Aktuální vývoj
Přehled důležitých informací a opatření
Vlády ke koronaviru 9. 4. 2020

1) Dávka mimořádné okamžité pomoci. Informace vláda průběžně upřesňuje.
Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o
jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi
zůstanou doma na tzv. ošetřovném. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve
společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout
klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Pozor
nejedná se o ošetřovné!
On-line formulář žádosti o dávku naleznete ZDE.
2) Kompenzace OSVČ
OSVČ, která musela kvůli nařízení Vlády uzavřít svůj provoz nebo byla zasažena pandemií COVID19 bude mít nárok na kompenzaci ve výši 25 000 Kč za období 12. 3. – 30. 4. Tato kompenzace bude
zprostředkována finančními úřady místně příslušnými. Interaktivní formulář i návod jak správně
zažádat naleznete ZDE.
Podrobné informace i s kombinace s jinými dávkami naleznete ZDE
Kompenzace lze žádat za období od 12. 3. do 30. 4. do termínu 30.6.2020.
3) Ošetřovné pro OSVČ
OSVČ, která musela zůstat doma z titulu ošetřování o dítě do 13 let věku, bude mít nárok na
ošetřovné ve výši 424 Kč/den, maximální částka 13 144 Kč/měsíčně. Tato dávka se vztahuje na
celou dobu uzavření školských zařízení. Žádat lze prostřednictvím živnostenského úřadu ZDE
3) Bezúročný úvěr COVID - Úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem
Jsme pro Vás v kontaktu s Českomoravskou záruční bankou i s makléři na straně komerčního
bankovního sektoru, abychom byli schopni našim klientům urychleně zfinalizovat žádosti v další
vlně žádostí o zaručený úvěr COVID II. Výzva byla zveřejněna 29. 3. a o zaručené úvěry bude
možno opět žádat dle rozhodnutí o dalším kole Ministerstvem průmyslu a obchodu. V tuto chvíli
není uveřejněn konkrétní termín. COVID II je formou záruky ze strany ČMZRB za úvěry u
komerčních bankovních domů. Bohužel z naší zkušenosti banky nechtějí podporovat rizikové
provozovny (např. uzavřené restaurace).
4) Nový provoz hotelů a penzionů

Vláda umožnila nový omezený provoz hotelů a penzionů. Je možné nabízet ubytovací služby
osobám, které potřebují ubytovat z titulu výkonu práce, podnikání nebo mají platné pracovní
povolení.
5) Nový provoz určitých obchodů
Od 2. 4. od 6:00 je možné provozovat obchod s domácími potřebami za předpokladu, že obchod
bude nabízet ochranné pomůcky (rukavice, desinfekce atd.). Pro otevření je nutné se předzásobit.
Od 7. 4. mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny
Od 9. 4. je možné provozovat hobbymarket, železářství, stavebniny, prodej jízdních kol a
cykloservis.
Všichni prodejci budou muset od 9. 4. dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit
ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce
exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích. Více k pravidlům pro
prodej a nakupování na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Od 7. 4. je povoleno využívání venkovních sportovišť, za splnění hygienických opatření a pokud se
bude sportovat pouze ve skupince ve dvou s dodržením bezpečného odstupu.
6) Odložení splátek u bank. Možnost odložení splátek spotřebních úvěrů a hypoték u bank o 3
nebo 6 měsíců.
Vláda schválila možnost odložení splátek hypoték, spotřebitelských úvěrů, leasingů, pokud bude
klient o tuto možnost stát. Odložení bude tedy dobrovolné buď na 3 nebo 6 měsíců a bankovní dům
nebude zkoumat důvody (neměl by). V případě odložení splátek musí klient počítat s tím, že za
období odkladu se jistina stále úročí. Tyto úroky budou muset být uhrazeny na konci splatnosti úvěru
(úvěr tak bude prodloužen). Naše společnost doporučuje konzultaci u své banky.
7) Odložení nájemného
Nájemné za 3 měsíce až do 30. 6. je možné odložit v případě živnostníků a firem, které byly
uzavřeny z titulu nařízení vlády. Odložené nájemné bude muset nájemník splatit nájemci do 31. 12.
2020. Z titulu výše uvedeného odložení nájemného z titulu zasažení COVID-19 nebude možné
s nájemníkem ukončit smlouvu.
8) Daňové úlevy. Prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné
události a promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání
kontrolního hlášení až do 1. 7. 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 tři
měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
Úlevy na pojistném budou zpětně řešeny urychlenými změnami příslušných zákonů a měly by
garantovat automatické půlroční neplacení záloh s tím, že při počítání doplatku pojistného v příštím

roce se bude vycházet z toho, jako kdyby byly během 6 měsíců letošního roku normálně placeny
zálohy v minimální zákonné výši. Úspora na pojistném je pouze částka minimální zákonné
zálohy, vypočtená záloha nad tuto minimální výši bude započtena v příštím roce při počítání
doplatku. Neplacení záloh na OSSZ a ZP od března do srpna necháváme na uvážení každého klienta
podle jeho situace.

9) EET bez pokut.
Kontroloři nebudou 3 měsíce pokutovat dodržování EET. Poslední vlna EET bude řádně odložena na
základě zákona. Tříměsíční lhůta odkladu se bude odpočítávat od zatím neznámého konce
nouzového stavu.
Finanční a Celní správa bude při kontrolní činnosti od 1. 5. 2020 po dobu tří měsíců postupovat s
maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení
koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik
evidenční povinnosti.

10) Program Antivirus
Program je nastaven za období 12. 3. – 30. 4. a prozatím ve dvou režimech A a B, od 6. 4.
funguje webová aplikace pro žádosti. Po dobu nouzového stavu není potřeba dokládat
bezdlužnost. Na tomto odkaze:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/program-antivirus
najdete veškeré informace, včetně instruktážního videa, jak vkládat data do aplikace a jakým
způsobem žádat o příspěvek NÁHRAD MEZD.
Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa
Příspěvek náleží zaměstnavateli na náhradu mzdy každého zaměstnance, u kterého nastane některá z
následujících situací:
a) Nařízení karantény zaměstnancům. Zaměstnavatel zároveň vyplácí zaměstnancům náhradu
mzdy dle § 192 ZP.
b) Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády
ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v
zahraničí. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě
mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID19, nařízeno uzavření či omezení provozu. Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy podle § 208
ZP - jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.
§ 208
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v §
207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno
konto pracovní doby (§ 86 a 87).
Výše příspěvku v režimu A

Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních
zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 80 % vyplacené
náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je
odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 39 000,- Kč.
Režim B: Související hospodářské potíže
Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku
souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19. Konkrétní režimy jsou dále blíže
popsány v tabulkovém shrnutí.
Podmínky poskytování příspěvku v režimu B
Vztahuje se na zaměstnance, kterým zaměstnavatel nemůže přidělit práci. Jedná se zejména o
překážky v práci vyvolané
a) nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich
straně,
b) snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo
c) nedostatkem vstupů,
přičemž vznik konkrétní překážky v práci je závislý na konkrétní situaci zaměstnavatele a jeho
možnostech optimalizace své činnosti. S ohledem na rozsah opatření a potřebu maximalizovat
snížení administrativní zátěže jak na straně zaměstnavatele, tak státní správy, je předjímáno, že
vzniklé překážky v práci na straně zaměstnavatele mají souvislost s nákazou COVID-19. V případě
tohoto režimu jde 40 % mzdových nákladů, vzniklých v době, kdy není konána pro zaměstnavatele
práce, k tíži zaměstnavatele a rovněž je zaměstnanci vyplácena snížená náhrada mzdy. V zájmu
zaměstnance i zaměstnavatele je urychlené pominutí tohoto stavu, čímž se minimalizuje prostor pro
případné zneužití příspěvku.
Výše příspěvku v režimu B
Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních
zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 60 % vyplacené
náhrady mzdy, včetně odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku
na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 29
000,- Kč.
Kompletní znění programu Antivirus https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
Přeji všem pevné nervy a hlavně pevné ZDRAVÍ!!!

