Fungování lidí a organizací z ekonomického pohledu
v době COVID-19 – vybrané aktuality ke dni 1.4.2020
Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb je prodlouženo do 11.4.
a vláda nadále řeší opatření, které pomohou podnikatelům a organizacím tento stav překonat.
Program Antivirus
V rámci programu Antivirus na ochranu zaměstnanosti bude možné podávat žádosti od
6.4.2020, a to elektronicky. Příspěvky budou poskytovány pouze na mzdové náklady
zaměstnanců účastnících se důchodového a nemocenského pojištění, kteří nejsou ve
výpovědi za podmínky že zaměstnavatel postupuje podle zákoníku práce a včas hradí čisté
mzdy i odvody. Byly též upraveny podmínky programu, příspěvky budou poskytovány ve dvou
režimech, které se liší druhem překážky v práci:
Režim A: Karanténa a nuceně uzavřený či omezený provoz – musí být prokázána
překážka v práci, a to
• karanténa s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku,
• nebo uzavření /omezení provozu v důsledku nařízení vlády s náhradou 100% mzdy.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 80% superhrubé mzdy, max. do výše 39.000 Kč.
Režim B: Hospodářské potíže - významný „výpadek“ zaměstnanců, omezení vstupů nebo
snížení poptávky po výstupech firmy – musí být prokázána překážka v práci, a to
• nemožnost přidělovat práci z důvodu 30% a více zaměstnanců v karanténě či pečující
o dítě s náhradou 100% mzdy,
• omezení dostupnosti vstupů s náhradou 80% mzdy,
• nebo omezení poptávky po službách či produktech s náhradou 60% mzdy.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 60% superhrubé mzdy, max. do výše 29.000 Kč.
Podmínky podávání žádostí mají být zveřejněny do 5.4.2020.
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
Poskytování zvýhodněných úvěrů
Záruční program COVID-II se spouští dne 2.4. v 8:00. Je určen pro živnostníky a malé a
střední podnikatele k provoznímu financování. Program má však svá omezení, je financován
ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, proto není určen pro území města Prahy.
Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne ručení do výše 80% komerčního úvěru v
částce do 15 mil. Kč a poskytne finanční příspěvek na úhradu úroků do výše 1mil. Kč.
Žádost je nutné podat na předepsaných formulářích, výzvu, formuláře i seznam
spolupracujících bank je k dispozici zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-

covid-ii/
Odklad splátek úvěrů
Dne 1.4. schválila vláda návrh na odklad splátek úvěrů a hypoték, který bude po schválení
Parlamentem a nabytí účinnosti závazný pro všechny banky i nebankovní instituce. Fyzické
osoby i firmy budou moci požádat o přerušení splácení na 3 nebo 6 měsíců. Splátky
budou odloženy na základě žádosti, ve které žadatel deklaruje jako důvod ekonomické dopady
pandemie koronaviru, ty nebude třeba prokazovat.
Odklad se týká spotřebitelských a podnikatelských úvěrů a hypoték sjednaných před
26.3.2020, naopak se netýká kreditní karet, kontokorentních či revolvingových úvěrů apod.,
nelze též použít při prodlení vyšším než 30 dnů již před 26.3.2020.Pro fyzické osoby bude
odloženo splácení jistiny i úroků, pro právnické osoby pouze splácení jistiny.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatkyuv-38077
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Evidence tržeb – zrušení povinnosti po dobu nouzového stavu a dalších 3 měsíců
Zákonem č. 137/2020 Sb. byla na období nouzového stavu a dalších 3 měsíců od ukončení
nouzového stavu zrušena povinnost evidence tržeb. Současně byl tím automaticky odložen
též start evidence tržeb pro všechny ostatní tržby, které doposud nebyly evidovány a měly být
evidovány od 1.5.2020. Žádný poplatník tedy není po dobu nouzového stavu a během 3
měsíců od ukončení nouzového stavu evidovat tržby. Tato povinnost nebude v této době
nijak kontrolována.
Daň z příjmů fyzických a právnických osob
Prominutí sankcí za nepodání přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.4.2020 platí až do
1.7.2020. Do tohoto data je nutné přiznání podat a zaplatit případný doplatek. Konkrétní
odpovědi finanční správy na dotazy ohledně podání přiznání naleznete zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danoveinformace/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danoveinformace/dotazy-a-odpovedi/Dan-z-prijmu-fyzickych-osob
Současně je prominuta úhrada červnové zálohy na daň z příjmů u poplatníků, kde
zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V plánu je dále možnost uplatnění daňové ztráty za
rok 2020 i zpětně do let 2018 a 2019, nicméně zatím se čeká na konkrétní legislativní úpravu.
Sociální a zdravotní pojištění OSVČ
V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez
sankcí až do 1.7.2020 mají OSVČ možnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok
2019 příslušné OSSZ i Přehled OSVČ za rok 2019 příslušné zdravotní pojišťovně také
v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020. Do toho data musí splatit
případný doplatek pojistného na sociální pojištění, zdravotní pojištění je splatné do 11.8.2020.
V období od března do srpna 2020 není OSVČ povinen platit zálohy na pojistné na
sociální zabezpečení ani zdravotní pojištění. Navíc má OSVČ možnost v přehledu za rok
2020 pro účely sociálního pojištění odečíst z pojistného na důchodové pojištění za měsíce
březen až srpen 2020 částku 2.544 Kč v případě vykonávání hlavní a 1.018 Kč v případě
vykonávání vedlejší SVČ měsíčně. Obdobně to platí i pro účely zdravotního pojištění, kde je
možné odečíst měsíční minimální zálohu, tedy 2.352 Kč v období březen až srpen 2020.
Ošetřovné v důsledku zavření školy/školky či sociálního zařízení
Podmínky pro výplatu ošetřovného se změnily. Ošetřovné pro zaměstnance bude vypláceno
po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení a některých sociálních
služeb pro handicapované. Nárok mají rodiče dětí mladších 13 let nebo starších
handicapovaných dětí navštěvujících školu. Dva pečující se nyní mohou o péči střídat dle
potřeby vícekrát a neomezeně. Tato pravidla platí pouze po dobu mimořádných opatření.
Postup podání žádostí naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-odite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skolyOšetřovné pro OSVČ
Podávání žádostí o příspěvek OSVČ související s omezením podnikatelské činnosti z
důvodu péče o člena rodiny bylo dne 1.4.2020 spuštěno. Příspěvek ve výši 424 Kč denně
je poskytován za podmínek uvedených ve výzvě (viz níže) na základě žádosti podané
elektronicky nebo poštou na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podmínky výzvy a formulář
zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--

253750/
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