
OPATŘENÍ TYP VÝDAJE/KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODMÍNKY

COVID II – úvěry od komerčních bank  
se zárukou ČMZRB  
a s finančním příspěvkem  
na úhradu úroků

- alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením na 5 mld. Kč),  
 umožní zaručit úvěry přes 20 mld. Kč
- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
- na pořízení a financování zásob
- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- příjem žádostí od 2. 4. 2020
- finanční příspěvek až 30 % z poskytnuté výše  
 zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč záruka je bez poplatků
- výše úvěru až 15 mil. Kč
- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu
- délka ručení až 3 roky

Více informací naleznete zde > 

Technologie COVID-19 – dotace  
na výrobu zdravotnických prostředků

- alokace 300 mil. Kč
- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce  
 materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných 
 prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID-19  
 a řešením následků dopadu jeho šíření
- seznam prostředků je uveden v příloze č. 3. Výzvy 
- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení  
 a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2)  
 rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty

- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020
- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020
- příjemce MSP
- míra podpory 50 %
- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč
- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha
- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

Více informací naleznete zde > 

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření 
proti COVID-19. Cílená podpora vyvinutí 
nových řešení pro COVID-19.

- alokace 200 mil. Kč
- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových 
  nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě ne 
 byla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity a nelze-li financovat  
 formou finančních nástrojů
- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských  
 a nemedicínských řešení proti COVID-19 do praxe
- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských  
 a nemedicínských řešení proti COVID-19

- příjem žádostí bude zahájen od 2. 4. 2020
- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)
- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání  
 a vyčerpání alokace

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

Více informací výzvách OP PIK naleznete zde > 

Liberační daňový balíček I. 

-  daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani  
 z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. 4. 2020, přiznání stačí podat   
 nejpozději do 1. 7. 2020
- platí zcela automaticky bez žádosti
- 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
- plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč,  
 které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s COVID-19

Více informací naleznete zde > 

Liberační daňový balíček II.

- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
- pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET,  
 a to po dobu stavu nouze a následující tři měsíce
- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020  
 pro zdaňovací období roku 2018 a 2019
- plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či  
 za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, vztahuje se  
 na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020
- daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději  
 do 31. 8. 2020, v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky  
 z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí
- všem daňovým poplatníkům bude automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani  
 z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později  
- plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději  
 do 15. 10. 2020, u všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně,  
 tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

Více informací naleznete zde >  a zde > 
 

Program Antivirus
Náhrada mezd a platů 

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí 
následujících režimů:

Více informací naleznete zde > 

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR)  
pro zaměstnance

- zaměstnancům bude umožněno čerpat OČR po celou dobu uzavření škol,  
 školek nebo obdobných zařízení
- nárok bude možné uplatnit i zpětně

Více informací naleznete zde > 

Veřejná soutěž z Programu The Country 
for The Future – Podprogram 3 – Inovace 
do praxe

- dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky  
 onemocnění COVID-19
- projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby

- příjemci mohou být pouze MSP
- 50 % dotace na náklady spojené přímo se zavedením  
 Inovace dle GBER, čl. 28 a 29 (osobní náklady,  
 odpisy, další přímé náklady, režie atd.)
- navíc do výše 25 % rozpočtu je možné využít  
 de minimis na náklady související s projektem,  
 nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti,  
 drobné investice, marketing atd.)

Odložení splátek nájmu  
nebo podnájmu za prostory 
sloužící podnikání, zákaz výpovědi

- pronajímatel nemůže v ochranné době (tj. od nabytí účinnosti zákona do 31. 12. 2020) nájem   
 jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným  
 s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době tj.  
 od 12. 3. do 30. 6. 2020.
- nájemce je povinen uhradit všechny dluhy na nájemném vzniklé a splatné v rozhodné době  
 do konce ochranné lhůty, pokud se tak nestane, pronajímatel má právo vypovědět nájem,  
 kdy výpovědní doba činí 5 dní

-  schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,  
 Senát 17. 4. vrátil s pozměňovacími návrhy zpět  
 do Poslanecké sněmovny
-  není dokončen legislativní proces.  
 Zákon ještě nevyšel ve Sbírce zákonů.

Odložení splácení úvěrů

- Je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali  
 před 26. 3. 2020.
- Vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí  
 nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na 
 právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení  
 k veřejným sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům,  
 splacení úvěru poskytnutého k výše uvedeným účelům.
- Je stanoven ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího  
 po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu.  
 Ochranná doba trvá 6 nebo 3 měsíce. 

Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních  
v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Více informací naleznete zde >

OPATŘENÍ PRO FIRMY
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Důvod překážky v práci/výše náhrady mzdy Příspěvek státu

Popis situace
§ ZP Výše NMZ

Výše 
příspěvku 
od státu 
měsíčně

Prokázání/poznámka

A

Překážky v práci spočívající  
v karanténě zaměstnanců 
nebo uzavření či ome-
zení provozu v důsledku 
krizových usnesení vlády 
ČR a mimořádných opatření 
orgánů ochrany veřejného 

zdraví  

§192 a 208 ZP 

překážky v práci

60 % PVZ
karanténa

100 % PVZ
uzavření 
provozu

80 % NMZ 
a odvodů

max.  

39 000 Kč

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného 
zdraví o nařízení karantény zaměst-
nanci.

Doklady prokazující faktické omezení 
nebo uzavření provozu v důsledku 
krizových usnesení vlády ČR  
a mimořádných opatření orgánů ochra-
ny veřejného zdraví. Příspěvek bude 
poskytován výhradně za dobu platnosti 
mimořádných opatření uzavírajících 
vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně 
zaměstnavatele, která sou-
visí s nákazou COVID-19. 
Zejména vzniklé v důsledku 
překážek v práci u význam-
né části zaměstnanců, při 
výpadku vstupů produkce 
nebo při omezení odbytu 
zaměstnavatele.

§ 207, 208  
a 209 ZP 

překážky v práci 
na straně  
zaměstnavatele

60–100 % 
PVZ
dle  
překážky

60 % NMZ  
a odvodů

max.  

29 000 Kč

Doklady prokazující vyplacení náhrady 
mzdy, včetně provedení zákonných 
odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy   |   PVZ = průměrný výdělek zaměstnance    |   ZP = zákoník práce 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/
https://www.agentura-api.org/cs/
https://www.financnisprava.cz/%20v%20%C4%8D%C3%A1sti%20Nouzov%C3%BD%20stav%20(COVID%20%E2%80%93%2019)
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.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/senat-dal-zelenou-pulrocnimu-odkladu-spl-38183

