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Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

AKTUALIZOVÁNO 25. 3. 2020, 19:00 - V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná
mimořádná opatření, vláda průběžně mimo jiné řeší pomoc pro podnikatele a živnostníky.
Díky jednání MPO a dalších resortů se sociálními partnery, tj. zaměstnavatelskými
organizacemi i zástupci zaměstnanců, vláda rozhodla o následující pomoci:  

Tzv. kurzarbeit, tedy finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace
znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u
významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení
dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení
poptávky po jejích výrobcích či službách. Podrobnosti
na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-
schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove.
Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Díky ní bude možné
například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a
garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na
provozní financování. Podrobnosti na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-
servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html.
Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve
spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Žádat o ně bylo možné od 16.
března, alokace je 5 miliard Kč. Podrobnosti najdete
na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/.
Program COVID II. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc
reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky
s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o
úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a
rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30
miliard korun. Podrobnosti na https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-
covid-ii/.
Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování
člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného
prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. 
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Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o
podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.
Podrobnosti na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.
Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti
COVID-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových
technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Podrobnosti na
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-
firmy-v-boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/.

V legislativním procesu jsou právní předpisy, které znamenají další pomoc podnikatelům a
živnostníkům. Konkrétně: 

Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem
na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na
pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu
z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Podrobnosti
na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-
o-statnim-37959. stav: 25. 3. 2020 schváleno v původním vládním znění PSP ČR, Senátem
a podepsáno prezidentem ČR 
Změna legislativy k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám samostatně
výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění.
Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna
se jim normálně započítá do důchodového pojištění.
Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-
povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada. stav: 25. 3. 2020 vládní znění
schváleno PSP ČR s pozměňovacími návrhy a v této podobě také Senátem
Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou mají být
živnostníkům odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění. stav: 25. 3. 2020
schváleno PSP ČR v původním vládním znění a v této podobě také Senátem
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu - v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze
elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na
stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti
zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby
předešli jejich zneužití. stav: 25. 3. 2020 schváleno PSP ČR v původním vládním znění a v
této podobě také Senátem
Liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové
zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení
daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Podrobnosti
na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-
rozsiri-37943. stav: 25. 3. 2020 v legislativním procesu
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