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Firmy
COVID III – Záruky pro podnikatele zasažené koronavirem (ČMZRB)
Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do
500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce
a souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující
bance za portfolio transakcí konečných příjemců.
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů,
technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků
bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.
Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3 výzvy. Finanční podpora bude poskytnuta malým
a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků
a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto
produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku.
Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020. Žádosti lze podávat od 4. 5. 2020 do 5. 6. 2020.
Příjemce: MSP.
Míra podpory 50 %. Výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč. Územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2
Praha. Zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria).
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-covid-19/
Program Antivirus („kurzarbeit“)
Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje firmám vyplacené mzdové prostředky pomocí
následujících režimů:
A) Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu
v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví dle
§192 a 208 ZP
-

překážky v práci- 60 % PVZ - karanténa, 100 % PVZ - uzavření provozu
výše příspěvku od státu měsíčně - 80 % NMZ a odvodů, max. 39 000 Kč
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.
doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení
vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude
poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané
provozovny zaměstnavatele.

B) Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou
COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné
části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele dle § 207, 208 a 209 ZP,
překážky v práci na straně zaměstnavatele.
-

výše příspěvku od státu měsíčně: 60 - 100 % PVZ, max. 29 000 Kč. Doklady prokazující
vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).
zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených NMZ po skončení vykazovaného období.

Podmínky pro nárok na kompenzaci:
-

týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se
účastnit nemocenského a důchodového pojištění.
zaměstnavatel striktně dodržuje ZP
zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do 31. 5. 2020. Zaměstnavatelé tak budou moci
o refundaci náhrad mezd požádat i za měsíc květen.
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
Program Inovační vouchery COVID 19
Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 programu Inovační vouchery je sdílení poznatků a knowhow mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti
koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu
vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu. Výzva nevyžaduje realizaci výběrových řízení,
nicméně k podané žádosti o podporu musí být předložena konkrétní objednávka služby, což
v konečném důsledku znamená rychlé hodnocení přijatých žádostí i proces administrace plateb.
Příjem žádostí od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020.
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vcovid-19/
Program Czech Rise Up 2.0

V přípravě

Chystá se 2. výzva programu Czech Rise Up 2.0, kterou se podpoří využívání moderních technologií
v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru. Podpořeny budou
projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky (např.
výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocniční a lékařské vybavení,
dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu).
Podpora se bude poskytovat do výše 75 % nákladů, celková alokace programu bude 300 milionů Kč.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podpora-chytrych-technologickychreseni-proti-koronaviru-pokracuje--chysta-se-czech-rise-up-2-0-nejen-pro-oblast-zdravotnictvi-254675/
Liberační daňový balíček I.
Plošné 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. Cílem je zamezit na finančních úřadech a na poštách
koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
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).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi
1. březnem a 31. červencem 2020.
Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně
prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července,
pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
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.
https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)
Liberační daňový balíček II.
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá
záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
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. 3. do 31. 7. 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 bude tedy umožněno podat daňové přiznání k
dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok
2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to do
1. ledna 2021.
Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do
15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy
všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to
u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.
Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke
zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další
ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu.
Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám
integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb
a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu
trvání nouzového stavu.
Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového
účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní
správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány do
31. července 2020.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi
Pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího
k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020), a v důsledku
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které
nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět
nájem; výpovědní doba činí 5 dní.
Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících podnikání
Odložení splácení úvěrů
Je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3.
2020. Vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru
poskytnutého k výše uvedeným účelům.
Je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
ochranná doba trvá 6 nebo 3 měsíce.
Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
COVID-19
Balíček opatření na podporu dopravy
Dopravcům nákladní kamionové dopravy se odloží platby za mýto i silniční daň. Také se posílí
investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem
a Slovenskem či Polskem.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravyschvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
Mimořádná výzva k podávání ve výběrovém řízení v programu „Kulturní aktivity“
Program je zaměřen na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií – propojení
živého umění s publikem. Cílem výzvy je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru
současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury
a multimediálních platforem.
Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Alokace výzvy:
30 mil. Kč. Podávání žádostí do 15. 6. 2020. Možní žadatelé: Subjekty poskytující kulturní služby
v oblasti profesionálního současného umění v těchto oborech: scénická umění, hudba, literatura
a vizuální umění.

Oprávněné aktivity:
-

tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály,
výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)
zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav
apod. formou vhodnou pro on-line prezentace
aktivity na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého obsahu
aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců
týkajících se prezentace umění v online prostředí

Žádosti o podporu projektů mohou podávat rovněž žadatelé, kteří již projekt realizovali.
Může se jednat např. o alternativní formy realizace akcí, které se nemohly z důvodu vládních
mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 uskutečnit. V rámci jedné žádosti lze kombinovat již
uskutečněné aktivity s plánovanými, dosud nerealizovanými.
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
Státní fond kinematografie
Rada Státního fondu kinematografie připravila v reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19 tři
mimořádné výzvy. Žádosti bude možné podávat od 13. května.
Oblasti podpory:
-

Propagace českého kinematografického díla
Distribuce kinematografického díla
Vývoj českého kinematografického díla

https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Pro malé a střední zemědělské podniky je určena podpora v rámci Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci stávajících programů PGRLF refunduje část
předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční
banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.
Mimo stávající programy PGRLF připravuje také nový program „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“.
Jeho cílem bude snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na provozní
financování podnikatelů působících v oblasti zemědělské prvovýroby.
https://www.pgrlf.cz/programy/
Navýšený rozpočet Programu rozvoje venkova
V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků
a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV
bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.
Ve standardním podzimním kole příjmu žádostí v říjnu 2020 budou operace zaměřené na vzdělávání,
zahájení činnosti mladých zemědělců, zemědělské diverzifikace a agroturistiku, lesnickou
infrastrukturu, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin a přeměnu porostů náhradních dřevin.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x10kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv
Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART
Bezplatné individuální exportní poradenství
Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu
v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.
https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatneindividualni-exportni-poradenstvi
Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)
Pro usnadnění sjednání pojištění; balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky
nutných restrikcí bránících šíření virové infekce:
-

Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří
v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele.
Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící
nová rizika.
Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných
úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže
řešit případné cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na
odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:
-

EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele
EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo
nezaplacení faktury vývozce.
Pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100 000 Kč.

Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo
právnická osoba se sídlem na území ČR).
https://www.egap.cz/
Záruka COVID PLUS (EGAP)
Cílem záruk je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Podmínkou pro získání záruk je
minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat
minimálně 20 procent. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč.
Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.
Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše
80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.
Záruky COVID PLUS budou poskytovány s cílem posílení likvidity a udržení podnikání exportně
orientovaných vývozních, výrobních a obchodních podniků a to konkrétně za splacení úvěrů na
financování:
-

provozní náklady,
pracovní kapitál,
inovace a zkvalitnění výroby („investiční úvěr“).

Žadatelem o záruku je komerční banka, nikoli firma.
https://eol.egap.cz/Covid
Spojujeme Česko - propojování firemních nabídek státu či firem navzájem
Platforma www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším
společnostem a také poptávat pomoc od ostatních. Provozuje agentura CzechInvest ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR.
https://www.spojujemecesko.cz/
Zachraň práci! – sdílení pracovníků
Jedná se o dočasné přidělení zaměstnance – dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu
práce u jiného zaměstnavatele. Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále pracovníkem
původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen. Hospodářská
komora integrovala a vytvořila koncept, který firmám nabízí „sdílení“ pracovních kapacit formou
elektronické platformy „burzy práce“.
https://www.worklinks.com/
Vyrábějme v Česku
Platforma fungující na základě stejných principů jako projekt „Zachraň práci!“ sdružuje na webovém
portále www.worklinks.com nabídky výrobců ochranných prostředků – roušek, respirátorů,
ochranných brýlí atd., ale i třeba volných výrobních kapacit firem, které mohou svoji výrobní aktivitou
uspokojit poptávku po nedostatečném zboží.
Nabídka je určena pro výrobní podniky a společnosti, které se na výrobu ochranného zdravotnického
materiálu přímo zaměřují.
https://worklinks.com/vyrabejme-v-cesku/
Podejte to za mě
Komunikace s úřady v době koronaviru. Tato aplikace umožní vyřízení úředních náležitostí
prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli datových schránek. Webový formulář slouží jako
elektronická plná moc, díky níž podnikatelé a živnostníci mohou kontakt se státní správou předat
svým odborným poradcům, se kterými dlouhodobě spolupracují.
Hospodářská komora oslovila profesní komory advokátů, daňových poradců, účetních a auditorů
s prosbou o spolupráci a poskytování služeb a s využitím PODEJTO ZA MĚ za snížené ceny, popř.
zdarma.
https://podejto.cz/
Prodloužení termínů výzev OP PIK
Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020
a nepřekračuje termín 30. dubna 2020. Prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev
na nové termíny:
-

Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,

-

Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,
Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,
Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,
OZE – Výzva V – do 30. 6. 2020,
Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín
ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).
https://www.agentura-api.org/
Nouzový balíček pro české vývozce
V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb
české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.
Opatření jsou synergická a navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem
průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.
Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:
-

Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení
v dané zemi;
Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci
obchodu.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_03_18_ceska_
ekonomicka_diplomacie_vyhlasuje.html
Chatbot KOMORNÍK
Chatbot Komorník byl vytvořen Hospodářskou komorou ČR jako podpora pro firmy a OSVČ. Odpovídá
na nejčastější otázky související s krizovými opatřeními v důsledku výskytu koronaviru a jejich dopadu
na podnikání.
https://www.komora.cz/koronavirus/
Kompenzace pro krizovými opatřeními postižené s.r.o. (Program Pětadvacítka)
Kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy max.
44 500 Kč.
Okruh žadatelů se rozšiřuje i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením
omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem. Pomoc je namířena pro aktivní
společníky v čele malých s.r.o., nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je
žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok
na podporu pouze jednou.
Podmínky:
-

max. 2 společníci, případně i více, pakliže se jedná o členy jedné rodiny
minimální obrat společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení
takového obratu v letech 2020 nebo 2021.

-

společnost musí být daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem
dané firmy.
žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na
sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít
o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.

Nárok nevzniká společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci
nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-schvalila-podporu-pro-spolecnik38411
Odklad plateb sociálního pojištění za zaměstnance

V přípravě

Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit 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 %).
Zatím jen vládní návrh, musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/dalsi-velka-pomoc-firmam-vlada-schvalila-navrh-mpsv-v-oblastisocialniho-pojisteni
Program COVID – Nájemné

V přípravě

Dotační program, jehož záměrem je přispět podnikatelům na úhradu nájmů za provozovny. Podle něj
by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z celkového nájemného za duben až červen 2020.
Podpora by v souladu s evropskými pravidly byla maximálně 20 milionů korun, nájemce by mj. musel
dodat potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy z nájmu. Nájemce by tedy hradil 20 %
z nájemného, které normálně platí.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/stat-chce-prispet-podnikatelum-nanajemne--254496/
Podpora od měst v Ústeckém kraji
Most: snížení nájemného z nebytových prostor a objektů v majetku města.
https://www.mestomost.cz/17%2D4%2D2020%2Dmost%2Ddocasne%2Dsnizuje%2Dnajemne%2Dz%2Dnebytovych%2Dp
rostor%2Da%2Dobjektu%2Dv%2Dmajetku%2Dmesta/d-37677
Ústí nad Labem: prominutí 2 nájmů podnikatelům a živnostníkům v městských nebytových
prostorách. Odpuštění poplatku z pobytu do konce září a místní poplatek za užívání veřejného
prostranství do konce srpna.
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/nove-vyhlaskymesta-pomohou-podnikatelum.html
Teplice: prominutí nájemného pro nájemce nebytových prostor a nemovitostí v majetku města.
Ubytovatelé jsou zbaveni povinnosti platit ubytovací poplatek.
http://www.teplice.cz/vyzva%2Dk%2Dpredlozeni%2Dzadosti%2Do%2Dprominuti%2Dnajemneho/d28391

Děčín: odpuštění poplatku za předzahrádky a odložení poplatku za ubytování za první tři letošní
čtvrtletí.
https://www.mmdecin.cz/index.php/cs/zpravy/tiskove-zpravy/item/3122-decin-podporipodnikatele-chce-ozivit-cestovni-ruch
Kadaň: snížení nájmu podnikatelům na 1 Kč od dubna do června 2020.
https://www.mesto-kadan.cz/
Chomutov: v programu COVID RESTART okamžitá peněžitá pomoc až 30 tisíc Kč podnikatelům na
úhradu nájemného nebo vlastní režie za období březen až květen 2020.
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/covidrestart
Bílina: poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na provozovnu v Bílině, prominutí poplatku za
svoz odpadu v 1. pololetí.
https://www.bilina.cz/filemanager/files/766575.pdf
Buď superhrdina
MZE podporuje stránku, která funguje jako nabídka pracovních pozic zemědělců, agrárních podniků,
potravinářů a lesníků. Zemědělské podniky, potravináři, farmáři, kteří potřebují pomoc při své práci.
https://www.facebook.com/groups/210584496686612/?source_id=742950425746951
Informační servis pro podnikatele v zemědělství
Otázky a odpovědi pro podnikatele v oblasti rybaření, chovu zvířat, hospodaření na poli, prodej na
farmářských trzích, překračování hranic, apod. v krizové situaci způsobené nemocí COVID 19.
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/
Informační servis pro podnikatele v dopravě
Informace týkající se Vnitrostátní dopravy, mezinárodní dopravy a dopravní agendy v krizové situaci
způsobené nemocí COVID 19.
https://www.mdcr.cz/Mimoradna-opatreni-v-doprave
Zachraň svou firmu
Projekt je pro živnostníky a malé a střední firmy, jež nejsou schopni kvůli COVID-19 dodávat
zákazníkům. Zákazníci mají možnost nákupu poukazu a tím podpoří svou firmu, která potřebuje
finance na překlenutí doby, kdy je nuceně zavřená.
https://zachransvoufirmu.cz/

OSVČ
Ústecký kraj - Dotační program Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ
Jednotně 25 000Kč pro každého úspěšného žadatele. Dotace tvoří 100 % celkových způsobilých
nákladů.
Dotaci lze uplatnit pouze na neinvestiční výdaje (na provozní náklady bezprostředně související
s podnikatelskou činností vzniklé a uhrazené od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020). Hradit lze např. osobní
náklady (mzdy včetně odvodů, cestovné atd.), služby (nájemné, služby mobilních operátorů, účetní
služby atd.), nákup materiálu či drobného hmotného majetku.
Příjem žádostí bude zahájen prostřednictvím on-line systému 11. 5. 2020 v 10.00 hodin. Vstup do
systému bude na webu Ústeckého kraje v sekci DOTACE A GRANTY.
https://www.krustecky.cz/dotacni%2Dprogram%2Dquot%2Dpodpora%2Dna%2Dzmirneni%2Ddopadu%2Dkoronavir
u%2Dpro%2Dosvc%2Dquot/d-1743792/p1=204744
Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ
Dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 500 Kč
za každý den OČR. Stanovené období 1. – 30. 4. Příjem žádosti od 11. 5., 11:00 do 7. 6., 23:59. Žádost
je nutné vyplnit na www.mpo.cz/osetrovneosvc.
OSVČ pečující o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená
z důvodu šíření infekce COVID 19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá
tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě
(děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká
závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího
uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID 19. Podpora se vztahuje i na
OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle
zákona o sociálních službách.
O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený
v žádosti. Předkládání žádostí za duben: od 11. 5. do 7. 6.
Program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době
nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.
www.mpo.cz/osetrovneosvc
Kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč pro OSVČ („pětadvacítka“)
Jedná se o přímou podporu pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Subjektem bude
OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec,
autor, znalec, architekt apod.).
Bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za
každý kalendářní den bonusového období, ve kterém jsou splněny podmínky pro jeho čerpání.
Celková částka za plný počet dnů činí 25.000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny,
za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Bonus bude vyplacen oproti jednostránkové žádosti, která bude obsahovat čestné prohlášení
o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má
být částka odeslána, podpora bude administrována Finanční správou. OSVČ prohlásí, že nemohla
podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení
zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.
Žádosti budou přijímány 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
Podmínkou je vykonávání činnosti OSVČ jako činnosti hlavní, nebo i vedlejší za předpokladu, že OSVČ
současně nevykonává zaměstnání. OSVČ byla aktivní ke dni 12. 3. 2020. Případně může jít též o OSVČ,
jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 (sezónní podnikání), ale byla v rámci bonusového
období opět aktivně obnovena.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o38055
Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ
Za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za 6 měsíců. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu,
doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021. Stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce
březen a srpen v celkové výši 29 376 Kč.
OSVČ nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky od března do srpna
a týká se všech OSVČ s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.
https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info
COVID III – Záruky pro podnikatele zasažené koronavirem (ČMZRB)
Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do
500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce
a souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující
bance za portfolio transakcí konečných příjemců.
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů,
technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků
bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.
Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3 výzvy. Finanční podpora bude poskytnuta malým
a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků
a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto
produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku.
Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020. Žádosti lze podávat od 4. 5. 2020 do 5. 6. 2020.
Příjemce: MSP.
Míra podpory 50 %. Výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč. Územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2
Praha. Zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria).
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-covid-19/

Liberační daňový balíček I.
Plošné 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. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp.
na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání
elektronicky.
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).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi
1. březnem a 31. červencem 2020.
Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně
prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července,
pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
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.
https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)
Liberační daňový balíček II.
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá
záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
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. 3. do 31. 7. 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 bude 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.
Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok
2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to do
1. ledna 2021.
Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do
15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy
všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to
u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.

Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke
zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další
ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu.
Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám
integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb
a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu
trvání nouzového stavu.
Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového
účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní
správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány do
31. července 2020.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi
Pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího
k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020), a v důsledku
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které
nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět
nájem; výpovědní doba činí 5 dní.
Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících podnikání
Odložení splácení úvěrů
Je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3.
2020.
Vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru
poskytnutého k výše uvedeným účelům.
Je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
ochranná doba trvá 6 nebo 3 měsíce.
Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
COVID-19
Mimořádná výzva k podávání ve výběrovém řízení v programu „Kulturní aktivity“
Program je zaměřen na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií – propojení
živého umění s publikem. Cílem výzvy je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru

současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury
a multimediálních platforem.
Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Alokace výzvy:
30 mil. Kč. Podávání žádostí do 15. 6. 2020. Možní žadatelé: Subjekty poskytující kulturní služby
v oblasti profesionálního současného umění v těchto oborech: scénická umění, hudba, literatura
a vizuální umění.
Oprávněné aktivity:
-

tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály,
výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)
zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav
apod. formou vhodnou pro on-line prezentace
aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého
obsahu
aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců
týkajících se prezentace umění v online prostředí

Žádosti o podporu projektů mohou podávat rovněž žadatelé, kteří již projekt realizovali.
Může se jednat např. o alternativní formy realizace akcí, které se nemohly z důvodu vládních
mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 uskutečnit. V rámci jedné žádosti lze kombinovat již
uskutečněné aktivity s plánovanými, dosud nerealizovanými.
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
Státní fond kinematografie
Rada Státního fondu kinematografie připravila v reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19 tři
mimořádné výzvy. Žádosti bude možné podávat od 13. května.
Oblasti podpory:
-

Propagace českého kinematografického díla
Distribuce kinematografického díla
Vývoj českého kinematografického díla

https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Pro malé a střední zemědělské podniky je určena podpora v rámci Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci stávajících programů PGRLF refunduje část
předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční
banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.
Mimo stávající programy PGRLF připravuje také nový program „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“.
Jeho cílem bude snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na provozní
financování podnikatelů působících v oblasti zemědělské prvovýroby.
https://www.pgrlf.cz/programy/

Navýšený rozpočet Programu rozvoje venkova
V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků
a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV
bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.
Ve standardním podzimním kole příjmu žádostí v říjnu 2020 budou operace zaměřené na vzdělávání,
zahájení činnosti mladých zemědělců, zemědělské diverzifikace a agroturistiku, lesnickou
infrastrukturu, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin a přeměnu porostů náhradních dřevin.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x10kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv
Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART
Spojujeme Česko - propojování firemních nabídek státu či firem navzájem
Platforma www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším
společnostem a také poptávat pomoc od ostatních. Provozuje agentura CzechInvest ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR.
https://www.spojujemecesko.cz/
Podejte to za mě
Komunikace s úřady v době koronaviru. Tato aplikace umožní vyřízení úředních náležitostí
prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli datových schránek. Webový formulář slouží jako
elektronická plná moc, díky níž podnikatelé a živnostníci mohou kontakt se státní správou předat
svým odborným poradcům, se kterými dlouhodobě spolupracují.
Hospodářská komora oslovila profesní komory advokátů, daňových poradců, účetních a auditorů
s prosbou o spolupráci a poskytování služeb a s využitím PODEJTO ZA MĚ za snížené ceny, popř.
zdarma.
https://podejto.cz/
Chatbot KOMORNÍK
Chatbot Komorník byl vytvořen Hospodářskou komorou ČR jako podpora pro firmy a OSVČ. Odpovídá
na nejčastější otázky související s krizovými opatřeními v důsledku výskytu koronaviru a jejich dopadu
na podnikání.
https://www.komora.cz/koronavirus/
Program COVID – Nájemné

V přípravě

Dotační program, jehož záměrem je přispět podnikatelům na úhradu nájmů z provozovny. Podle něj
by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z celkového nájemného za duben až červen 2020.
Podpora by v souladu s evropskými pravidly byla maximálně 20 milionů korun, nájemce by mj. musel

dodat potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy z nájmu. Nájemce by tedy hradil 20 %
z nájemného, které normálně platí.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/stat-chce-prispet-podnikatelum-nanajemne--254496/
Podpora od měst v Ústeckém kraji
Most: snížení nájemného z nebytových prostor a objektů v majetku města.
https://www.mestomost.cz/17%2D4%2D2020%2Dmost%2Ddocasne%2Dsnizuje%2Dnajemne%2Dz%2Dnebytovych%2Dp
rostor%2Da%2Dobjektu%2Dv%2Dmajetku%2Dmesta/d-37677
Ústí nad Labem: prominutí 2 nájmů podnikatelům a živnostníkům v městských nebytových
prostorách. Odpuštění poplatku z pobytu do konce září a místní poplatek za užívání veřejného
prostranství do konce srpna.
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/nove-vyhlaskymesta-pomohou-podnikatelum.html
Teplice: prominutí nájemného pro nájemce nebytových prostor a nemovitostí v majetku města.
Ubytovatelé jsou zbaveni povinnosti platit ubytovací poplatek.
http://www.teplice.cz/vyzva%2Dk%2Dpredlozeni%2Dzadosti%2Do%2Dprominuti%2Dnajemneho/d28391
Děčín: odpuštění poplatku za předzahrádky a odložení poplatku za ubytování za první tři letošní
čtvrtletí.
https://www.mmdecin.cz/index.php/cs/zpravy/tiskove-zpravy/item/3122-decin-podporipodnikatele-chce-ozivit-cestovni-ruch
Kadaň: snížení nájmu podnikatelům na 1 Kč od dubna do června 2020.
https://www.mesto-kadan.cz/
Chomutov: v programu COVID RESTART okamžitá peněžitá pomoc až 30 tisíc Kč podnikatelům na
úhradu nájemného nebo vlastní režie za období březen až květen 2020.
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/covidrestart
Bílina: poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na provozovnu v Bílině, prominutí poplatku za
svoz odpadu v 1. pololetí.
https://www.bilina.cz/filemanager/files/766575.pdf
Buď superhrdina
MZE podporuje stránku, která funguje jako nabídka pracovních pozic zemědělců, agrárních podniků,
potravinářů a lesníků. Zemědělské podniky, potravináři, farmáři, kteří potřebují pomoc při své práci.
https://www.facebook.com/groups/210584496686612/?source_id=742950425746951

Informační servis pro podnikatele v zemědělství
Otázky a odpovědi pro podnikatele v oblasti rybaření, chovu zvířat, hospodaření na poli, prodej na
farmářských trzích, překračování hranic, apod. v krizové situaci způsobené nemocí COVID 19.
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/
Informační servis pro podnikatele v dopravě
Informace týkající se Vnitrostátní dopravy, mezinárodní dopravy a dopravní agendy v krizové situaci
způsobené nemocí COVID 19.
https://www.mdcr.cz/Mimoradna-opatreni-v-doprave
Zachraň svou firmu
Projekt je pro živnostníky a malé a střední firmy, jež nejsou schopni kvůli COVID-19 dodávat
zákazníkům. Zákazníci mají možnost nákupu poukazu a tím podpoří svou firmu, která potřebuje
finance na překlenutí doby, kdy je nuceně zavřená.
https://zachransvoufirmu.cz/

Města a obce
Města a obce mohou využívat nástrojů na podporu zaměstnavatelů v rámci své činnosti, případně
jako zřizovatel, zakladatel nebo vlastník dalších organizací.
Program Antivirus („kurzarbeit“)
Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje firmám vyplacené mzdové prostředky pomocí
následujících režimů:
A) Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu
v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví dle
§192 a 208 ZP
-

překážky v práci- 60 % PVZ - karanténa, 100 % PVZ - uzavření provozu
výše příspěvku od státu měsíčně - 80 % NMZ a odvodů, max. 39 000 Kč
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.
doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení
vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude
poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané
provozovny zaměstnavatele.

B) Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou
COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné
části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele dle § 207, 208 a 209 ZP,
překážky v práci na straně zaměstnavatele.
-

výše příspěvku od státu měsíčně: 60 - 100 % PVZ, max. 29 000 Kč. Doklady prokazující
vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).
zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených NMZ po skončení vykazovaného období.

Podmínky pro nárok na kompenzaci:
-

týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se
účastnit nemocenského a důchodového pojištění.
zaměstnavatel striktně dodržuje ZP
zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do 31. 5. 2020. Zaměstnavatelé tak budou moci
o refundaci náhrad mezd požádat i za měsíc květen.
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
Liberační daňový balíček I.
Plošné 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. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp.
na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání
elektronicky.

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).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi
1. březnem a 31. červencem 2020.
Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně
prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července,
pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
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.
https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)
Liberační daňový balíček II.
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá
záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
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. 3. do 31. 7. 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 bude 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.
Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok
2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to do
1. ledna 2021.
Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do
15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy
všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to
u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.
Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke
zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další
ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu.
Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám
integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb
a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu
trvání nouzového stavu.

Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového
účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní
správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány do
31. července 2020.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi
Pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího
k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020), a v důsledku
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které
nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět
nájem; výpovědní doba činí 5 dní.
Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících podnikání
Odložení splácení úvěrů
Je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3.
2020.
Vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru
poskytnutého k výše uvedeným účelům.
Je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
ochranná doba trvá 6 nebo 3 měsíce.
Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
COVID-19
Mimořádná výzva k podávání ve výběrovém řízení v programu „Kulturní aktivity“
Program je zaměřen na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií – propojení
živého umění s publikem. Cílem výzvy je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru
současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury
a multimediálních platforem.
Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Alokace výzvy:
30 mil. Kč. Podávání žádostí do 15. 6. 2020. Možní žadatelé: Subjekty poskytující kulturní služby
v oblasti profesionálního současného umění v těchto oborech: scénická umění, hudba, literatura
a vizuální umění.

Oprávněné aktivity:
-

tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály,
výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)
zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav
apod. formou vhodnou pro on-line prezentace
aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého
obsahu
aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců
týkajících se prezentace umění v online prostředí

Žádosti o podporu projektů mohou podávat rovněž žadatelé, kteří již projekt realizovali.
Může se jednat např. o alternativní formy realizace akcí, které se nemohly z důvodu vládních
mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 uskutečnit. V rámci jedné žádosti lze kombinovat již
uskutečněné aktivity s plánovanými, dosud nerealizovanými.
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html

Neziskové organizace
Liberační daňový balíček I.
Plošné 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. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp.
na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání
elektronicky.
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).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi
1. březnem a 31. červencem 2020.
Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně
prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července,
pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
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.
https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)
Liberační daňový balíček II.
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá
záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
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. 3. do 31. 7. 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 bude 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.
Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok
2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to do
1. ledna 2021.
Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do
15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy
všechny úroky z prodlení a z posečkání.

Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to
u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.
Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke
zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další
ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu.
Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám
integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb
a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu
trvání nouzového stavu.
Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového
účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní
správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány do
31. července 2020.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi
Pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího
k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020), a v důsledku
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které
nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět
nájem; výpovědní doba činí 5 dní.
Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících podnikání
Odložení splácení úvěrů
Je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3.
2020.
Vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru
poskytnutého k výše uvedeným účelům.
Je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
ochranná doba trvá 6 nebo 3 měsíce.
Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
COVID-19

Mimořádná výzva k podávání ve výběrovém řízení v programu „Kulturní aktivity“
Program je zaměřen na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií – propojení
živého umění s publikem. Cílem výzvy je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru
současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury
a multimediálních platforem.
Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Alokace výzvy:
30 mil. Kč. Podávání žádostí do 15. 6. 2020. Možní žadatelé: Subjekty poskytující kulturní služby
v oblasti profesionálního současného umění v těchto oborech: scénická umění, hudba, literatura
a vizuální umění.
Oprávněné aktivity:
-

tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály,
výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)
zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav
apod. formou vhodnou pro on-line prezentace
aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého
obsahu
aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců
týkajících se prezentace umění v online prostředí

Žádosti o podporu projektů mohou podávat rovněž žadatelé, kteří již projekt realizovali.
Může se jednat např. o alternativní formy realizace akcí, které se nemohly z důvodu vládních
mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 uskutečnit. V rámci jedné žádosti lze kombinovat již
uskutečněné aktivity s plánovanými, dosud nerealizovanými.
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
Dotační program pro spolky a sportovní organizace

V přípravě

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako
SARS-CoV-2 v oblasti sportu. Má za cíl pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly
postiženy dopady koronavirové krize. V tomto směru by se měly rozšířit pravomoci Národní sportovní
agentury tak, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.
Návrh zákona je schválen vládou i Sněmovnou, půjde do Senátu.

Zaměstnanci
Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance
Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných
zařízení. Nárok bude i zpětně.
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Občané
Státní poukaz

V přípravě

Na stránce StátníPoukaz.cz se dozvíte aktuální informace o připravovaném státním rekreačním
poukazu. Státní rekreační poukaz podpoří český turismus a občany, pro které bude dovolená v Česku
dostupnější. Uvažuje se o hodnotě poukazu kolem 10 000 Kč a předpokládá se, že třetinu rekreačního
poukazu uhradí stát a třetinu zaměstnavatel, který si to vynahradí na daních. Projekt státního
rekreačního poukazu by měl odstartovat během května.
https://www.statnipoukaz.cz/
LEX VOUCHER
Informace a opatření MMR v souvislosti s cestovním ruchem během nouzového stavu.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zivotni-situace-podle-lex-voucher
Počítače dětem
Rodiny v nouzi se mohou zaregistrovat na této mapové platformě a zdarma nebo za drobný poplatek
jim bude zajištěna technika pro domácí studium jejich dětí.
https://www.mapotic.com/pocitace-detem
COVID CZECHIA
Expertní skupina, která vydává doporučení pro veřejnost ohledně epidemie COVID.
Přes síť 200 českých influencerů distribuuje informace nejrychlejší cestou k obyvatelstvu pomocí
infografik.
https://covid-czechia.org/
Linka 1212
Informační linka pomoci COVID, zřízená MFCR.
https://www.linka1212.cz/
Linka 1234
ÚAMK na lince 1234 zodpoví dotazy spojené s koronavirem.
https://www.uamk.cz/aktuality/2681-pomoc-hledejte-na-lince-uamk-1234
COVID19CZ
Společná aktivita českých technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s nákazou
COVID
https://covid19cz.cz/

Chytrá karanténa
Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění
COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve
spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus.
https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/
Součástí Chytré karantény jsou dílčí aplikace jako:
-

Aplikace Mapy.cz
Mobilní informační karta Ministerstva zdravotnictví
Aplikace eRouška

Aplikace Mapy.cz
Aplikace bojuje proti koronaviru COVID 19 sdílením polohy a tak vytváří historii polohy zdravého
a nemocného člověka.
https://www.seznam.cz/zastav-covid/
Mobilní informační karta
Covid 19 mobilní informační karta. Kartu si může kdokoliv stáhnout zdarma do mobilní peněženky
typu Wallet pro iOS či Android a mít tak přístup k nejčerstvějším informacím, oficiálním pokynům
nebo důležitým kontaktům na infolinky, chatbot atd.
Digitální info karta v mobilním telefonu umožňuje dynamicky komunikovat prostřednictvím push
notifikací přímo s uživatelem telefonu v reálném čase a předávat tak aktuální informace.
https://koronavirus.mzcr.cz/digitalni-karta-covid19/
Aplikace eRouška
Aplikace eRouška si díky Bluetooth pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Usnadní tak
hygienické stanici dohledávání rizikových kontaktů.
https://erouska.cz/
Open source ventilační jednotka
Vyřešit očekávaný problém s nedostatkem ventilačních jednotek pro pacienty s vážným průběhem
Covid19. Celý vývoj zastřešuje proděkan fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a zapojeni jsou i
doktoři a odborníci na konstrukci a výrobu. Výsledek by měl být uvolněn jako open source.
https://www.corovent.cz/
Respirátory & Ochranné pomůcky
Cílem projektu je rychle a kvalitně vyvinout a dodat ochranné pomůcky pro tzv. první linii, později
i ostatním potřebným. Jedná se zejména o respirátory, ochranné štíty a jiné pomůcky.
https://covid19cz.implayo.cz/

Překlad Příručky pro prevenci a léčbu COVID-19
Dobrovolníci vytvořili překlad čínské příručky pro boj s nákazou COVID-19.
https://kniha.covid19cz.cz/covid19cz/
DobroVoz
Liftago v reakci na situaci kolem šíření koronaviru připravilo projekt Dobrovoz.cz pro dobrovolné
řidiče, kteří jsou ochotni zdarma distribuovat roušky, zdravotnický materiál a další potřebné věci
a pomoci tak v boji proti koronaviru.
https://www.dobrovoz.cz/
Pomůžeme si
Projekt pro propojení dobrovolníků s místními organizacemi, které mohou jejich pomoc využít
a organizacím efektivně koordinovat lokální poptávku po službách dobrovolníků a místní
dobrovolníky.
https://www.pomuzeme.si/
ZP RBP: Příspěvek 500 Kč proti COVID
Zdravotní pojišťovna RBP (213) nabízí pojištěncům příspěvek až 500 korun nákup dezinfekčních
přípravků, respirátorů a roušek.
Příspěvek lze čerpat od 1. dubna 2020 a je určen pro ženy a muže od 19 do 59 let a seniory nad 60 let
v rámci programu „Zdraví ve svých rukou“ a stanoveného limitu pro preventivní a bonusové
programy.
https://www.rbp213.cz/cs/prispevek-500-korun-na-rousky-a-dezinfekci-rukou/a-1024/
Krizová linka – Nezisková organizace Život 90
Krizové linky pro pomoc seniorům v období pandemie koronaviru COVID-19
V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 zavádějí některé instituce krizové linky pro seniory. Kde
získáte informace o nákaze? Jaká platí mimořádná opatření? Na koho se obrátit o pomoc v krizové
situaci?
Číslo linky je 800 160 166.
https://www.i-senior.cz/krizove-linky-pro-pomoc-seniorum-v-obdobi-pandemie-koronaviru-covid19/
Pomoc sousedům
ZAVOLEJTE SENIORŮM, dobrovolnická činnost pomoci sousedům. Iniciativa herce Jiřího Mádla.
http://pomocsousedum.cz/

Sousedská pomoc
Dobrovolnická činnost, pomoc sousedům
https://sousedskapomoc.cz/
Hero hotel
Podporou projektu Hero Hotel zajistíte ubytování hrdinům, kteří dnes bojují proti pandemii v první
linii. Vy se tak stanete hrdinou a skrze zakoupený poukaz získáte pobyt ve vybraném hotelu, který se
díky vaší podpoře udrží v provozu a zachrání jeho zaměstnancům práci.
https://herohotel.cz/
ALZA
Alza vytvořila platformu s konkrétními dobročinnými projekty, kde propojuje potřebné
s potenciálními dárci, zákazníky. Prostřednictvím online fundraisingu – charita přes pohodlnou
platformu. Příspěvek pro charitu lze odečíst z daní.
https://www.alza.cz/pomoc-v-dobe-koronaviru-covid-19/18876369.htm
Nouzový stav - informace pro cizince
Nové povinnosti a informace pro cizince - prevence rozšíření COVID-19
https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid19.aspx
Odložení splácení úvěrů
Je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3.
2020.
Vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru
poskytnutého k výše uvedeným účelům.
Je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
ochranná doba trvá 6 nebo 3 měsíce.
Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
COVID-19
Pomoc nájemníkům

V přípravě

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na
nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním
fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty. Mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli
epidemii ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž

možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na
dobu do 30. listopadu 2020.
http://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodnepom
Testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 pro samoplátce
Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad
Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově - zavedla pro samoplátce možnost odběrů na přítomnost
nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak
reaguje na přetrvávající vysokou poptávku ze strany občanů, kteří jsou bez indikace podezření na
nákazu a mají zájem o test. Cena testu na pozitivitu pro zájemce samoplátce je 2500 Kč a testu na
protilátky 490 Kč.
http://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/koronavirus-covid-19_/
Zachraň svou firmu
Projekt je pro živnostníky a malé a střední firmy, jež nejsou schopni kvůli COVID-19 dodávat
zákazníkům. Zákazníci mají možnost nákupu poukazu a tím podpoří svou firmu, která potřebuje
finance na překlenutí doby, kdy je nuceně zavřená.
https://zachransvoufirmu.cz/
Mimořádná okamžitá pomoc
Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat
o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s
nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. 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.
https://www.mpsv.cz/mop
Nadace Agrofert – Fond pro rodiče samoživitele
Fond pro rodiče samoživitele je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určen osamělých
rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky,
resp. odměnu pěstouna). Podporuje matky a otce /případně prarodiče/, kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Záměrem Fondu je
podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to nejčastěji formou jednorázového příspěvku.
https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele

