Fungování lidí a organizací z ekonomického pohledu
v době COVID-19 – vybrané aktuality ke dni 23.3.2020
Vláda pracuje nejen na zabránění šíření nákazy COVID-19, ale i na přípravě pomoci pro
podnikatele a organizace související s dopady epidemie a dosud vydaných opatření.
Poskytování zvýhodněných úvěrů
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou program poskytování záruk na úvěry komerčních bank a přispívání na úhradu
úroků. V plánu je podpořit okolo 10 tis. podnikatelských projektů v objemu cca 30 mld. Kč. Jde
o pokračování programu Úvěr COVID v rámci kterého byl již příjem žádostí o úvěr ukončen.
Podle plánu ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude
krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat
finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři
roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů,
jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
Bližší informace ohledně podmínek poskytování záruk a podávání žádostí budou k dispozici
pravděpodobně na přelomu března a dubna.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-v-kontextu-s-pandemiikoronaviru-navysuje-prostredky-na-uvery-pro-podnikatele--financni-pomoc-pri-osetrovaniclena-rodiny-dostanou-i-osvc--253609/
https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/
Úleva ve splácení úvěrů
Česká bankovní asociace doporučila bankám umožnit odklad splátek úvěrů o 3 měsíce
zaměstnancům, OSVČ a malým podnikatelům. Očekává se, že banky takovou možnost
nabídnou, v tuto chvíli probíhají jednání a přípravy úpravy procesů a systémů.
https://cbaonline.cz/upload/964-prohlaseni-cba-o-stavu-realizace-mimoradneho-opatrenibankami-vc-informace-o-zapisech-do-registru-dluzniku.docx
Prominutí pokut souvisejících s daňovými podáními
Ve finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16.3.2020 bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí
vybraných pokut a správních poplatků, zejména jde o
 pokuty a úroky související s opožděným podáním daňového přiznání za zdaňovací
období roku 2019 a úhradou daně, a to až do 1.7.2020,
 pokuty za nepodání kontrolního hlášení v období 1.3.-31.7.2020.
Je třeba dodat, že nejde o faktické posunutí termínu, ale pouze o prominutí sankcí.
Termín pro podání zůstává nezměněn, pro OSVČ se nemění ani termín pro podání
přehledů OSSZ a zdravotní pojišťovně.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr37832
Program Antivirus
Antivirus je program na ochranu zaměstnanosti, v rámci kterého jsou vydávána opatření,
jejímž účelem je pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům zmírnit dopady vládních omezení
v důsledku epidemie COVID-19. K dnešnímu dni zahrnuje několik oblastí:
Režim A: zaměstnanci v karanténě - náhrada mzdy je zaměstnancům vyplácena ve výši
60% průměrného vyměřovacího základu - zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné
výši vyplacené náhrady mzdy.
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Režim B: nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových
opatření vlády - zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření
v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo
platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek
ve výši 80 % vyplacené mzdy.
Režim C: nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či
péči o dítě u významné části zaměstnanců, tj. u 30 % zaměstnanců firem, provozoven či
jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu
vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve
výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele,
včetně zahraničí. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %.
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i
zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %.
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR. Zaměstnavatel bude žádat o podporu vždy
po skončení kalendářního měsíce. Podrobnější informace budou brzy zveřejněny,
zaměstnavatelé budou moci žádat již za měsíc březen počátkem dubna.
Ošetřovné v důsledku zavření školy/školky
Ošetřovné pro zaměstnance bude vypláceno i po zákonem stanovených 9 dnech, a to po
celou dobu, kdy budou zavřené školy/školky a budou na ně mít nárok i rodiče dětí do 13
let. Jak konkrétně postupovat nebylo zatím zveřejněno, informace budou upřesněny co
nejdříve. Více tisková zpráva viz niže.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+o%C5%A1et%C5%99ovn
%C3%A9+AKTU%C3%81LN%C4%9A.pdf/aab4c8c3-8e88-ca8a-708f-1a1436e92944
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Trv%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99ek
%C3%A1%C5%BEky+v+pr%C3%A1ci+z+d%C5%AFvodu+p%C3%A9%C4%8De+o+d
%C3%ADt%C4%9B+mlad%C5%A1%C3%AD+10+let.pdf
Ošetřovné pro OSVČ
Příspěvek na ošetřování člena rodiny bude poskytován i živnostníkům, a to ve výši 424 Kč
denně. Žádosti budou OSVČ podávat u živnostenských úřadů, příspěvek bude vyplácen na
základě vyplněného formuláře a podepsaného čestného prohlášení o splnění podmínek.
https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-navrh-na-prodlouzenivyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc--253579/
Pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců a zdravotní průkazy po dobu nouzového
stavu v ČR
Po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru lze u zaměstnanců, jejichž
pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit zdravotní
průkaz (dle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a nahradit
posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (dle zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) čestným prohlášením. Dále není
u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11
vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.
http://www.socr.cz/clanek/usneseni-vlady-ze-dne-15-3-2020-c-214-o-prijeti-krizoveho-opatreni/
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