je po omezenou dobu poskytnuta zvýšená ochrana.
Shrnutí aktualizace:
Zákon byl publikován ve sbírce zákonů jako zákon č. 191/2020 Sb.

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

Schváleno – zákon č. 191/2020 Sb.
Vládní návrh zákona55 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán 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:
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.
Shrnutí aktualizace:
Zákon byl publikován ve sbírce zákonů jako zákon č. 191/2020 Sb.

XXVII. 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.
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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 – dle nejnovějšího sdělení ČMZRB
by se však mělo týkat i podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců.
Program COVID III na podporu podnikatelů včetně těch aktivních na území hlavního města Prahy byl
22. 4. 2020 schválen vládou a bude připraven na přelomu dubna a května. V jeho rámci bude ČMZRB ručit
za úvěry komerčních bank, nicméně je avizováno, že díky nové legislativě EU bude mechanismus mnohem
jednodušší a podnikatel bude jednat pouze se svou bankou. Na program bude alokováno 150 mld. Kč, to
znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 mld. Kč.
Shrnutí:
Je avizován další záruční program – COVID III, jehož zahájení se předpokládá ke konci dubna 2020.
Další podrobnosti programu nyní nejsou známy.
Shrnutí aktualizace:
Další podrobnosti programu stále nejsou známy, dle telefonických informací z informační linky
ČMZRB však bude program zřejmě opět zaměřen zejména na MSP – s rozšířením na podniky
zaměstnávající max. 500 zaměstnanců. Program by měl být připraven na přelomu dubna a května.
V době vyhotovení tohoto newsletteru nebyly podmínky programu stále známy, nicméně dle
telefonických informací z ČMZRB se očekává vyhlášení podmínek programu „každým dnem“.
Informace o podmínkách programu budou zveřejněny na www.cmzrb.cz.

XXVIII. Úpravy v oblasti zaměstnanosti
Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 159/2020 Sb.
Vládní návrh zákona56 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.
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Shrnutí:
V oblasti zaměstnanosti dochází k několika praktickým změnám reagujícím na vzniklý nouzový stav
na území České republiky a na zkušenosti z praxe.
Shrnutí aktualizace:
Není aktualizováno.

XXIX. Podpora exportu velkých společností – program COVID Plus
Stadium schválení opatření:

Schváleno – zákon č. 214/2020 Sb.
Vládní návrh zákona57 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem,
podepsán prezidentem

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 stanovila
vláda nařízením.58
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
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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-.

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.
Celková výše poskytnutých záruk ze strany EGAP by mohla dosáhnout až 200 miliard korun. Dle vydaného
nařízení vlády činí část pojistné kapacity exportní pojišťovny pro rok 2020 určené na poskytnutí záruk částku
142 miliard korun.
Shrnutí:
Návrh zákona byl schválen a následně bylo vydáno nařízení vlády upravující podmínky poskytování
záruk ze strany EGAP.
Shrnutí aktualizace:
Záruka může být poskytnuta společnostem s nejméně 250 zaměstnanci a podílem vývozu na obratu
ve výši alespoň 20 %.
Záruka bude poskytována nejvýše v částce 25 % z celkového ročního obratu příjemce úvěru v roce
2019, v rozmezí částek 5.000.000 Kč až 2.000.000.000 Kč, na dobu maximálně 3 let (respektive v
případě investičních úvěrů maximálně 5 let), a to do výše 70 % či 80 % částky úvěru dle ratingu
příjemce.
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XXX. Záruční program COVID Praha
Stadium schválení opatření:

Schváleno

Od úterý 21. dubna budou malí a střední podnikatelé působící v Praze, které negativně postihla vládní
opatření proti šíření koronaviru, moci požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB)
o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků.
Příslušnou výzvu nazvanou COVID Praha dnes v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)
schválili pražští zastupitelé a bude vyhlášena v pondělí 20. dubna.
Na program COVID Praha je vyčleněno 600 milionů korun, přičemž žádosti o záruku budou zájemci moci
ČMZRB podávat již od úterý 21. dubna. Parametry záruky budou stejné jako v případě COVID II: podniky
budou moci získat záruku až do výše 80 procent jistiny komerčního úvěru při výši zaručovaného úvěru až
do 15 milionů korun, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše jednoho
milionu korun.
Z programu bude možné financovat náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelskoodběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.
Výzva byla vyhlášena v pondělí 20. dubna, Českomoravská záruční a rozvojová banka pak o den později,
tedy v úterý 21. dubna, začala přijímat žádosti pražských podnikatelů, a to od 8:00 prostřednictvím Epodatelny ČMZRB – kapacita programu COVID Praha byla po deseti minutách zcela vyčerpaná, a proto byl
ukončen příjem žádostí do tohoto programu.
V tuto chvíli nejsou k dispozici informace, zda bude kapacita navyšována.
Shrnutí:
ČMZRB se spolupráci s městem Praha přichystalo záruční program pro podporu podnikatelů
působících v Praze – tedy možnost získání úvěrů od komerčních bank, za které se zaručí stát
prostřednictvím ČMZRB.
Příjem žádostí do programu COVID II startoval 21. dubna 2020, Výzva k předkládání projektů spolu
formulářem žádosti a jeho přílohami byla zveřejněna 20. dubna 2020. Kapacita programu COVID
Praha byla po deseti minutách zcela vyčerpaná, a proto byl ukončen příjem žádostí do tohoto
programu. V tuto chvíli nejsou k dispozici informace, zda bude kapacita navyšována.
Shrnutí aktualizace:
Stále nejsou k dispozici informace, zda bude kapacita navyšována.

XXXI. Shrnutí pravidel pro cestování z a do ČR
Stadium schválení opatření:

Účinné

Níže shrnujeme aktuální základní pravidla platná pro cestování z a do České republiky.59
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. Účel
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vycestování je nutné při hraniční kontrole nahlásit pouze v případě, že chce daná osoba využít jednu z
výjimek z karanténních opatření po návratu do ČR.
Návrat do ČR – Po návratu do ČR musí občané ČR, občané EU s předešlým bydlištěm na území ČR (nejedná
se o prvovstup) a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem předložit potvrzení o absolvování PCR
testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu po vstupu (přičemž lze do 72 hodin od vstupu
absolvovat PCR test na území ČR).
Výjimky z povinnosti předložit potvrzení o absolvování PCR testu či absolvování povinné karantény jsou
dány zejména v následujících případech:
-

vracející se občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem
vstupující na území ČR – do 72 hodin od doby vycestování do zahraničí za účelem
nepravidelné ekonomické činnosti (ČR je zemí bydliště a pravidelné ekonomické činnosti) – platí
pro ně však omezení pohybu;

-

pendleři – viz níže;

-

pracovníci servisu kritické infrastruktury – pokud doba předpokládaného pobytu na území nebo
doba vycestování z území ČR je delší než 14 dní, musí při vstupu předložit potvrzení o absolvování
PCR testu (platí omezení pohybu) nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu po vstupu (lze
do 72 hodin od vstupu absolvovat PCR test na území).

Vstup cizinců do ČR je upraven v následujících režimech:
Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin – občané EU, kteří prokazatelně za účelem výkonu nárazové /
nepravidelné ekonomické činnosti vstupují na území ČR, pokud doba pobytu nebude delší než 72 hodin –
při vstupu nutné předložit potvrzení o absolvování PCR testu, jinak nelze vstoupit na území. Subjekty
přijímající občany EU za účelem ekonomické činnosti na území ČR, mají povinnost zajistit, aby tyto osoby
dodržovaly stanovená hygienická pravidla.
Výkon ekonomické činnosti (nebo za účelem studia na vysoké škole), kdy doba pobytu bude delší než
72 hodin – občané EU (může se jednat i o prvovstup) – při vstupu nutné předložit potvrzení o absolvování
PCR testu, jinak nelze vstoupit na území. Subjekty přijímající občany EU za účelem ekonomické činnosti na
území ČR, mají povinnost zajistit, aby tyto osoby dodržovaly stanovená hygienická pravidla.
Rozdělení do výše vymezených režimů je podstatné z pohledu podkladů prokazujících důvod vstupu, které
je nutné předložit na hranicích.
Rodinní příslušníci občanů ČR a EU s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR – předložit
potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu po vstupu.
Průjezd a repatriace přes ČR – není nutné při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu ani
povinná nařízená karanténa po vstupu, pokud doba pobytu na území nepřekročí 24 hodin.
Pracovníci servisu kritické infrastruktury – pokud doba předpokládaného pobytu na území nebo doba
vycestování z území ČR je delší než 14 dní, musí při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo
absolvovat povinnou nařízenou karanténu po vstupu (lze do 72 hodin od vstupu absolvovat PCR test na
území).
Vstup cizinců z třetích zemí – dochází ke znovuzavedení možnosti vstupu cizinců ze zemí mimo Evropskou
unii. Od 11. května 2020 mohou do ČR přicestovat sezonní zaměstnanci, klíčoví zaměstnanci (např. vědci) a
zaměstnanci v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb.
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Pendleři. Specifická pravidla platí pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery – ti se vyznačují tím, že trvalé
bydliště mají v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu mají v druhém státě a za prací tudíž dojíždí přes
hranice).
Pendleři – nespadající do zvláštního režimu – při prvním vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR
testu a poté vždy po 30 dnech nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu po vstupu (lze do 72 hodin
od vstupu absolvovat PCR test na území).
Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek
integrovaného záchranného systému, pracovníci subjektu kritické infrastruktury – pokud doba
předpokládaného pobytu na území nebo doba vycestování z území ČR je delší než 14 dní, musí při vstupu
předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu po vstupu (lze
do 72 hodin od vstupu absolvovat PCR test na území).

V případě předložení potvrzení o absolvování PCR testu (a tedy neabsolvování povinné karantény) platí
po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR pro všechny osoby omezení volného pohybu po území ČR s
výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k
lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Modelové

situace

jsou

poměrně

podrobně

rozepsány

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.
Shrnutí aktualizace:
Aktualizována pravidla pro cestování z a do ČR ke dni vypracování této aktualizace.

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

Schváleno vládou60 – čeká na projednání v Poslanecké sněmovně

Na základě návrhu MPSV schváleného vládou dne 7. května budou moci zaměstnavatelé uhradit pojistné
až do 20. října 2020 a odložit tak platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a
červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). V takovém případě
zaplatí zaměstnavatel za odložení pojistného pouze nízkou penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině
zákonem stanoveného penále. Společnosti tak díky odložení pojistného získají prostředky na svůj rozjezd

60

Usnesení vlády ze dne 7. 5. 2020 č. 516, dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPDLQQRH.
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za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o necelá 4 % p. a. Navržená
úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna.
Součástí navrhovaného zákona jsou také změny spočívající v povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled
o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronicky a dojde ke zrušení
možnosti úhrady pojistného v hotovosti na OSSZ.
Návrh zákona nyní ve stavu legislativní nouze projedná Parlament ČR.
Shrnutí:
V případě schválení navrhovaného zákona budou moci zaměstnavatelé odložit platby sociálního
pojištění za 3 měsíce a z hrubých mezd by tak odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance.
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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.

37

www.drvlegal.cz

II.

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.

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.

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.

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.

VI.

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.

VII. 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.

VIII. 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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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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II.

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).
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.

III.

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.

IV.

Notářské zápisy formou videokonferencí

Stadium schválení opatření:

Schváleno

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

V.

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.

41

www.drvlegal.cz

VI.

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 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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