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Užitečné odkazy 

 

Program Antivirus 

Verze A i B programu Antivirus byly prodlouženy do konce roku. Podat žádost je možné zde.  

Antivirus A se dotýká firem, které musely zavřít své provozy přímo z nařízení vlády nebo 
ministerstva zdravotnictví, a/nebo mají zaměstnance v karanténě; v prvním případě pobírá 
zaměstnanec náhradu ve výši průměrného výdělku, a stát proplatí 100% (až do výše 50.000 
Kč superhrubé mzdy). V případě karantény pak zaměstnanci náleží náhrada 60% průměrného 
redukovaného výdělku a stát proplatí 80%, maximálně 39.000 Kč na zaměstnance (tak tomu 
bylo doposud i v případě uzavření provozu, tento parametr se však od 1.10.2020 mění). 

Antivirus B pokrývá problémy související s epidemiologickou situací, které zaměstnavatel 
nemůže ovlivnit, byť nejsou způsobeny přímo uzavřením konkrétní provozovny anebo se 
nejedná o náhradu mzdy za nařízenou karanténu. Jde o situaci, kdy překážky v práci na straně 
zaměstnavatele vznikají v důsledku omezení pohybu a jiných opatření k zamezení šíření nákazy 
jak v tuzemsku i v zahraničí - tedy případy, kdy v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová 
část jeho zaměstnanců (např. uzavření či omezení provozu z důvodu karantény jiných 
zaměstnanců, péči o dítě nebo situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně cizinců), 
chybějících vstupních dodávek, omezení poptávky po výrobcích či službách. 

https://antivirus.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
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Zaměstnavatel je povinen vyplatit náhradu mzdy dle situace ve výši 100% výdělku, v některých 
případech (prostoj) pak 80% a v případě postupu dle § 209 zákoníku práce (částečná 
nezaměstnanost) pak 60%. Výše příspěvku v režimu B je 60% z vyplacené náhrady mzdy 
(včetně odvodů), kterou zaměstnavatel vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximálně 
29.000 Kč/měsíc u zaměstnance. 

Snažíme se rovněž o aktivaci Antiviru C, který spočíval v odpuštění odvodů na sociální pojištění 
pro zaměstnavatele za měsíce červen, červenec, srpen. Budeme Vás informovat o vývoji. 

 

Epidemiologická opatření 

Od 21.10.2020 je rouška povinná na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, 
pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o 
členy jedné domácnosti, a stejně tak v automobilech, jedeme-li s někým, kdo není členem 
společné domácnosti. Viz opatření ministerstva zdravotnictví. 

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb, provozu školských zařízení a další 
omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických 
stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte 
webové stránky Ministerstva zdravotnictví a stránky příslušné krajské hygienické stanice. 

 
 
Vláda s účinností od čtvrtka 22.10.2020 a s rozšířením od středy 28.10.2020 dále zakázala 
volný pohyb osob na území celé České republiky. 
 
Výběr z výjimek 
▪ cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti 
▪ nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, 
▪ cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, 

léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického 
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, 
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních 
služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 

▪ cesty nezbytně nutných k zajištění uvedených potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, 
sousedská výpomoc), 

▪ cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 

▪ cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

▪ výkonu stanovených povolání, 
▪ pobyt v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu 

v nich, účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 
▪ cesty za účelem vycestování z České republiky, cest zpět do místa svého bydliště. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf
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V rámci tohoto opatření vláda dále nařídila 
 
▪ omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
▪ zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci 

mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště  
▪ omezení pohybu na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v 

místě svého bydliště s výjimkami výše uvedenými, 
▪ pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů 

domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob 
společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které 
společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné 
konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či 
školských zařízeních, 

▪ zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

Vláda mimo jiné také doporučila 
▪ zaměstnavatelům omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti 

zaměstnavatele, 
▪ všem osobám využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, a 

osobám zajišťujícím povolené služby omezit přímý kontakt se zákazníky. 
 
Celé znění krizového opatření vlády o zákazu volného pohybu osob najdete zde. 
 

Zakázán je maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou 
např. 
▪ prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
▪ lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 
▪ prodejen pohonných hmot a paliv, 
▪ provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem, 
▪ prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
▪ prodejen domácích potřeb a železářství (nevztahuje se na zařízení bytu - nábytek, koberce 

a podlahové krytiny), 
▪ prodeje na tržnicích a v mobilních provozovnách (výhradně vybrané druhy potravin 

českého původu, a ty se nesmí konzumovat přímo na místě), 
▪ prodejen novin a časopisů, 
▪ prádelen a čistíren, 
▪ provozoven servisu a oprav silničních vozidel, 
▪ provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních 

komunikacích, 
▪ prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, květinářství (do 2 zákazníků), 
▪ prodejen textilního materiálu a textilní galanterie, 
▪ provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, 

spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
▪ provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, 

vedení daňové evidence, 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf
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▪ projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a 
analýzu ve stavebnictví, 

▪ zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, 
▪ provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost. 
 
Zakázán je dále maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli 
po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 až 04:59 hodin s tím, že tento zákaz se 
nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na 
▪ čerpací stanice s palivy a mazivy, 
▪ lékárny, 
▪ prodejny ve zdravotnických zařízeních, 
▪ prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a 

autobusových nádražích, 
▪ provozovny stravovacích služeb v dále uvedeném rozsahu. 

 
Zakázána je přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, 
hospody a bary), s výjimkou 
▪ provozoven, jež neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování) a provozoven v 

ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a 
to pouze v čase mezi 6:00-20:00 hodin; 

▪ prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s 
výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě 
provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 a 06:00 hodin. 

 
Další omezení a podmínky provozu viz 
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. 

 

Záruční program COVID III 

Pokračovat bude záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské komise 
prodloužit „Dočasný rámec programy pro veřejné podpory financování podnikatelů“ vláda 
rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31.12.2021. 
K definitivnímu prodloužení ale dojde po notifikaci Evropskou komisí. 
 

Novela zákona umožní poskytnutí podpory firmám, které by jinak na úvěr dosáhly jen obtížně 
či příliš pozdě, i v roce 2021. Rozšiřuje okruh poskytovaného ručení – nově bude možné 
podpořit nejen provozní, ale také investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit 
plnění ze státní záruky, a to až do konce dubna (namísto původního června 2024). 
 

Program COVID III v současné době funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Za půjčky 
ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., a na její výzvu se do projektu se zapojilo 
celkem 20 finančních institucí. Na základě tržních podílů jim byly vypočítány výše 
zaručovaných portfolií. Česká republika poskytne státní záruku v rozsahu nejvýše 150 mld. Kč 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBUFCTS7J
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na zajištění dluhů ČMZRB plynoucích z poskytovaného ručení za provozní a nově i investiční 
úvěry podnikatelům. Tato státem vlastněná banka v rámci programu COVID III ručí za dluhy z 
úvěrů poskytnutých komerčními bankami. Systém státních záruk je zároveň nastaven tak, aby 
jednotlivé komerční banky byly přímo zainteresovány na eliminaci případů úvěrových selhání 
žadatelů, a to kombinací tzv. individuálních a portfoliových limitů ručení. 
 

Plnění z ručení ČMZRB zůstává limitováno ve vztahu ke každé konkrétní bance do výše 30% 
celkového úvěrového portfolia zahrnutého do programu COVID III. Objem státní záruky 
umožní podpořit poskytnutí až 495 mld. Kč prostředků potřebných pro důležité segmenty naší 
ekonomiky. 
 

Parametry v případě malých a středních firem (méně než 250 zaměstnanců): 
▪ ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 90 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru, tedy 

podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 10% 

▪ plnění ze záruky v jednotlivém případě omezeno částkou 45 mil. Kč, neboť program je 
parametricky nastaven na úvěry do 50 mil. Kč (90% limit krytí odpovídá absolutní částce 
45 mil. Kč) 

Parametry podnikatelů zaměstnávajících 250 - 500 zaměstnanců: 
▪ ručení poskytováno v maximálním rozsahu 80 % poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující 

banky na riziku je minimálně 20% 

▪ plnění ze záruky omezeno částkou 40 mil. Kč (80 % z 50 mil. Kč.) 
 

Podniky nad 250 zaměstnanců mohou využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny 
COVID+, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard 
korun. Podíl přímého či nepřímého exportu žadatele na celkových tržbách musí dosahovat 
min. 20%. Subdodavatel může tento podíl prokázat nepřímo přes finálního vývozce. 

 

Covid NÁJEMNÉ 

V souvislosti s radikálními opatřeními a rozšířením zasažených segmentů je v běhu program 
Covid NÁJEMNÉ: 
 
▪ žádosti je možné v této chvíli již podávat, a to on-line prostřednictvím informačního 

systému MPO 
▪ výše podpory činí 50% rozhodného nájemného za období červenec, srpen a září 2020 
▪ participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována 
▪ je třeba uhradit alespoň 50% rozhodného nájemného před podáním žádosti 
▪ maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele 
▪ pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná 
 
Další podmínky, co je třeba doložit, odkaz na podporu apod. najdete na stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu zde, a nejčastější otázky a odpovědi k celému programu 
najdete na portále BusinessInfo.cz. 

https://www.egap.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-najemne
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Dočasné opatření u pracovnělékařských prohlídek 

Vláda zavedla znovu možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či 
možnost neprovádění periodických prohlídek. Došlo tak k nahrazení posouzení zdravotní 
způsobilosti uchazečů o zaměstnání čestným prohlášením, platným nejdéle do uplynutí 90 dnů 
po skončení nouzového stavu. Nebude tedy nutné provádět 

▪ vstupní lékařské prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie, ani 
zajišťovat 

▪ periodické prohlídky. 
 

Podrobné informace si můžete přečíst v usnesení vlády. 

 

Opatření na pracovišti k zajištění BOZP  

Pokud přistoupíte na pracovištích k monitorování nejčastějšího symptomu onemocnění 
virovou nákazou včetně SARS-CoV-2, tedy zvýšené tělesné teploty, a to jak u zaměstnanců, 
tak případně třetích osob, je možné toto opatření opřít o následující ustanovení zákoníku 
práce:  
▪ zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce    
/§ 101 odst. 1 

▪ zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k předcházení rizikům 

▪ zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, 
jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí /§ 102 odst. 1 a 6 

▪ zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 
zaměstnavatelem přijatých opatření 

▪ každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o 
své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání, případně opomenutí při práci 

▪ zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo 
očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy, dodržovat právní a ostatní předpisy 
a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně 
seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 
zaměstnavatele /§ 106 odst. 3 a 4 

▪ zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (hmotná škoda) 
a nemajetkové újmě (škoda na zdraví) /§ 249 odst. 1 

▪ zaměstnanec je povinen plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a 
spolupracovat s ostatními zaměstnanci /§ 301 písm. a)   

http://www.suip.cz/_files/suip-395a3f897e8a7c4195ad9648bf87b2a6/p-r-i-l-o-h-a-k-usn_vlady_cr_c_1049_pls_cestne-prohlaseni.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-e794ef51f855a9fbb5f74c12090dcfe9/usn_vlady_cr_c_1049_o-prijeti_kriz_opatreni_pls.pdf
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Manuál pro zavádění hygienických opatření na pracovištích proti šíření infekce 

koronaviru COVID-19 připravil Svaz průmyslu a dopravy ČR jako souhrn osvědčených praktik a 
postupů podniků, které na základě jednání s hygienickými stanicemi v regionu již mnohá 
doporučení konzultovaly, nebo prošly diskuzemi mnohých odborníků uvnitř firem (i 
nadnárodních korporací) i externích poradců. Můžete se do něj podívat zde. 

 

Výkon práce během nařízené karantény 

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho 
zdravotní stav ani povaha vykonávané práce tomu nebrání, je možné, aby se se 
zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele 
(zpravidla, ale ne nutně, z domova, tedy tzv. homeworking či home office). 
 
V tom případě platí, že zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda, nikoli náhrada mzdy 
podle § 192 zákoníku či výplata nemocenského od 15. dne trvání karantény, § 16 zákona o 
nemocenském pojištění. 
 
Jak již bylo uvedeno, opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně 
dodržena a s výkonem práce z domova musí souhlasit obě strany pracovního poměru. 

 

Daňové úlevy 

Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních 
liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Již jsme Vás informovali minulý týden, ale pro úplnost 
informace opakujeme, že novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich 
činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující 
činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově 
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti 
došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují 
podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. 
Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat 
individuálně. 
  
Nad rámec těchto opatření mohou podnikatelé negativně zasažení koronavirem nadále 
využívat následujících opatření liberačního balíčku. Požádat může jakýkoliv subjekt, který 
prokáže důvody související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu 
účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové 
povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými 
Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické i právnické osoby, podnikatele i 
nepodnikatele). Finanční správa bude zejména u subjektů z nejpostiženějších oblastí 
postupovat při posuzování žádostí maximálně vstřícně. 

https://www.spcr.cz/images/SPCR_Hygienicka_opatreni_firem.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187?text=%C2%A7%2016
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187?text=%C2%A7%2016
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676
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Další mimořádná opatření, která zůstávají v platnosti, nebo budou prodloužena tak, aby 
pokryla i stávající situaci: 
 
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad; týká se: 
▪ prominutí úroku z prodlení, 
▪ prominutí úroku z posečkané částky, 
▪ prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, 
▪ vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku, 
▪ potvrzení bezdlužnosti. 

 
Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž 
vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména 
následující situace:  bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),  
bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,  bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,  
bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro 
potřeby sociálních služeb. 
  

V případě potřeby lze využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony 
dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových 
subjektů: 

▪ možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, 
▪ možnost požadovat snížení či zrušení záloh, 
▪ možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav, 
▪ možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení, 
▪ možnost využít též institut zpětného uplatnění daňové ztráty; pokud poplatník očekává 

za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit 
svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky 
vyplatí přednostně. 
 

Odložení EET 
 
Vláda předložila také návrh novely zákona, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro 
podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31.12.2020 až do 31.12.2022. 
Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již 
povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny. 
 

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události 
zde. 
 

Stravenkový paušál 
 
Ve sněmovně by se dnes mělo jednat o stravenkovém paušálu, který je součástí návrhu 
zákona o změně zákona o daních z příjmů - v případě zájmu jej najdete zde, jedná se o 
změnu § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j)/4 zákona. 
 
Stav projednávání a pozměňovací návrhy můžete sledovat zde. 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/nerv-projedna-novelu-ktera-umozni-zpetne-38224
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBUFFSFMU
file:///G:/Documents/texty/svaz/covid/Rozhodnutí%20o%20prominutí%20příslušenství%20daně%20a%20zálohy%20na%20daň%20z%20důvodu%20mimořádné%20události%20https:/www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-25.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-39391
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=178778
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=910
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Krizové ošetřovné 

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci 
rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. 
  
Postup při žádosti najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne. 
  
Vláda rovněž schválila ošetřovné pro OSVČ II, tedy podporu určenou lidem, kteří nemohou v 
kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou 
výdělečnou činnost hlavní (oficiálně „Program podpory malých podniků postižených 
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2“). 
O ošetřovné se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude 
dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO. 

 

Kompenzační bonus 

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením 
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením 
vyplácení kompenzačního bonusu pro 

▪ osoby samostatně výdělečně činné 

▪ společníky vybraných společností s ručením omezeným  
▪ osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 
  
Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, 
který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Vedle přímo zasažených podnikatelů z 
oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ 
a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory 
majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této 
dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. 
  
Návrh zákona o kompenzačním bonusu (vládní materiál) zde. 
 
Ukázkové příklady žadatelů o kompenzační bonus zde. 

 

Dotace na inovaci pro firmy 

Firmy mohou v rámci aktuální výzvy v programu Inovace žádat o dotace na produktovou, 
procesní, organizační a marketingovou inovaci, které mohou směřovat k zavedení unikátních 
know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem nebo vlastním 
ukončeným výzkumem a vývojem nebo pro zvýšení efektivity interních procesů v oblasti 
inovací. Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním 
dopadem na životní prostředí a klima. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_-pro-osvc-ii--257383/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_-pro-osvc-ii--257383/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navrh_2020_material-vlada-navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Tabulka_2020-10_Kompenzacni-bonus.png
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-svou-inovaci--257326/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-svou-inovaci--257326/
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Opatření v kontextu insolvenčního práva 

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v insolvenčním právu. Obnovuje tak například 
možnost využít tzv. mimořádné moratorium, u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 
31.8.2020, a to s novou lhůtou až do 30.6.2021. U dobíhajících mimořádných moratorií 
navrhuje rezort kvůli nepředvídatelným problémům se zajišťováním souhlasů věřitelů v 
kvalifikované formě (zejména kvůli dopadům koronaviru na rozhodovací procesy orgánů 
věřitelů) odstoupit od tohoto požadavku pro účely prodloužení mimořádného moratoria až o 
další 3 měsíce. Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se 
dostali do dočasných hospodářských potíží, které by však měly po odpadnutí nouzového stavu 
odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k 
odvrácení úpadku. Konkrétní podobu navržených změn můžete prostudovat zde. 

 

MZV spouští nový program k usnadnění služebních cest v době 

pandemie 

Ministerstvo zahraničních věcí spustilo službu Obchodní cesty. Měla by pomoct českým 
firmám v situacích zkomplikovaných epidemiologickými opatřeními. Ministerstvo uvádí, že 
může pomoci např. v situacích, kdy země aktuálně nevydávají víza, s výjimkami z povinné 
karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak s přicestováním klíčového 
partnera ze země, odkud to není v současné situaci standardně možné, podobně i s vízy u zemí, 
které je aktuálně nevydávají, a v dalších modelových situacích. 

Kontaktním místem pro podnikatele je v rámci nové služby Sekce ekonomické diplomacie 

Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dotazy a žádosti o pomoc mohou podnikatelé zasílat na 

adresu obchodnicesty@mzv.cz. Zaměstnanci ministerstva by se měli se žadatelem spojit do 

12 hodin. 

10 modelových situací: 

▪ Zástupce české firmy se má účastnit důležité schůzky v zahraničí, ale kvůli pandemii by 
musel po příjezdu do země nastoupit karanténu s rizikem ohrožení účasti na obchodním 
jednání. 

▪ Zástupce české firmy potřebuje odcestovat do zahraničí z důvodu instalace zakázky – jde o 
vysoce specializovanou práci nebo servis probíhajících zakázek, o založení firmy, uzavření 
kontraktu či vyhodnocení investičního záměru. Přijímající země odmítá vydat vstupní vízum 
a umožnit specialistům vstoupit do země. 

▪ Zástupce české firmy musí odcestovat do zahraničí na důležité obchodní jednání. Cílová 
země je pro občany Schengenského prostoru (tedy i ČR) uzavřena, v běžném režimu přitom 
platí bezvízový styk. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBUJLARD0
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_10_21_mzv_nove_pomuze_firmam_s_obchodnimi.html
mailto:obchodnicesty@mzv.cz
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▪ Česká firma potřebuje, aby do ČR naléhavě přicestoval její klíčový partner ze „třetí země“, 
potřebuje tedy obratem na zastupitelském úřadu ČR v dané zemi požádat o schengenské 
„business“ vízum. 

▪ Česká firma hodlá zaměstnat studenta ze „třetí země“ po skončení jeho vysokoškolského 
studia v ČR. 

▪ Cizinci (zaměstnanci české společnosti) projíždějící přes další země směrem do ČR se ocitli 
v nesnázích z důvodu omezování cestování. 

▪ Zástupce zahraniční firmy ze země EU potřebuje odcestovat do ČR na důležité obchodní 
jednání. Do ČR je ale omezen vstup cizinců. 

▪ Česká firma hledá nové zaměstnance v zahraničí např. skrze vládní program cílené 
ekonomické migrace, na zaměstnanecké karty, modré karty či zácvik nebo firma hledající 
sezónní pracovníky. 

▪ Zástupce české firmy ztratil cestovní pas s platným vízem v zahraničí či byl během pobytu 
okraden a byl mu odcizen cestovní doklad s pobytovým oprávněním v dané zemi. 

▪ Zástupce české firmy nestihl odcestovat ze zahraničí zpět do ČR, nyní mu končí platnost 
víza/pobytového oprávnění, letecké spoje z dané země do Evropy buď nejsou, nebo jsou 
zásadně omezeny. 

 

Podpora exportu 

Podporu exportu zajišťuje také agentura CzechTrade, s ohledem na aktuální situaci bezplatně. 
Mezi aktuálně pořádané akce patří Celosvětové online konzultace na exportní témata v 
průběhu jednoho týdne 9.-13.11.2020, využít můžete i další odborné a teritoriální semináře, 
exportní konference a fóra, ale také individuální služby, s ohledem na aktuální situaci 
poskytované bezplatně. 

Na stránkách jednotlivých zemí, kde působí zahraniční kanceláře CzechTrade, naleznete 
aktuální informace související s pandemií koronaviru. 

 

Zahraniční pracovníci 

16.10.2020 vláda také rozhodla, že zahraniční pracovníci mohou až do konce nouzového stavu 
rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud půjde o provádění 
krizových opatření. Držitelé zaměstnaneckých, případně modrých karet tak mohou změnit 
zaměstnavatele i dříve než po šesti měsících, a bude dostačující, pokud změnu Ministerstvu 
vnitra oznámí až v den nástupu do nové práce. Podrobnosti v usnesení vlády. Jde např. o 
činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ochranných pomůcek apod. 
 

https://www.czechtrade.cz/sluzby/individualni-sluzby-zahranicnich-kancelari
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/e-meet-export-1
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/e-meet-export-1
https://www.czechtrade.cz/sluzby/individualni-sluzby-zahranicnich-kancelari
https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/zmena-zamestnavatele.pdf
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Důležité informace vlády zde. 

Program jednání vlády a dokumenty zde. 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zde. 

Aktuální situace v ČR zde. 

Aktuální situace - mapa obcí v ČR zde. 

Seznam zemí podle míry rizika nákazy zde.  

Celosvětová statistika zde. 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://flo.uri.sh/visualisation/4034499/embed
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

