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1. PŘEHLED HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMII COVID – 19 V ČESKÉ REPUBLICE 

1.1 Podpora ekonomiky a hospodářství 

Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Dvoutýdenní repo sazba 

ČNB 0,25 % 

  Od 11. 5. 2020 Rozhodnutí bankovní rady 

ČNB z 7. 5. 2020 

Snížení penále z pojistného Zaměstnavatelé platící 

pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti 

Odložení plateb pojistného 

za podmínky, že k doplacení 

dlužného pojistného dojde 

nejpozději do 20. října 2020, 

přičemž zaměstnavatel 

zaplatí za pozdní úhradu 

„jen“ 20 % penále (tj. 

navýšení o úrok ca 4 % p.a.) 

Pojistné splatné do (i) 20. 6. 

2020, (ii) 20. 7. 2020 a (iii) 

20. 8. 2020 

Zůstává zachována povinnost 

zaměstnavatele srazit 

zaměstnanci pojistné a 

odvést jako plátce toto 

pojistné do 20. dne 

následujícího kalendářního 

měsíce 

Zákon č. 255/2020 o snížení 

penále z pojistného na 

sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti placeného 

zaměstnavateli jako 

poplatníky v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními 

při epidemii v roce 2020 a o 

změně některých zákonů  

Odložení plateb za mýto  Faktury za platbu mýta 

v období 1. 4. 2020 až 31. 7. 

2020 by mělo být možné 

uhradit ve lhůtě 3 měsíců. 

1. 4. 2020 až 31. 7. 2020 Usnesení vlády České 

republiky č. 336 z 30. 3. 

2020 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Ošetřovné ve výši 500 Kč 

za každý den ošetřování 

člena rodiny 

OSVČ  Žadatel o příspěvek:  

(i) musí být při podání 

žádosti a po celou dobu 

čerpání příspěvku OSVČ na 

hlavní činnost; prokáže 

čestným prohlášením; 

(ii) musí být zaregistrován 

jako poplatník daně z příjmů 

na finančním úřadě; prokáže 

čestným prohlášením; 

(iii) musí být malým a 

středním podnikatelem; 

prokáže čestným 

prohlášením; 

(iv) nesmí mít žádné 

nedoplatky vůči Finančnímu 

úřadu, České správě 

sociálního zabezpečení či 

zdravotní pojišťovně; 

prokáže čestným 

prohlášením. 

O „ošetřovné“ bude moct 

požádat OSVČ pečující 

o dítě/děti mladší 13 let, 

Max. po dobu 31 dní 

Program bude realizován pod 

dobu mimořádného opatření 

při epidemii, které přijala 

vláda ČR v době nouzového 

stavu v roce 2020. 

Usnesení vlády České 

republiky (i) č. 262 z 19. 3. 

2020, (ii) č. 311 z 26. 3. 2020 

a (iii) č. 514 z 4. 5. 2020 

Pokud na stejné dítě/děti 

nečerpá tento nebo jiný 

kompenzační příspěvek 

žádná jiná osoba. 

O příspěvek se žádá za každý 

kalendářní měsíc. Příspěvek 

bude zaslán na bankovní účet 

OSVČ uvedený v žádosti. 

Příjem žádostí o příspěvek na 

ošetřovné zajistí kterýkoliv 

obecní živnostenský úřad. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  které navštěvují školy i jiná 

dětská zařízení nyní uzavřená 

kvůli koronaviru, pokud na 

stejné dítě/děti nečerpá tuto 

dotaci nebo jiný 

kompenzační příspěvek 

žádná jiná osoba. Platí, že 

dítě/děti musí být v den 

podání žádosti o dotaci 

mladší 13 let. 

Na podporu ve formě 

příspěvku bude mít nárok 

také OSVČ pečující o 

nezaopatřené dítě/děti do 26 

let věku, které je závislé na 

pomoci jiné osoby aspoň ve 

stupni I (lehká závislost) 

podle zákona o sociálních 

službách a nemůže 

navštěvovat školu uzavřenou 

kvůli koronaviru. 

Podpora se vztahuje i na 

OSVČ, která pečuje o 

osobu/osoby zdravotně 

postižené aspoň ve stupni I 

(lehká závislost) podle  
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  zákona o sociálních 

službách. 

  

Pozastavení povinnosti 

evidovat tržby v rámci 

elektronické evidence 

(EET) a povinnosti umístit 

informační oznámení 

Všichni podnikatelé tedy 

nejen ti, kteří měli povinnost 

evidovat od 1. 5. 2020 

Pozastavení znamená, že 

žádný poplatník nebude 

muset (elektronicky) 

evidovat své tržby. 

Nicméně příslušný poplatník 

musí nadále zacházet s 

autentizačními údaji, 

certifikátem pro EET a 

blokem účtenek takovým 

způsobem, aby předešel 

jejich zneužití. 

Do 30. 9. 2020 pozastavení 

evidence tržeb 

Do 31. 12. 2020 pozastavena 

povinnost umístit informační 

oznámení. 

Novela zákona č. 137/2020 

Sb.  

Odpuštění minimálních 

záloh na sociální a 

zdravotní pojištění pro 

OSVČ 

OSVČ Pro účely důchodového 

pojištění bude chápáno jako 

doba vyloučená z pojištění. 

Prominutí se vztahuje na 

minimální výši záloh, tedy u 

hlavní samostatné výdělečné 

činnosti ve výši 2.544 Kč a u 

vedlejší samostatné 

výdělečné činnosti ve výši 

1.018 Kč pro důchodové 

pojištění, pro zdravotní  

Od března 2020 na dobu 6 

měsíců. 

Zákon č. 134/2020 Sb. 

Pokud OSVČ zálohy za 

březen 2020 již uhradila, 

bude platba použita na jiné 

splatné závazky a poté jako 

„předplatné“ na měsíc září 

2020 či následující. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  pojištění ve výši 2.352 Kč. 

Pro zálohy přesahující 

minimální výši platí, že 

OSVČ nemusí po dobu 

odpuštění platit žádné 

zálohy.Na základě Přehledu 

OSVČ za rok 2020 OSVČ 

zpětně následující rok doplatí 

rozdíl mezi minimální a 

skutečnou výší pojistného za 

příslušné „prominuté“ 

měsíce. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Odložení splácení úvěrů Spotřebitel / podnikatel, 

kterému byl poskytnut úvěr 

nebo na kterého přešel nebo 

který převzal dluh z takto 

poskytnutého úvěru (nikoliv 

však kreditní karty, 

kontokorenty či operativní 

leasing) a který o odklad 

požádá (tj. není plošně 

odloženo pro všechny 

dlužníky) 

Pro úvěr sjednaný a čerpaný 

před 26. 3. 2020 

Pro úvěr sjednaný před 26. 3. 

2020, jde-li obecně o úvěry 

související s bydlením (s 

výjimkami) 

Dlužník oznámí využití 

ochranné lhůty věřiteli 

Ochranná doba do 31. 10 

2020 / zkrácená do 31. 07 

2020 (dle volby 

úvěrovaného)  

O délku ochranné lhůty: 

- se odkládá čas plnění 

peněžitých dluhů dlužníka; 

- Prodlužuje doba trvání 

zajištění úvěru; 

- Vzniká věřiteli právo na 

úrok (podnikatel hradí 

smluvně sjednanou výši / 

spotřebitel maximálně 

ČNB repo sazba + 8 %), 

splatnost úroku (právnická 

osoba: během ochranné 

lhůty / fyzická osoba: po 

skončení ochranné lhůty) 

Na platby spojené 

s prodlením dlužníka (s 

výjimkou právnických osob 

v prodlení) nevzniká nárok 

v období první den prvního 

měsíce po nabytí účinnosti 

zákona až 31. 10. 2020.  

Zákon o některých 

opatřeních v oblasti splácení 

úvěrů v souvislosti s 

pandemií COVID-19  

Zákon, kterým se mění zákon 

č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Omezení jednostranného 

ukončení (pod)nájmů 

podnikatelských prostor 

z důvodu prodlení 

(pod)nájemce s platbami 

Pronajímatelé / (pod)nájemci 

podnikatelských prostor 

Pronajímatel nemůže 

v ochranné době nájem 

jednostranně ukončit pouze 

z důvodu prodlení s placením 

nájemného, pokud prodlení 

nastalo v rozhodné době a 

v důsledku omezení 

z mimořádného opatření při 

epidemii znemožňujícího či 

podstatně ztěžujícího 

provozování podnikání (toto 

omezení však nájemce musí 

pronajímateli doložit) 

Ochranná doba:  

ode dne nabytí účinnosti 

zákona do 31. 12. 2020 

Rozhodná doba:  

12. 3. 2020 až 30. 6. 2020 

Omezení se vztahuje i na 

pachty podnikatelských 

prostor. Po skončení 

nouzového stavu může 

pronajímatel požadovat 

zrušení nájmu (s výjimkami). 

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, pak je pronajímatel 

oprávněn nájem vypovědět 

s výpovědní dobou 5 dní. 

Zákon o některých 

opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru 

SARS CoV-2 na nájemce 

prostor sloužících podnikání.  
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Omezení jednostranného 

ukončení (pod)nájmů 

prostor pro bydlení 

nájemce z důvodu prodlení 

(pod)nájemce s platbami 

nájemného 

Pronajímatelé / (pod)nájemci 

prostor pro bydlení 

(pod)nájemce 

Pronajímatel nemůže 

v ochranné době nájem 

jednostranně ukončit pouze 

z důvodu prodlení s placením 

nájemného, pokud prodlení 

nastalo v rozhodné době a 

převážně v důsledku omezení 

z mimořádného opatření při 

epidemii znemožňujícího či 

podstatně ztěžujícího řádnou 

úhradu nájemného (toto 

omezení však nájemce musí 

pronajímateli doložit 

potvrzením od příslušného 

úřadu práce ČR) 

Ochranná doba: 

ode dne nabytí účinnosti 

zákona do 31. 12. 2020 

Rozhodná doba:  

12. 3. 2020 až 31. 7. 2020 

Po skončení nouzového stavu 

může pronajímatel požadovat 

zrušení nájmu (s výjimkami). 

Neuhradí-li nájemce 

v ochranné době všechny 

pohledávky na nájemném, 

které se staly splatnými 

v rozhodné době, pak je 

pronajímatel oprávněn nájem 

vypovědět bez výpovědní 

doby. 

Zákon 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. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Cenové moratorium 

nájemného z bytů  

Nájemci / pronajímatelé Nelze zvyšovat nájemné Po dobu účinnosti nařízení 

vlády do dne skončení 

mimořádného opatření při 

epidemii 

Nařízení vlády, kterým se 

stanoví cenové moratorium 

nájemného z bytů (č. 

202/2020 Sb.). 

Dotační program nájemné Fyzické osoby – podnikatelé 

či právnické osoby 

podnikající v pronajaté 

provozovně 

 

Stát by formou dotace 

uhradil nájemcům, jejichž 

činnost ovlivnil coronavirus 

,polovinu celkového 

nájemného za období duben 

až červen 2020. 

Maximálně 10 mil. Kč 

Nájemce bude muset dodat 

potvrzení od pronajímatele, 

že pronajímatel mu dal slevu 

na nájemném 30 % (tj. 

nájemce platí 20 % ze 

„svého“, 30 % slevy nese 

pronajímatel a stát dotuje 50 

%) 

V případě, že pronajímatel je 

z veřejné sféry, pak by měla 

být poskytnuta sleva 80 % 

MPO program podléhá 

notifikaci Evropské komisi, 

poté by měl být vypsán 

Usnesení vlády České 

republiky č. 550 z 188. 5. 

2020 
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1.2 Pracovní trh a zaměstnavatelé 

Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Program ANTIVIRUS: 

částečná kompenzace mezd  

Všichni zaměstnavatelé, 

včetně agentur práce, jejichž 

mzdové prostředky nejsou 

kryty veřejnými rozpočty 

Dva režimy: 

A: Nařízená karanténa 

a uzavření či omezení 

provozů z důvodů 

mimořádných krizových 

opatření 

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. V případě nařízené 

karantény zaměstnancům 

náleží náhrada mzdy ve 

výši 60 % redukovaného 

průměrného výdělku 

zaměstnance, zatímco při 

jiných překážkách v práci 

náleží zaměstnanci náhrada 

mzdy ve výši 100 

% průměrného výdělku. 

Příspěvek ve výši 80 % 

Z programu lze hradit 

příspěvek na vyplacené 

náhrady mezd vzniklé od 12. 

3. 2020 do 31. 5. 2020. 

Režim B až 31. 8. 2020 

Usnesení vlády České 

republiky č. (i) 353 z 31. 3. 

2020, (ii) 481 z 27. 4. 2020 a 

(iii) 581 z 25. 5. 2020. 

Zákon o některých úpravách 

v oblasti zaměstnanosti v 

souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii v 

roce 2020 a o změně zákona 

č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon 

č.161/2020 Sb.). 

Poskytuje se výhradně na 

zaměstnance v pracovním 

poměru, kteří jsou v době, 

kdy zaměstnavatel podává 

vyúčtování, stále jeho 

zaměstnanci a nebyla jim. 

dána výpověď ani nejsou ve 

výpovědní době (s 

výjimkami). V případě 

agentur práce je navíc 

stanovena podmínka, že  
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  vyplacené náhrady mzdy 

včetně odvodů, maximálně 

do 39 000 Kč na jednoho 

zaměstnance 

B: Související hospodářské 

potíže spojené s COVID-19 

(např. nepřítomnost 

významné části zaměstnanců 

z důvodu překážek v práci na 

jejich straně, nedostatkem 

vstupů nebo omezením 

odbytu produkce 

zaměstnavatele) 

Překážky v práci na straně 

zaměstnavatele, u nichž se 

presumuje příčinná 

souvislost s nákazou 

COVID-19, tj. zejména 

vzniklé v důsledku 

nepřítomnosti významné 

části zaměstnanců z důvodu 

překážek v práci na jejich 

straně, nedostatkem vstupů 

nebo omezením odbytu 

produkce zaměstnavatele). 

Vznik konkrétní překážky 

 pracovní poměr byl se 

zaměstnancem sjednán přede 

dnem 12. 3. 2020. 

Příspěvek se poskytuje pouze 

v případě, že zaměstnavatel 

vyplatil zaměstnancům mzdy 

či náhrady mezd a řádně 

odvedl povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění 

a na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. 

Úkony související s žádostí o 

poskytnutí příspěvku budou 

prováděny elektronicky. 

Proces administrace: 1) 

podání žádosti, 2) uzavření 

dohody, 3) vyúčtování 

vyplacených náhrad mezd 

a 4) poskytnutí příspěvku. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  v práci je závislý na 

konkrétní situaci 

zaměstnavatele a jeho 

možnostech optimalizace své 

činnosti. Zaměstnancům 

náleží náhrada mzdy ve 

výši 60–100 % průměrného 

výdělku dle konkrétní 

překážky. 

Příspěvek ve výši 60 % 

vyplacené náhrady mzdy 

včetně odvodů, maximálně 

do 29 000 Kč na jednoho 

zaměstnance. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Ošetřovné pro zaměstnance  Zaměstnanci s dětmi 

mladších 13 let nebo kteří 

pečují o hendikepovaného 

člena domácnosti. 

Posledním dnem, kdy může 

vzniknout nárok, je 

předcházející den před 13. 

narozeninami. 

Pokud se rodiče starají o 

hendikepované dítě, neplatí 

žádná věková hranice. 

Ošetřovné získají i lidé, kteří 

se z důvodu uzavření 

zařízení sociálních služeb 

(denní stacionáře apod.) 

starají o hendikepovanou 

osobu (alespoň I. stupeň 

závislosti), se kterou žijí ve 

společné domácnosti. 

Věkové omezení stanoveno 

není. 

Pečující se můžou při péči o 

dítě nebo hendikepovanou 

osobu střídat vícekrát bez 

omezení. 

Ošetřovné se bude 

poskytovat po celou dobu 

uzavření škol a jiných 

zařízení 

Zákon č. 133/2020 Sb. 

Ošetřovné se bude vyplácet i 

v případě, že o uzavření 

zařízení rozhodne sám 

zřizovatel. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Kompenzační bonus  OSVČ: 

(i) hlavní činnost; či 

(ii) vedlejší činnost (pokud 

OSVČ současně 

nevykonává zaměstnání)  

Fyzická osoba jako společník 

s.r.o.  

500 Kč / den 

Poskytuje se na základě 

žádosti (žádné formální 

rozhodnutí, bonus bude 

převeden na účet žadatele, 

splní-li žádost formální 

požadavky). 

OSVČ prohlásí, že nemohla 

činnost zcela nebo z části 

vykonávat nad míru 

obvyklou, a to v důsledku 

ohrožení zdraví souvisejícím 

s výskytem koronaviru nebo 

krizových opatření vlády. 

OSVČ doloží splnění 

podmínek pro přiznání 

kompenzačního bonusu 

čestným prohlášením. 

U fyzické osoby jako 

společníka s.r.o. podmínkou, 

že s.r.o. ,má max. 2 

společníky (fyzické osoby) či 

všichni společníci jsou členy 

jedné rodiny 

Pro období 12. 3. 2020 až 

30. 4. 2020 (celková částka 

za plný počet dnů 25 000 

Kč). 

Druhé bonusové období 1. 5. 

2020 až 8. 6. 2020 

Novela zákona č. 159/2020 

Sb., o kompenzačním bonusu 

v souvislosti s krizovými 

opatřeními v souvislosti s 

výskytem koronaviru SARS 

CoV-2, ve znění pozdějších 

změn 

Usnesení vlády č. 504 z 

4. 5. 2020 

OSVČ / společník s.r.o. byla 

aktivní k 12. 3. 2020. 

Případně může jít také o 

OSVČ, jejíž činnost byla 

přerušena kdykoliv po 31. 8. 

2019 (sezónní podnikání). 

Kompenzační bonus se 

nedaní a nepodléhá ani 

sociálnímu a zdravotnímu 

pojistnému.  
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1.3 Podpora bankovního sektoru 

Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Program COVID 2 – 

ručení ČMZRB za úvěry u 

komerčních bank, 

příspěvek až 1 milion 

korun na úhradu úroků 

Malé a střední podniky 

(nikoliv velké), OSVČ 

Program je financován ze 

strukturálních fondů EU v 

rámci OPPIK, a proto není 

určený na realizaci projektů 

na území hlavního města 

Prahy (zvláštní program již 

vyčerpán).  

Účel úvěru: primárně úhrada 

provozních výdajů (s 

výjimkami) 

Charakteristika ručení: 

(i) výše zaručovaného úvěru 

do 15 mil. Kč 

(ii) až do výše 80 % jistiny 

zaručovaného úvěru  

(iii) nejvýše po dobu 3 let  

První kolo (objem 5 miliard 

Kč) uzavřeno 3. 4. 2020 

23:59  

Další kolo bude vyhlášeno 

dle rozhodnutí Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

V každém kole (zatím 

s výjimkou 1. kola) k 

dispozici objem 1,5 mld. Kč, 

po vyčerpání uzavření kola a 

další kolo bude vyhlášeno 10 

pracovních dnů po ukončení 

předchozího kola a to na 

www.cmzrb.cz 

Usnesení vlády České 

republiky č. 260 z 19. 3. 

2020 

Podle dohody banky a 

příjemce úvěru: 

(i) výše úroku 

(ii) zajištění  

(iii) odklad splátek  

 

Program COVID III – 

ručení ČMZRB za úvěry u 

komerčních bank 

OSVČ a společnosti do 500 

zaměstnanců, jejichž 

ekonomické aktivity jsou 

omezeny v důsledku výskytu 

koronavirové infekce a 

souvisejících preventivních 

opatření 

 

ČMRZB bude vystavovat 

záruky za komerční úvěry 

Maximální výše 

zaručovaného úvěru 50 mil. 

Kč 

Výše ručení: 

(i) 90 % jistiny pro 

podnikatele do 250  

Doba ručení max. 3 roky 

Podnikatel o podporu žádá 

formou žádosti o úvěr u 

spolupracující banky, která 

má s ČMZRB uzavřenou 

smlouvu o portfoliovém 

ručení pro Program COVID 

III  

Usnesení vlády České 

republiky č. 553 z 18. 5. 

2020 

 

  



 

 

 

18 

 

Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  zaměstnanců, nejvýše však 

45 mil. Kč; 

(ii) 80 % jistiny pro 

podnikatele do 500 

zaměstnanců, nejvýše však 

40 mil. Kč. 

Podpora je poskytována 

formou ručení ČMZRB 

spolupracující bance za 

portfolio transakcí konečnýc  

K úhradě provozních výdajů, 

jako jsou např. mzdy, 

nájemné, platby za energie, 

úhrada dodavatelsko-

odběratelských faktur, 

pořízení zásob, materiálu 

apod.h příjemců. 

Splatnost úvěru nesmí nastat 

dříve jak 1. ledna 2021 

s výjimkou úvěrů sjednaných 

na dobu neurčitou 

 

Program COVID PLUS – 

záruka za bankovní úvěry 

od EGAP 

Velké exportní společnosti 

s více než 250 zaměstnanci a 

alespoň 20 % tržeb za loňský 

rok pochází z exportu (a to i 

v rámci subdodávek 

exportním společnostem) 

potýkající se s náhlým  

Účel úvěru (širší než COVID 

II):  

(i) refinancování či 

restrukturalizace 

stávajícího úvěru; 

(ii) nový provozní úvěr; 

Vyřizuje úvěrující banka 

s EGAP  

Specifické závazky 

úvěrovaného v úvěrové 

smlouvě (mj. omezení 

divestic, výplat podílů na 

zisku) 

Nařízení vlády České 

republiky z 24. dubna 2020 o 

provedení některých 

ustanovení zákona o 

pojišťování a financování 

vývozu se státní podporou. 

Zákon, kterým se mění zákon 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

 nedostatkem likvidity (iii) nový investiční úvěr; 

(iv) kombinace výše 

uvedeného. 

Charakteristika záruky 

EGAP: 

(i) až do 80 % výše jistiny 

úvěru; 

(ii) od 5 mil. Kč do 2 

miliard Kč; 

(iii) maximální výše 

dostupného úvěru 

zastropována 25 % 

celkových ročního 

obratu žadatele v 2019. 

délka 3 roky (úvěr na 

pracovní kapitál) a 5 let 

(investiční úvěr). 

 č. 58/1995 Sb., o pojišťování 

a financování vývozu se 

státní podporou a o doplnění 

zákona č. 166/1993 Sb., o 

Nejvyšším kontrolním úřadu, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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1.4 Daňová opatření 

Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Uplatnění daňové ztráty za 

rok 2020 formou podání 

dodatečného daňového 

přiznání k dani z příjmů za 

zdaňovací období 2018 a 

2019 

Fyzické i právnické osoby Daňovou ztrátu vykázanou 

ve zdaňovacím období 2020, 

bude možné zpětně uplatnit 

formou podání dodatečného 

daňového přiznání k dani 

z příjmů za zdaňovací období 

2018 a 2019.  

 Zatím nebyla schválena 

příslušná novela zákona o 

daních z příjmů. 

Nicméně podle předběžných 

informací by mělo platit, že 

pokud byla v letech 2018 a 

2019 vykázána daňová 

povinnost, vznikne podáním 

dodatečných daňových 

přiznání k dani z příjmů za 

příslušná období přeplatek na 

dani z příjmů, který bude 

správcem daně vrácen. 

Dodatečná daňová přiznání 

k dani z příjmů lze podat až 

po podání řádného daňového 

přiznání k dani z příjmů za 

rok 2020, tj. případný 

přeplatek bude vrácen 

nejdříve v dubnu 2021, resp. 

červenci 2021.  
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Prominutí zálohy na daň z 

příjmů splatnou k 15. 6. 

2020 

Fyzické i právnické osoby Nebude nutné o prominutí 

(stanovení záloh jinak) žádat. 

 Rozhodnutí o prominutí 

příslušenství daně, zálohy na 

daň a správního poplatku z 

důvodu mimořádné události 

č. j. MF-7633/2020/3901-2 

uveřejněné ve Finančním 

zpravodaji č. 5/2020. 

Prominutím zálohy na daň 

z příjmů nedochází 

k prominutí daně z příjmů (tj. 

prominutá záloha na daň 

z příjmů se neodečítá od 

konečné daňové povinnosti 

na základě podaného 

daňového přiznání k dani 

z příjmů za rok 2020 na 

rozdíl od sociálního a 

zdravotního pojištění). 

Plošné prominutí pokuty za 

pozdní podání daňového 

přiznání k dani z nabytí 

nemovitých věcí a úroku z 

prodlení 

Všichni poplatníci Vztahuje se na podaná 

daňová přiznání k dani 

z nabytí nemovitých věcí 

s lhůtou podání v termínu od 

31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 

 Rozhodnutí o prominutí 

příslušenství daně, zálohy na 

daň a správního poplatku z 

důvodu mimořádné události 

č. j. MF-7633/2020/3901-2 

uveřejněné ve Finančním 

zpravodaji č. 5/2020. 

Prominutí je podmíněno 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

    podáním daňového přiznání a 

zaplacení daně z nabytí 

nemovitých věcí nejpozději 

do 31. 8. 2020. 

Plošné prominutí pokuty za 

opožděné podání daňového 

přiznání k DPPO a DPFO 

za rok 2019 a úroku z 

prodlení 

Fyzické i právnické osoby Platí automaticky, bez 

žádosti. 

 Rozhodnutí o prominutí 

příslušenství daně a 

správního poplatku z důvodu 

mimořádné události č. j. MF-

7108/2020/3901-2 

uveřejněné ve Finančním 

zpravodaji 4/2020. 

Prominutí je podmíněno 

podáním daňového přiznání a 

zaplacení daně z příjmů 

nejpozději do 1. 7. 2020. Při 

pozdějším podání/zaplacení 

daně budou sankce počítány 

od původní lhůty, tj. od 

1. 4. 2020. 

Přeplatky na základě 

daňových přiznání k DPFO 

podaných do 1. 4. 2020 

budou standardně vráceny do 

30 dnů. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Prominutí pokut za 

opožděné podání přiznání k 

DPH / opožděné podání 

kontrolního hlášení k DPH  

Všichni poplatníci Plošné prominutí pokut za 

opožděné podání kontrolního 

hlášení k DPH ve výši 1.000 

Kč vzniklých mezi 1. 3. 2020 

a 31. 7. 2020 bez nutnosti 

prokazovat důvody 

související s koronavirem. 

Individuální prominutí 

pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení k DPH 

ve výši 10.000 Kč až 50.000 

Kč, pokud k vydání výzvy a 

podání souvisejícího 

kontrolního hlášen k DPH 

nastalo od 1. 3. 2020 do 31. 

7. 2020, při prokázání 

spojitosti s koronavirem  

Individuální prominutí 

pokuty za opožděné podání 

daňového přiznání k DPH při 

individuální žádosti o 

prominutí úroku z prodlení 

(nebo o posečkání či 

splátkování daně) a 

prokázání spojitosti s 

koronavirem. 

 Rozhodnutí o prominutí 

příslušenství daně a 

správního poplatku z důvodu 

mimořádné události č. j. MF-

7108/2020/3901-2 

uveřejněné ve Finančním 

zpravodaji 4/2020. 

V souvislosti s individuálním 

promíjením pokuty za 

nepodání kontrolního hlášení 

k DPH ve výši 10.000 Kč až 

50.000 Kč, pokud k vydání 

výzvy a podání souvisejícího 

kontrolního hlášen k DPH 

nastalo od 1. 3. 2020 do 31. 

7. 2020, vydalo Generálního 

finančního ředitelství 

podrobný Pokyn č. GFŘ D-

44 s podmínkami prominutí 

sankcí. 
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1.5 Správa a řízení společností 

Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Mimořádné moratorium Dlužníci, kteří se do – byť 

přechodných problémů – 

dostali v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 a 

před vyhlášením stavu nouze 

nebyli v úpadku 

Dočasná ochrana jinak 

konkurenceschopných 

podniků v době mimořádné 

krize a umožnění překonat 

výpadek disponibilních 

prostředků prostřednictvím 

dočasného omezení realizace 

zajištění či zahájení 

vykonávacího řízení či 

exekuce 

Oproti standardnímu 

moratoriu není nicméně 

zakázáno započtení 

Návrh na jeho vyhlášení není 

vázán na podání 

insolvenčního návrhu a 

zahájení insolvenčního řízení 

Pro zajištění vyšší 

operativnosti nepočítá úprava 

mimořádného moratoria s 

nutností předběžného 

nadpolovičního konsenzu 

dlužníkových věřitelů a pro 

vyhlášení mimořádného 

moratoria by měl insolvenční 

soud kontrolovat zejména 

formální aspekty podané 

žádosti. Pokud by měl 

dlužník zájem na dalším 

prodloužení mimořádného 

moratoria, bude již nucen 

obstarat si nadpoloviční 

souhlas svých věřitelů. Pro 

prodloužení účinků 

mimořádného moratoria je 

tak podle návrhu již 

nezbytný nadpoloviční 

souhlas věřitelů dlužníka 

počítaných podle výše jejich 

pohledávek. 

Zákon o některých 

opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru 

SARS CoV-2 na osoby 

účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných 

činů a právnické osoby a o 

změně insolvenčního zákona 

a exekučního řádu („Zákon 

Covid“). 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

Změna ohledně povinnosti 

dlužníka podat insolvenční 

návrh z důvodu úpadku 

Dlužníci Pro dlužníka je povinnost 

podat insolvenční návrh z 

důvodu úpadku 

suspendována 

Po dobu 6 měsíců od 

ukončení či zrušení 

mimořádného opatření při 

epidemii 

Neplatí však, pokud úpadek 

nastal již před přijetím 

mimořádného opatření při 

epidemii či úpadek nebyl 

vyvolán v souvislosti 

s epidemií. 

Zákon Covid. 

Omezení práv věřitelů Věřitelé Nelze bez jakýchkoli 

výjimek podat věřitelský 

insolvenční návrh. Za jistou 

kompenzaci pro věřitele lze v 

daném směru označit 

prodloužení lhůt pro 

odporovatelné úkony, když 

návrh počítá s tím, že doba, 

po kterou je suspendována 

povinnost dlužníka podat 

insolvenční návrh, se do 

rozhodných lhůt stanovených 

pro odporovatelné úkony 

nezapočítává. 

Soud / exekutor neprovede 

exekuci prodejem / dražbou 

movitostí / nemovitostí 

(pokud tam má povinný 

Ode dne nabytí účinnosti 

zákona do 31. 8. 2020 

Exekuce / dražby do 30. 6. 

2020 

Úrok / sankce z prodlení do 

30. 6. 2020 

Zákon Covid. 
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Opatření Příjemce Podmínky Délka/lhůta Detaily 

  trvalý pobyt) (s výjimkami). 

Omezení smluvních úroků / 

sankcí z prodlení 

(přesahujících zákonné 

limity; plyne-li prodlení 

z mimořádného opatření při 

epidemii, které znemožnilo 

nebo podstatně ztížilo včasné 

splnění dluhu) 

  

Orgán právnické osoby 

může rozhodovat mimo 

zasedání (online / písemně), 

i pokud to zakladatelské 

právní jednání obchodní 

korporace nepřipouští 

Obchodní korporace Ostatní zákonné podmínky 

nejsou dotčeny  

Po dobu mimořádného 

opatření při epidemii, v jehož 

důsledku je znemožněno 

nebo podstatně znesnadněno 

konání zasedání orgánu 

právnické osoby, nejdéle 

však do 31. 12. 2020. 

Zákon Covid. 

Prodloužení lhůty 

k projednání řádné účetní 

závěrky 

Společnosti s ručením 

omezeným 

Akciové společnosti 

Družstvo 

Pokud by lhůta k projednání 

řádné účetní závěrky měla 

uplynout dříve než 3 měsíce 

po skončení mimořádného 

opatření při epidemii, pak 

uplyne 3 měsíce po skončení 

tohoto opatření, nejpozději 

však 31. 12. 2020  

Po dobu mimořádného 

opatření při epidemii, v jehož 

důsledku je znemožněno 

nebo podstatně znesnadněno 

konání zasedání orgánu 

právnické osoby, nejdéle 

však do 31. 12. 2020. 

Zákon Covid. 
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Prodloužení funkčního 

období člena voleného 

orgánu  

Obchodní korporace Pokud funkční období 

uplyne: 

(i) v době mimořádného 

opatření při epidemii; či  

(ii) v době 1 měsíce od 

skončení mimořádného 

opatření při epidemii,  

pak se prodlužuje do doby 

uplynutí 3 měsíců po dni 

skončení mimořádného 

opatření při epidemii 

Po dobu mimořádného 

opatření při epidemii, v jehož 

důsledku je znemožněno 

nebo podstatně znesnadněno 

konání zasedání orgánu 

právnické osoby, nejdéle 

však do 31. 12. 2020. 

Pokud člen voleného orgánu 

s prodloužením nesouhlasí a 

tento nesouhlas doručí 

společnosti, pak se jeho 

funkční období neprodlužuje 

Zákon Covid. 

Kooptace – dočasné 

jmenování na uvolněné 

místo v orgánu samotným 

orgánem 

Obchodní korporace Orgán právnické osoby 

(např. představenstvo) může 

na uvolněná místo (např. 

členů představenstva) 

jmenovat náhradní členy 

Po dobu mimořádného 

opatření při epidemii, v jehož 

důsledku je znemožněno 

nebo podstatně znesnadněno 

konání zasedání orgánu 

právnické osoby, nejdéle 

však do 31. 12. 2020. 

Zákon Covid. 

Lze kooptovat, i když to 

společenská smlouva 

nepřipouští. 

Kooptace je možná, jen 

pokud počet členů orgánu 

před kooptací neklesl pod 

polovinu. 
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Obnovení funkce voleného 

člena orgánu, pokud jeho 

funkční období uplynulo 

mezi dnem přijetím 

mimořádného opatření při 

epidemii a dnem nabytí 

účinnosti Návrhu Lex 

Covid 

Obchodní korporace Dochází k obnovení 

funkčního období voleného 

člena orgánu, pokud ten s tím 

souhlasí. 

Funkce se obnovuje ke dni 

doručení souhlasu člena 

orgánu společnosti a končí 

uplynutím 3 měsíců ode dne 

skončení mimořádného 

opatření při epidemii. 

Zákon Covid. 

Na uvolněné místo nesmí být 

zvolen či jmenován nový 

člen. 

 


