
 
 

Ke dni 

2.4.2020  

14:30 hod. 

NEPŘEHLÉDNĚTE: NOUZOVÝ STAV prodloužen do 11. dubna 2020; OCHRANA VNITŘNÍCH HRANIC ČR prodloužena do 24. dubna 2020; 

opatření MZV o otevření nových provozoven v závěru   

OSVČ K čemu program/pomoc slouží Bližší popis nabízené pomoci Výše nabízené 

pomoci 

Podmínky pomoci, pro koho slouží Od kdy, alokace Fáze 

schválení – 

vládou / 

Parlamentem 

COVID I – 

bezúročné úvěry 

od ČMZRB 

- na pořízení drobného hmotného 

nebo nehmotného majetku 

- na pořízení a financování zásob 

- na další provozní výdaje (mzdy, 

energie, nájem atd.) 

- úvěr bez úroku a bez poplatků 

- splatnost až 2 roky 

- odklad splátek 1 rok 

- alokace 5 mld. Kč.  

www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/ 

- výše úvěru 500 

tis. až 15 mil. Kč 

- až do výše 90 

% způsobilých 

výdajů projektu 

 

- pro malé a střední podniky, pokud u nich 

došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění 

nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z 

důvodu opatření k zamezení šíření 

koronavirové infekce 

- příjem žádostí od 16. 3. 

2020 

- příjem žádostí byl 

pozastaven k 20. 3. 2020 

8:00 

- alokace 5 mld. Kč 

- schváleno 

Vládou, 

provedeno 

MPO (netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

COVID II – 

úvěry od 

komerčních 

bank se zárukou 

ČMZRB a 

s finančním 

příspěvkem na 

úhradu úroků 

- na pořízení drobného hmotného 

nebo nehmotného majetku 

- na pořízení a financování zásob 

- na další provozní výdaje (mzdy, 

energie, nájemné atd.) 

- záruka ČMZRB je bez poplatků 

- záruka je až do výše 80 % jistiny komerčního 

úvěru- délka ručení až 3 roky 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zar

uka-covid-ii/  

 

- celková výše 

vyplaceného 

finančního 

příspěvku nesmí 

přesáhnout: 30 

% a max. 150 

tis. Kč v případě 

poskytnuté výše 

zaručovaného 

úvěru do 500 tis. 

Kč včetně, 20 % 

a max. 200 tis. 

Kč v případě 

poskytnuté výše 

zaručovaného 

úvěru od 500 tis. 

Kč do 1 000 tis. 

Kč včetně, 15 % 

a max. 1 mil. Kč 

v případě 

poskytnuté výše 

zaručovaného 

úvěru od 1 mil. 

Kč do 15 mil. 

Kč,  

- výše 

zaručovaného 

- pro malé a střední podniky pro překlenutí 

krizové ekonomické situace vyvolané 

koronavirem 

- program je financován ze strukturálních 

fondů EU v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

a z tohoto důvodu nebude zatím možné 

podpořit projekty realizované v Praze. 

Omezení se netýká sídla společnosti, ale 

provozovny.  Když tedy bude mít společnost 

sídlo v Praze, ale pobočky bude mít v 

regionech, o úvěr žádat může. 

- žádost o COVID I není překážkou podání 

žádosti v rámci programu COVID II. 

- předpokládá se zapojení všech komerčních 

bank, které na území ČR financují malé a 

střední podniky. 

- návod, jak žádat o podporu: 1) žádost o úvěr 

u běžné banky, 2) vyplnění oficiální žádosti 

ČMRZB, 3) vyhodnocení žádosti o úvěr u 

běžné banky, 4) podání žádosti včetně příloh u 

ČMRZB přes e-podatelnu, 5) vyřízení záruky 

u ČMRZB, 6) podpis úvěrové smlouvy u 

běžné banky a čerpání úvěru, 7) proplacení 

úroků - výplata finančního příspěvku (vše 

vyřídí ČMRZB s příslušnou bankou), 8) 

- příjem žádostí od 2. 4. 

2020 8:00 hodin. 

(https://www.cmzrb.cz/po

dnikatele/zaruky/zaruka-

covid-ii/zadost-o-zaruku-

z-programu-covid-ii/) 

- alokace 4 mld. Kč (s 

plánovaným navýšením na 

5 mld. Kč), což umožní 

zaručit úvěry přes 20 mld. 

Kč 

- schváleno 

Vládou, 

provedeno 

MPO (netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

http://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/


 
 

úvěru 500 tis. až 

15 mil. Kč 

předložení informace o realizaci projektu, tj. 

předložení potvrzení o provozních výdajích 

uhrazených ze zaručovaného úvěru. 

Přímá podpora 

OSVČ – tzv. 

kompenzační 

bonus 

- pro ty, kteří byli současnou 

pandemií a souvisejícími 

opatřeními vlády zasaženi nejvíce 

(při splnění podmínek) 

 

- na základě formulářové žádosti 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-

zasazene-o-38055  

- přímá podpora 

ve výši 25 000 

Kč za tzv. 

bonusové 

období od 12. 3. 

do 30. 4. 2020, 

tj. 500 Kč za 

každý 

kalendářní den, 

kdy jsou 

splňovány 

podmínky pro 

přiznání bonusu 

- program bude 

administrován 

Finanční 

správou 

- na základě formulářové žádosti doručené 

Finanční správě (formulář by měl být 

k dispozici do 3. 4. 2020) 

- žádost bude obsahovat čestné prohlášení o 

tom, že: 

- se jedná o OSVČ podle zákona upravujícího 

důchodové pojištění 

- vykonávaná činnost je činností hlavní; 

vykonávaná činnost může být i činností 

vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ 

měla nárok na výplatu invalidního důchodu, 

nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla 

nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou 

pomoc v mateřství, případně pečovala o 

potřebnou osobu. (Přesný výčet těchto situací 

je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) 

zákona o důchodovém pojištění.) 

- vykázala v období 01-03 2020 ve srovnání s 

obdobím 01-03 2019 pokles daňově 

uznatelných příjmů alespoň o 10 %. (V 

případě, že podnikatel začal s podnikáním 

později než v 01/2019, ke srovnání se použijí 

první 3 měsíce od zahájení jeho podnikání, 

přičemž nejzazším možným srovnávacím 

obdobím je 12/2019-02/2020). 

- dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 

180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, 

tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně. 

- začátek přijímání žádostí 

se očekává nejpozději do 

12. 4. 2020  

- bude poskytována po 

dobu až do odvolání 

nouzového stavu 

- vyplacena bude na účet 

uvedený v žádosti 

- žádosti budou přijímány 

poštou, prostřednictvím 

datové schránky, 

podatelen a sběrných boxů 

umístěných před FÚ 

 

 

- schváleno 

Vládou, čeká 

se na schválení 

Parlamentem 

Balíček opatření 

na podporu 

dopravy 

 - odloží platby za mýto i silniční daň 

- faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo 

být možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u 

vozidel v režimu následného placení (na 

fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-

zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-

 - pro dopravce nákladní kamionové dopravy 

- k posílení investic do dopravní infrastruktury 

(navýšením rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury o 6,5 mld Kč na 113 mld Kč) 

- měl by pomoci i pendlerům cestujícím mezi 

ČR a SR a PL, popř. dalším 

- podrobnosti zatím nejsou 

známy. 

- schváleno 

Vládou, bude 

provedeno 

opatřením MD 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy


 
 

schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-

zpravy 

Bezplatné 

individuální 

exportní 

poradenství 

- k překonání dopadů 

způsobených poklesem výroby, 

ztíženými podmínkami pro 

sjednávání obchodů v zahraničí 

nebo výpadky u odběratelů či 

dodavatelů. 

- 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-

bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi 

 - pro malé a střední podniky, které jsou klienty 

Czech Trade. 

- týká se rozjednaných zakázek. 

 

- bezplatné exportní 

poradenství je 

poskytováno od 20. 3. 

2020. 

- opatření 

přijaté 

CzechTrade 

Bankovní 

produkty ČEB 

- služby pro české firmy od České 

exportní banky (ČEB) ve 

spolupráci s Exportní a garanční 

pojišťovací společností (EGAP) 

- předexportní financování, úvěry, odkup 

pohledávky či záruční produkty na uvolnění 

cashflow 

https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-

zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-

zvyhodnene-podminky/ 

   - opatření 

přijaté ČEB 

Propojování 

firemních 

nabídek státu či 

firem navzájem 

 - platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze 

nabídnout produkty a služby státu nebo dalším 

společnostem a také poptávat pomoc od 

ostatních, spustila agentura CzechInvest ve 

spolupráci s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a 

Svazem průmyslu a dopravy ČR 

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/N

ovinky/Brezen-2020/CzechInvest-spousti-

platformu-Spojujeme-Cesko 

   - spuštěno 

agenturou 

CzechInvest 

ve spolupráci 

s MPO, MZ a 

Svazem 

průmyslu a 

dopravy ČR 

Více financí 

na Program 

rozvoje venkova 

- s cílem zajistit potravinovou 

soběstačnost obyvatel ČR, snížit 

její závislosti na dovozech 

a navýšit výrobní kapacity 

potravinářského průmyslu 

  - pro podnikatele v zemědělství, potravinářství 

a lesnictví 

- primárně pro malé a střední podniky 

 

-  ve prospěch dotačního 

Programu rozvoje 

venkova vláda uvolnila 

navíc 3,3 mld Kč 

- z toho 2,3 mld Kč by 

mělo jít na investice do 

zemědělských podniků; 

600 mil Kč zemědělcům 

na zlepšení životních 

podmínek zvířat; 400 mil 

Kč lesníci na pořízení 

techniky pro boj 

s kůrovcem 

- schváleno 

Vládou, 

provedeno MZ 

(není třeba 

schválení 

Parlamentem) 

Více financí pro 

Podpůrný a 

 - PGRLF bude v odůvodněných 

případech akceptovat odložení 

  - pro podnikatele v zemědělství a lesnictví -  ve prospěch PGRLF na 

odklady půjček a další 

- schváleno 

Vládou 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi
https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi
https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi
https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/
https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/
https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/
http://www.spojujemecesko.cz/
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Brezen-2020/CzechInvest-spousti-platformu-Spojujeme-Cesko
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Brezen-2020/CzechInvest-spousti-platformu-Spojujeme-Cesko
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Brezen-2020/CzechInvest-spousti-platformu-Spojujeme-Cesko


 
 

garanční 

rolnický a 

lesnický fond 

(PGRLF) 

splátek u stávajících komerčních 

úvěrů poskytnutých PGRLF, 

uvolnit nebo snížit zástavy 

peněžních vkladů či souhlasit s 

odkladem splátek jistiny 

poskytnutých úvěrů. Bude tedy 

poskytovat úrokovou podporu i na 

splátkách, které budou na základě 

ujednání mezi úvěrující bankou a 

klientem PGRLF odloženy oproti 

původnímu splátkovému 

kalendáři, a to při dodržení 

maximálních lhůt uvedených v 

pravidlech programu. 

- v případě úvěrů poskytnutých přímo PGRLF 

lze žádat o uvolnění či snížení zástav 

peněžních vkladů, které nyní slouží jako 

zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umožněn i 

odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých 

PGRLF, a to vždy na základě individuálního 

posouzení.   

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-

servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-

sobestacnosti-dostanou.html 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-

servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-

musime-udrzet-chod.html 

- primárně pro malé a střední podniky 

 

 

opatření vláda uvolnila 

navíc 1 mld Kč 

- žádosti bude možné 

podávat elektronicky 

 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

Program 

ANTIVIRUS - 

Kurzarbeit 

 - více viz Tabulka pracovněprávní pro 

zaměstnavatele 

 - pro OSVČ, kteří jsou zaměstnavateli  - schváleno 

Vládou, 

provedeno 

opatřením 

MPSV 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

 

 

      

DALŠÍ POMOC 

PRO OSVČ: 

V čem pomoc spočívá Podrobnosti pomoci Výše pomoci Pro koho Od kdy  

Odpuštění 

odvodů na 

sociálním a 

zdravotním 

pojištění 

- za OSVČ budou zaplaceny 

minimální zálohy za 03-08/2020 

- ten, kdo platí větší než minimální zálohu, 

doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 

2021 

- ten, kdo platí minimální platby na důchodové 

pojištění za březen až srpen bude mít povinné 

platby odpuštěny v plné výši.   

- stát zaplatí za 

OSVČ 

minimální 

zálohy za 03-

08/2020 

v celkové výši 

29 376 Kč 

- platí automaticky pro všechny OSVČ  - schváleno 

Parlamentem 

Liberační 

daňový balíček I. 

 

- nemusí podávat daňové 

přiznání k dani z příjmů PO, k 

dani z příjmů FO a vyúčtování 

srážkové daně do termínu 1. 

dubna 2020 plošně bez sankcí z 

prodlení 

https://www.financnisprava.cz/ v části 

Nouzový stav (COVID – 19) 

-  předpokladem prominutí pokut v souvislosti 

s DPH je, že opožděné daňové přiznání bude 

podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i 

související opožděné kontrolní hlášení. 

  - fyzické i právnické osoby s příslušnou 

daňovou povinností 

- účinné od 17. 3. 2020 - schváleno 

Vládou, 

přijato 

opatřením MF 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
https://www.financnisprava.cz/


 
 

- platí automaticky bez žádosti; 

daňové přiznání lze podat 

nejpozději do 1. 7. 2020 

- nově se u žádostí o odpuštění 

sankcí v případě prodlení 

odpouští správní poplatky pro 

všechny žádosti podané do 31. 7. 

2020 

- v případě žádosti o posečkání 

úhrady daně se odpouští správní 

poplatky pro všechny žádosti 

podané do 31. 7. 2020 

- 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. 

- plošné prominutí pokut za 

opožděné podání kontrolního 

hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, 

které vznikly mezi 1.3.2020 a 

31.7.2020 

Liberační 

daňový balíček 

II. 

 

- červnová záloha na daň z příjmu 

FO i PO splatná v 06/2020 se 

nemusí hradit, je prominuta 

- v další vlně EET se bude 

pokračovat až za 3 měsíce po 

ukončení nouzového stavu  

- zavedení institutu zpětné 

působení daňové ztráty u daně z 

příjmů FO i PO za rok 2020 pro 

zdaňovací období r. 2018 a 2019. 

- přiznání k dani z nabytí 

nemovitých věcí lze podat do 31. 

8. 2020 

- plošné prominutí pokuty za 

pozdě podané daňové přiznání k 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-

rozsiri-37943-  

- červnové zálohy DPFO a DPPO se vůbec 

nehradí, daň samotná se ale nepromíjí 

-  u daně z nabytí nemovitých věcí se promíjí 

všechny sankce spojené s prodlením (pokuta 

za pozdní daňové přiznání, úrok z prodlení či z 

posečkání částky) pokud bude ve vztahu k 

období od 31. března 2020 do 31. července 

2020 podáno daňové přiznání k dani z nabytí 

nemovitých věcí a daň nebo záloha na tuto daň 

budou uhrazeny nejpozději do 31. srpna 2020 

- u všech zpožděných úhrad záloh na silniční 

daň bude automaticky prominuto příslušenství 

 - fyzické a právnické osoby s příslušnou 

daňovou povinností 

 - schváleno 

Vládou, 

přijato 

opatřením MF 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943-
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943-
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943-


 
 

dani z nabytí nemovitých věcí, za 

pozdě uhrazenou daň nebo zálohu 

na tuto daň 

- plošné posunutí záloh na 

silniční daň splatných v dubnu a 

červenci nejpozději do 15. 10. 

2020 

- plošné prominutí DPH na 

bezúplatné dodání základních 

ochranných prostředků ke 

zmírnění dopadů šíření nákazy 

koronavirem 

- individuálně žádat o posečkání 

úhrady daně (např. DPH), úprava 

(snížení) záloh, prodloužení lhůty 

pro některá daňová přiznání a 

prominutí sankcí z prodlení i 

správních poplatků, 

 

daně, tedy všechny úroky z prodlení a z 

posečkání. 

- plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání 

ochranných prostředků ke zmírnění dopadů 

šíření nákazy koronavirem se vztahuje na 

roušky, respirátory, dezinfekční prostředky a 

také na suroviny pro jejich výrobu; prominutí 

platní od 12.3.2020 po celou dobu trvání 

nouzového stavu 

Zrušení poplatků 

za odesílání 

datových zpráv 

- k zasílání zpráv prostřednictvím 

DS mezi všemi uživateli DS 

zdarma 

 

- zprávu lze doručit jen, pokud má adresát 

povoleno přijímání Poštovních datových zpráv 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=2

2241320&doctype=ART 

- zdarma - pro všechny uživatele DS - platí od 24. 3. 2020 po 

dobu vyhlášeného 

nouzového stavu 

- schváleno 

Vládou, přímé 

opatření Vlády 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem) 

Prodloužení 

termínů výzev 

OP PIK 

- prodloužení lhůt pro příjem 

žádostí u všech výzev, jejichž 

příjem nebyl ukončen do 17. 3. 

2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 

2020, a to o 30 dní 

https://www.agentura-api.org/  - pro všechny žadatele  -opatření MPO 

(netřeba 

schválení 

Parlamentem 

ani Vládou) 

Návrh zákona o 

některých 

opatření v oblasti 

splácení úvěrů 

- cílem návrhu je zabránění vzniku 

prodlení a s ním souvisejících 

důsledků pro dlužníka i věřitele 

- návrh by měl umožnit odklad splácení již 

sjednaných úvěrů po tzv. ochranou dobu, 

- návrh dále navrhuje pozastavení běhu 

některých lhůt ze smluv po ochranou dobu a 

snížení úrokové zátěže po ochranou dobu. 

- rozsah pomoci 

by se měl lišit 

v závislosti, zda 

se jedná o 

spotřebitele, 

drobné 

podnikatele či 

korporace 

- dle návrhu by se daná opatření mohla 

vztahovat jen na běžící úvěry, které splňují 

podmínky, a pokud o to osoba požádá 

  - schváleno 

Vládou, čeká 

se na schválení 

Parlamentem 

Návrh zákona na 

změnu zákona o 

- cílem návrhu je odvrácení 

finančních problémů dlužníků, 

které by vedly do dluhové pasti 

- návrh navrhuje omezení výše úroků z 

prodlení v případě dlouhodobého prodlení (tj. 

 - pro spotřebitele a OSVČ  - schváleno 

Vládou, čeká 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART
https://www.agentura-api.org/


 
 

spotřebitelském 

úvěru 

-a omezení sankcí v případě 

spotřebitelských úvěrů a úvěrů pro 

OSVČ 

prodlení nad 90 dnů) a omezení druhů a výše 

plateb v případě prodlení 

se na schválení 

Parlamentem 

 

Návrh zákona na 

změnu zákona o 

některých 

podmínkách 

podnikání v 

oblasti 

cestovního ruchu 

- souvisí s potřebou znát identitu 

potencionálně nemocných osob 

- kdo zprostředkuje kontakt poskytovatele 

cestovního ruchu se zákazníkem za účelem 

uzavření smlouvy o poskytnutí služby 

cestovního ruchu, je povinen na výzvu 

živnostenského úřadu do 30 dnů sdělit 

požadované informace o smlouvě a 

poskytovateli služby cestovního ruchu 

 - pro zprostředkovatele kontaktu 

poskytovatele služeb cestovního ruchu a 

zákazníka 

 - schváleno 

Vládou, čeká 

se na schválení 

Parlamentem 

 

Opatření ke 

zmírnění dopadu 

na nájemce 

prostor 

sloužících k 

podnikání 

(forma návrhu 

zákona) 

- návrh zákona se připravuje  - znění návrhu zákona není k dispozici    - schváleno 

Vládou, čeká 

se na schválení 

Parlamentem 

 

Návrh zákona o 

některých 

opatřeních ke 

zmírnění dopadů 

na nájemce 

prostor 

sloužících k 

uspokojování 

bytové potřeby 

- zákaz výpovědi z nájmu bytu pro 

dluhy na nájemné vzniklé v 

období od 12. 3. 2020 do 30. 9. 

2020  

- dle návrhu zákona by pronajímatel nemohl 

ukončit nájemní vztah z důvodu prodlení s 

placením nájemného z důvodu prodlení 

nájemce s placením nájemného, pokud nastalo 

od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 a plyne z 

mimořádných opatření při epidemii, které 

nájemci znemožnilo nebo ztížilo úhrady 

nájemného.   

 - pro nájemce  - schváleno 

Vládou, čeká 

se na schválení 

Parlamentem 

 

OSVČ – DOTACE (OBDOBA OŠETŘOVNÉHO) V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ NÁKAZY SARS COV-2   

Podmínky pro dotaci po dobu trvání 

mimořádného stavu při epidemii 

Název a délka dotačního 

programu 

Čestné prohlášení přikládané k žádosti Výše ošetřovného, kdo vyplácí, jak 

se žádá 

Upozornění, fáze 

schválení 

Dotace je nenároková. 

 

Podmínky: Žádost o dotaci, jakousi obdobu 

ošetřovného, může podat OSVČ na hlavní 

činnost, která na základě mimořádného 

opatření1 vlády ČR proti šíření infekce 

COVID-19 nemůže vykonávat svoji 

podnikatelskou činnost z důvodu péče o: 

 

Název: Program podpory malých 

podniků postižených 

celosvětovým šířením 

onemocnění COVID-19 

způsobeného virem SARS-CoV-

19 „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. 

 

Délka: Po celou dobu, co bude 

platit mimořádné opatření, a 

Žadatel musí v žádosti čestně prohlásit, že: 

 

- je OSVČ na hlavní činnost a splňuje 

podmínky uvedené v prvním sloupci. 

- o výplatu dotace z uvedeného důvodu žádá 

pouze 1x a nebude žádat o příspěvek ze 

stejného důvodu z jiného kompenzačního 

programu a podpor realizovaných orgány 

státní správy a samosprávy. 

Ve výši 424 Kč za den.  

 

Dotaci vyplácí MPO, které bude 

vyhlašovat výzvy vždy na určité 

období (zřejmě kalendářní měsíc). 

Žádosti bude možné podávat jen 

v rámci měsíce následujícího, za který 

se žádá. Každý měsíc tak bude třeba 

Dotace podléhá 

potenciální kontrole. 
 

Čl. 5 programu 

stanovuje povinnosti ve 

vztahu k MPO – 

archivace dokumentace 

po dobu 10 let od vydání 

rozhodnutí, 

 
1 Mimořádné opatření MZ ze dne 10. března 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentu na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zakázána osobní přítomnost 

studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). 



 
 

- dítě/děti mladší 13 let, 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; nebo 

 

- 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; nebo 

 

- osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve 

stupni I (lehká závislost) podle zákona o 

sociálních službách, která byla umístěna do 

domácí péče z důvodu uzavření zařízení 

sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na 

základě mimořádného opatření proti šíření 

koronaviru. 

přitom OSVČ bude splňovat 

podmínky pro dotaci. S tím, že o 

poskytnutí dotace rozhoduje 

MPO, které má na ni alokovanou 

určitou sumu peněz, kterou může 

zvětšit, a je třeba si žádat každý 

měsíc znovu na základě 

jednotlivých výzev vyhlášených 

MPO. 

 

- nemá nárok na ošetřovné ze systému 

nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v 

mateřství a nečerpá rodičovský příspěvek. 

- nečerpá tento nebo jiný kompenzační 

příspěvek žádná jiná osoba na tutéž 

osobu/tytéž osoby. 

- při podání žádosti a po celou dobu čerpání 

dotace je OSVČ na hlavní činnost a v důsledku 

péče o předmětnou osobu v období, za něž 

žádá o dotaci, tuto činnost nemohl/a 

vykonávat; 

- splňuje definici malého a středního podniku 

uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) 

č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 

a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné se společným trhem 

(obecné nařízení o blokových výjimkách); 

- je zaregistrován/a jako poplatník daně z 

příjmů na FÚ podle § 125, odst. 1 zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- nemá žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím (uvedeným v žádosti) a vůči 

poskytovatelům podpory z projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

podávat žádost novou k nové výzvě 

MPO. 

 

Žádost o dotaci vyhodnotí MPO, které 

rozhodnutí o tom, zda dotace bude či 

nebude možné vyplatit, pošle OSVČ. 

MPO si vyhrazuje možnost vyžádat si 

další poklady pro své rozhodnutí. 

 

„Výzva I“: Lze žádat od 1. 4. 2020 do 

30. 4. 2020, a to za období 12. 3. 2020 

do 31. 3. 2020.  

 

Žádost je formulářová. Dotace bude 

vyplacena na účet uvedený v žádosti. 

 

K žádosti je třeba přiložit: originál či 

prostá kopie dokladu/potvrzení o 

uzavření školského/dětského zařízení 

(školy). 

 

Žádost je možné podat: datovou 

schránkou, e-mailem s elektronickým 

podpisem, vytištěnou a podepsanou 

poslat poštou nebo ji podat ve 

spolupráci se ŽÚ (který OSVČ může 

pomoct i s vyplněním).  

max. 1 žádost za 

stanovené období, a 

kdykoli do 2 let od 

poskytnutí dotace je 

subjekt povinen umožnit 

v plném rozsahu 

kontrolu poskytovali, 

ale i jiným kontrolním 

orgánům. 
 

Schváleno Vládou, 

provedeno opatřením 

MPO (není třeba 

schválení Parlamentem) 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V OTEVŘENÍ MALOOBCHODNÍCH A VELKOOBCHODNÍCH PROVOZOVEN DLE MIMOŘÁDNÉOHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR ZE DNE 

1.4.2020, OD 2. 4. 2020 JSOU OTEVŘENY PROVOZOVNY: 

 

- potravin, 

- pohonných hmot, 

- paliv, 

- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického 

zboží, 

- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických 

prostředků, 

- prodej náhradních dílů k dopravním 

prostředkům a výrobním technologiím, 

- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a 

zásilky od třetí strany, 

- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a 

sadby, 

- pokladní prodej jízdenek, 

- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video 

přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro 

domácnosti, 

- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence, 

- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, 

- oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, 



 
 

- malých domácích zvířat, 

- krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 

- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 

- novin a časopisů, 

- tabákových výrobků, 

- služeb prádelen a čistíren, 

- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není 

současně více než 30 osob,  

- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na 

pozemních komunikacích, 

 

- lázeňská zařízení, pokud v nich bude 

poskytována pouze lázeňská služba hrazená 

alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, 

- provozování pohřební služby, 

- květinářství, 

- provádění staveb a jejich odstraňování, 

projektovou činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a 

analýzu ve stavebnictví, 

- prodej textilního materiálu a textilní galanterie, 

 

- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, 

zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně 

ukládání lidských ostatků do uren, 

- myčky automobilů, 

- domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné 

prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, 

šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo 

desinfekci, 

 

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz uzavření maloobchodních a velkoobchodních provozoven se nevztahuje na činnosti, které 

nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, 

avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny. 

 

 

 
 


