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OPATŘENÍ INFORMACE O OPATŘENÍ 

DAŇOVÉ ÚLEVY 

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ 

BALÍČEK I. A II. 

1. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

Daňové přiznání a úhrada daně z příjmů 

➢ Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 mohou podnikatelé 

bez sankcí podávat až do 1. 7. 2020. To samé platí i pro úhradu 

daně z příjmů za rok 2019. O odložení není nutné žádat. 

➢ Formálně bude sice daňové přiznání podáno a úhrada daně 

provedena opožděně, na základě rozhodnutí ministryně financí 

se však plošně promíjí pokuty za takové pozdní podání a stejně tak 

se plošně promíjí i úrok z prodlení za pozdní úhradu daně. 

➢ Upozorňujeme však, že pokud daňové přiznání k dani z příjmů 

nebude podáno a daň z příjmů uhrazena nejpozději do 1. 7. 

2020, bude poplatník povinen zaplatit pokutu za opožděné tvrzení 

daně spolu s úrokem z prodlení už od 2. 4. 2020! 

Zálohy na daň z příjmů 

➢ Fyzickým a právnickým osobám, které jsou jinak povinny platit 

čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů se na základě 

rozhodnutí ministryně financí tato záloha plošně promíjí (platí však 

pouze pro poplatníky, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní 

rok!). 

Uplatnění daňové ztráty 

➢ Aktuálně probíhá příprava novely zákona o daních z příjmů, která by 

umožnila uplatnit daňové ztráty za rok 2020 oproti základu daně 

z let 2018 a 2019. 

2. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

Prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení  

➢ Na základě rozhodnutí ministryně financí se plošně promíjí 

případné pokuty ve výši 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního 

hlášení, které plátce dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, 

pokud povinnost k úhradě těchto pokut vznikne v období od 1. 3. 

2020 do 31. 7. 2020. 

➢ Vyšší pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (v případech, 

kdy plátce nepodá kontrolní hlášení dodatečně, aniž by k tomu byl 

vyzván) mohou být prominuty pouze na základě individuální 

žádosti, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo 

z ospravedlnitelných důvodů, zejména pokud daňový subjekt nebo 

jeho zástupce věrohodně prokáže, že vznik pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření 

přijatých k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19. 

 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
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Prominutí pokut za opožděné podání daňového přiznání k DPH 

➢ Pokud u plátce dojde k alespoň částečnému prominutí pokuty 

za pozdní podání kontrolního hlášení, a plátce zároveň podá 

daňové přiznání nejpozději v den podání kontrolního hlášení, 

dochází, na základě rozhodnutí ministryně financí, automaticky 

i k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání 

k dani z přidané hodnoty. 

Prominutí DPH u bezúplatného dodání vybraného zboží  

➢ Na základě rozhodnutí ministryně financí se dále po dobu 

nouzového stavu promíjí daň z přidané hodnoty za bezúplatné 

dodání vybraného zboží určeného pro boj s koronavirem 

SARS-CoV-2, nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito 

pro výrobu takového zboží. 

3. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  

Splatnost daně z nemovitých věcí  

➢ Daň z nemovitých věcí prozatím zůstává splatná ve standardním 

termínu, tedy do 1. 6. 2020.  

➢ Pokud poplatník nebude moci daň uhradit v uvedené lhůtě z důvodů 

souvisejících s mimořádnými opatřeními, doporučuje Finanční 

správa následující postup: 

(i) u větších částek požádat o posečkání úhrady daně; a  

(ii) u menších částek uhradit daň později a požádat o prominutí 

úroků z prodlení. 

4. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Prominutí pokuty a úroku z prodlení  

➢ U daně z nabytí nemovitých věcí se na základě rozhodnutí 

ministryně financí plošně promíjí: 

(i) pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude 

daňové přiznání, které mělo být podáno mezi 31. 3. 2020 

a 31. 7. 2020, podáno nejpozději do 31. 8. 2020; a 

(ii) úrok z prodlení za opožděnou platbu daně z nabytí 

nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň, jejíž splatnost 

nastane v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, pokud dojde 

k úhradě daně nebo zálohy na tuto daň nejpozději do 31. 8. 

2020. 

5. SILNIČNÍ DAŇ 

Splatnost záloh na silniční daň 

➢ Zálohy na silniční daň splatné 15. 4. 2020 a 15. 7. 2020 mohou 

podnikatelé uhradit až do 15. 10. 2020. Na základě rozhodnutí 

ministryně financí se u těchto záloh promíjí veškeré úroky 

z prodlení. 

DAŇOVÉ ÚLEVY

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ 

BALÍČEK I. A II.

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan_z_nemovitych_veci
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan_z_nemovitych_veci
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-06.pdf
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ÚLEVY NA ODVODECH 

OSVČ 

ODPUŠTĚNÍ ODVODŮ 

NA SOCIÁLNÍM A 

ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 

OSVČ 

1. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Posunutí termínu pro podání přehledu a úhradu nedoplatku 

➢ Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 

2019 a pro úhradu případného nedoplatku na zdravotním 

pojištění se posouvá na 3. 8. 2020. 

Zálohy na zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020 

➢ Zálohy na zdravotní pojištění se za období březen až srpen 2020 

považují za zaplacené v minimální povinné výši (2.352 Kč měsíčně). 

➢ Podnikatel, který hradí vyšší než minimální povinné zálohy, 

je povinen zaplatit pouze rozdíl mezi výší jeho zálohy na pojistné 

a minimální povinnou výší. Tento rozdíl lze (bez žádosti) zaplatit 

až formou doplatku pojistného při vyúčtování pojistného, 

resp. při podávání přehledu, v roce 2021 (do 8 dnů po podání 

přehledu). 

➢ Případně provedená úhrada březnové zálohy se automaticky 

považuje za úhradu zálohy za měsíc září 2020. 

➢ Odkaz na příslušný právní předpis: ZDE  

2. SOCIÁLNÍ (DŮCHODOVÉ) POJIŠTĚNÍ 

Posunutí termínu pro podání přehledu a úhradu nedoplatku 

➢ Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 

2019 a pro úhradu případného nedoplatku na sociálním pojištění 

se posouvá na 3. 8. 2020. 

Zálohy na sociální pojištění za období březen až srpen 2020 

➢ Zálohy na sociální pojištění se za období březen až srpen 2020 

rovněž považují za zaplacené.  

➢ Výsledné pojistné stanovené z vyměřovacího základu za rok 

2020 se za období březen až srpen 2020 snižuje, a to za každý 

kalendářní měsíc, v němž byla alespoň po část měsíce vykonávána 

činnost, o částku 2.544 Kč, pokud jde o OSVČ vykonávající hlavní 

činnost, a o částku 1.018 Kč, pokud jde o OSVČ vykonávající 

vedlejší činnost. 

➢ Případně provedené úhrady záloh za uvedené období se 

automaticky považují za úhrady splatných závazků a poté záloh 

na pojistné za další kalendářní měsíce roku 2020. 

➢ Odkaz na příslušný právní předpis: ZDE 

PROGRAM 

„OŠETŘOVNÉ“ PRO 

OSVČ 

PODPORA OSVČ 

VE FORMĚ DOTACE 

Kdo může žádat: 

➢ Program „Ošetřovné“ pro OSVČ je určen pro OSVČ na hlavní 

činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví, tedy v důsledku uzavření školského/dětského 

zařízení nebo zařízení poskytujícího sociální služby, nemůže 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-134
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-136
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html
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vykonávat svoji podnikatelskou činnost (účelem dotace je tedy 

kompenzace ztráty) z důvodu péče o: 

(i) dítě/děti mladší 13 let, které navštěvuje/í školu nebo jiné dětské 

zařízení uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19, 

za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo 

jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba; 

(ii) nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která 

je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I 

(lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud 

nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření 

na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-

19; nebo 

(iii) osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby 

alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních 

službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně 

do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, 

kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření 

proti šíření infekce COVID-19. 

Výše dotace:  

➢ 424 Kč za každý den ošetřování člena rodiny (OČR). 

Do kdy lze žádat:  

➢ Do 30. 4. 2020 do 23:59 u Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). 

➢ Žádost o poskytnutí dotace lze jednoduše podat prostřednictvím 

webové aplikace MPO.  

 
Podrobné podmínky programu naleznete pod odkazy níže: 

➢ Výzva I - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ 

➢ Program „Ošetřovné“ pro OSVČ 

➢ Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy 

➢ Obecné informace MPO 

KOMPENZAČNÍ BONUS 

PRO OSVČ – 

„PĚTADVACÍTKA“ 

Kompenzační bonus pro OSVČ:  

➢ Živnostníci a další OSVČ mohou žádat o jednorázový příspěvek 

státu až ve výši 25 000 Kč jako kompenzaci dopadů krize 

související s koronavirem SARS CoV-2. 

 
Stanovení výše kompenzačního bonusu: 

➢ Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den 

období od 12. 3. do 30. 4. 2020, ve kterém OSVČ nemohla svoji 

činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou 

v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých 

z důvodu ohrožení koronavirem SARS CoV-2. 

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Vyzva-I-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Program-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-osetrovne-osvc
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
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Jak podat žádost: 

➢ Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu lze jednoduše 

vyhotovit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.  

➢ Žádost je rovněž dostupná ve formulářové podobě na webových 

stránkách Finanční správy. 

➢ Žádost podnikatelé mohou podávat u svého místně příslušného 

správce daně, a to stejným způsobem, jako se podává daňové 

přiznání (preferována je elektronická forma). 

 

Souhrn relevantních aktualizovaných informací k tomuto příspěvku 

naleznete pod odkazy níže: 

➢ Pokyny k vyplnění Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu 

➢ Obecné informace MFČR 

➢ Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ)  

➢ Doprovodné informační video MFČR 

PROGRAM ANTIVIRUS – 

PODPORA 

ZAMĚSTNANOSTI 

PODPORA PODNIKATELŮ 

PŘÍSPĚVKEM NA MZDY 

Co je obsahem Programu Antivirus a pro koho je určen: 

➢ Dne 31. 3. 2020 vláda ČR schválila Cílený Program podpory 

zaměstnanosti „Antivirus“ (zkráceně také jen „Program Antivirus“). 

➢ Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace 

celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd 

náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných 

karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními 

souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. 

➢ V rámci Programu Antivirus stát prostřednictvím Úřadu práce ČR 

postiženým zaměstnavatelům vyplácí finanční příspěvky 

na kompenzaci vynaložených mzdových nákladů za období 

od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. MPSV zároveň předpokládá 

prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-

19 i na květen 2020. 

➢ Dne 6. 4. 2020 od 12 hodin byl zahájen příjem žádostí v rámci tohoto 

programu a od 9. 4. 2020 je možné již předkládat i měsíční 

vyúčtování vyplacených náhrad mezd a žádat o konkrétní 

příspěvek. 

 

Pro více informací si zde dovolujeme odkázat na náš článek Program 

Antivirus – podpora zaměstnanosti, který ve svém závěru obsahuje 

i aktualizované odkazy na relevantní materiály MPSV a ÚP ČR. 

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY 

COVID II A COVID 

PRAHA 

Co je obsahem Záručního programu COVID II a pro koho je určen: 

➢ Po Velikonocích lze očekávat vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí 

do Záručního programu COVID II jako jedné z podpor pro OSVČ 

a malé či střední podniky, které byly ekonomicky zasaženy 

současnou situací vyvolanou šířením koronaviru SARS-COV-2. 

https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus?fbclid=IwAR3VX3OlUzBJrPMmXeweG0A7DV3DeW5BhJYjzI0DwtWxwOycRESIt_3meYE
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF?fbclid=IwAR0B2h45Fkx7bigUOABP4oN8nWigt5l9c_xN4GE8ebvPpJQpJafreo_SNoY
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF?fbclid=IwAR0B2h45Fkx7bigUOABP4oN8nWigt5l9c_xN4GE8ebvPpJQpJafreo_SNoY
https://akkastl.cz/wp-content/uploads/2020/04/Pokyny-k-vyplnění-Žádosti-o-poskytnutí-kompenzačního-bonusu.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055?fbclid=IwAR3TxSfe5Nm1TZvonL3IKNELB4vmTEOewXSmK-37fUttSOGNbF7QbSb3gI4
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072?fbclid=IwAR27uUtMFTCGKa_85s_TN8TTMHMJgdMxfR0fZWmW1oRquws9lTDJ-4xTJqM
https://youtu.be/u05aIzErQDQ
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://akkastl.cz/2020/04/06/program-antivirus-podpora-zamestnanosti/
https://akkastl.cz/2020/04/06/program-antivirus-podpora-zamestnanosti/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/prurezove-informace/male-a-stredni-podniky/definice-msp/
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➢ V rámci tohoto programu Českomoravská záruční a rozvojová 

banka (ČMZRB) poskytuje záruky za úvěry od komerčních bank 

spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 

1 mil. Kč. 

➢ Úvěry mohou být oproti programu COVID I i nižší než 500.000 Kč 

(maximálně do výše 15 mil. Kč). 

➢ Z programu je možné financovat zejména: 

(i) náklady na mzdy; 

(ii) náklady na energie; 

(iii) platby za nájemné; 

(iv) úhrady dodavatelsko-odběratelských faktur; a 

(v) pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku. 

➢ Program COVID II bohužel není určen na financování provozních 

potřeb vztahujících se k podnikatelským aktivitám na území 

hlavního města Prahy.  

➢ Dle aktuálních informací dostupných na portálu hlavního města 

Prahy však lze v brzké době očekávat nový program COVID 

Praha, kdy předpokládané datum zahájení příjmu žádostí 

je prozatím stanoveno na 20. 4. 2020. 

 

Pro více informací si zde dovolujeme odkázat na náš článek Program 

COVID II – podpora OSVČ a malých a středních podniků, 

který ve svém závěru obsahuje i aktualizované odkazy na relevantní 

materiály ČMZRB. 

DOTACE A DALŠÍ 

PODPORY 

1. DOTAČNÍ VÝZVA TECHNOLOGIE COVID 19 

➢ Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které mají přímou 

souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce 

prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení 

a vybavení. 

➢ Dotační výzva k tomuto programu bude vyhlášena dne 14. 4. 2020. 

➢ Dotace by se měla vztahovat na pořízení nových technologických 

zařízení a vybavení (pořízení dlouhodobého hmotného majetku). 

Zároveň se předpokládá, že způsobilými výdaji by měly být i výdaje 

vynaložené již od 1. 2. 2020. 

➢ Předpokládá se, že k dispozici bude minimálně 300 milionů korun.  

➢ Konkrétní výše dotace na jeden projekt by měla činit 250.000 Kč 

až 20 milionů Kč. 

2. PROGRAM CZECH RISE UP – CHYTRÁ OPATŘENÍ PROTI COVID 19 

➢ Cílem tohoto programu je podpořit zejména rychlé nasazení 

technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, 

které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených 

případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/Podpora_z_programu_COVID_Praha.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/Podpora_z_programu_COVID_Praha.html
https://akkastl.cz/2020/04/01/program-covid-ii-podpora-osvc-a-malych-a-strednich-podniku/
https://akkastl.cz/2020/04/01/program-covid-ii-podpora-osvc-a-malych-a-strednich-podniku/
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kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby 

nových řešení a produktů proti COVID-19. MPO uvádí jako příklady 

podporovaných aktivit respirátory vytištěné na 3D tiskárně, 

nové plicní ventilátory, aplikace usnadňující logistiku apod. 

➢ Dotační výzva MPO k tomuto programu je dostupná ZDE. 

➢ Dotace je určena pro podnikatelské subjekty včetně velkých 

podniků. 

➢ Výše čerpané dotace musí činit minimálně 500.000 Kč a je omezena 

částkou 200.000 EUR na jednoho žadatele (podpora de minimis).  

➢ Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých 

výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 %, v závislosti 

na podporované aktivitě. 

➢ Celková alokace se předpokládá ve výši 200 milionů Kč. 

 
Související dokumentace je dostupná na webových stránkách MPO. 

3. PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ VÝZEV OP PIK 

➢ U všech žádostí týkajících se výzev, jejichž příjem nebyl ukončen 

do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, došlo 

k prodloužení lhůt pro jejich příjem, a to o 30 dnů. 

4. ZÁRUČNÍ PROGRAM PRO PODNIKY NAD 250 ZAMĚSTNANCŮ  

➢ Cílem tohoto programu je zlepšit likviditu velkých podniků 

poskytnutím záruk za úvěry nejen na provoz, ale i na investice. 

Program nebude určen pro subjekty, které měly existenční problémy 

ještě před vyhlášením nouzového stavu. 

➢ Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) bude 

poskytovat záruky za komerční úvěry nejen exportérům, ale i velkým 

výrobním a obchodním podnikům nad 250 zaměstnanců.  

➢ Doprovodná legislativa je v legislativním procesu a s ohledem 

na jeho aktuální vývoj lze očekávat, že bude přijata na konci dubna. 

Níže uvedené podmínky a parametry tohoto programu tak mohou 

podléhat případným změnám. 

➢ Žadatelem mohou být velké podniky nad 250 zaměstnanců.  

➢ Výše poskytovaných úvěrů se bude pohybovat od 5 mil. Kč do 1,4 

mld. Kč (50 mil. EUR). Předpokládaná maximální výše 

zaručovaného úvěru by měla činit 25 % z celkových ročních tržeb 

z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Horní hranice záruky by 

měla činit 80% hodnoty jistiny úvěru. 

➢ Záruku by mělo být možné příslušnému subjektu poskytnout pouze 

za úvěr u jedné banky. 

➢ Záruky na provozní úvěry by měly být poskytovány na dobu 3 let 

a záruky na investiční úvěry by měly být poskytovány na dobu 

5 let. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/2020/4/Program-Czech-Rise-Up_2.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/
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5. DRUHÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU THE COUNTRY FOR THE FUTURE 

➢ Jedná se o veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 

v Programu The Country for the Future. 

➢ Prostředky z programu mají sloužit na podporu projektů na zavedení 

inovace do praxe (inovace postupů a organizační inovace). 

➢ Žadatelem o podporu na projekt mohou být malé a střední podniky. 

➢ Žádost o podporu projektu lze podávat ve lhůtě od 3. 4. 2020 

do 15. 5. 2020 do 23:59:59 hod., a to do datové schránky MPO. 

➢ Každý žadatel smí podat maximálně dva návrhy projektů. 

➢ Maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena 

na 25 mil. Kč. 

 

Související dokumentace je dostupná na webových stránkách MPO. 

ODLOŽENÍ SPLÁTEK 

NÁJEMNÉHO 

ZA PROSTORY SLOUŽÍCÍ 

PODNIKÁNÍ A ZÁKAZ 

VÝPOVĚDI 

 

AKTUÁLNĚ 

V LEGISLATIVNÍM 

PROCESU! 

Projednávání návrhu zákona, kterým mají být odloženy splátky 

nájemného: 

➢ V legislativním procesu je aktuálně projednáván vládní návrh 

zákona, jehož proklamovaným cílem je zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.  

➢ Tento vládní návrh byl dne 8. 4. 2020 schválen Poslaneckou 

sněmovnou PČR a v příštím týdnu se očekává jeho projednání 

v Senátu. 

➢ Podle současného znění návrhu zákona pronajímatel nemůže 

v ochranné době - do 31. 12. 2020 - nájem podnikateli – nájemci, 

jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení 

s placením nájemného (nikoliv však s placením služeb 

souvisejících s užíváním prostor, které je nájemce povinen hradit 

i v rozhodné době), pokud prodlení nastalo v rozhodné době – 

od 12. 3. do 30. 6. 2020 - a v důsledku omezení plynoucího 

z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo 

nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.  

➢ Uvedeným však není dotčeno právo pronajímatele ukončit 

nájem z jiných důvodů, ani další práva pronajímatele vzniklá 

v důsledku prodlení nájemce (zejména práva na úrok z prodlení, 

smluvní pokuty aj.). 

➢ Nájemce by však na svou ochranu měl být povinen předložit 

pronajímateli listiny osvědčující, že není schopen nájemné 

splácet v důsledku mimořádných opatření, a to do 15 dnů 

ode dne, kdy nastane první prodlení s placením nájemného. 

➢ Zároveň by měl být nájemce povinen uhradit všechny 

pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, 

do konce ochranné doby (tedy do 31. 12. 2020). V opačném 

případě by měl pronajímatel právo vypovědět nájem ve výpovědní 

době, která činí 5 dní. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19--253794/


 
  
  
 
 
 
 

Stav k 12. 4. 2020  Strana 10/10 
 

 
 
 
Věříme, že výše uvedený přehled pro Vás byl užitečným a dostatečným zdrojem informací použitelným 
pro další praktické využití při řešení Vašich aktuálních problémů. 
 
 
Pokud jste na některé své otázky související s opatřeními a poskytovanými podporami v našem 
přehledu nedostali odpověď, nebo potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni 
Vám kdykoliv pomoci se zorientovat a nalézt vyhovující řešení pro Vaši situaci. 
 
 

Mgr. Michal Kastl 

advokát / attorney at law 

 

Rubešova 583/2, 120 00 Praha 

M: +420 773 582 472 

E: kastl@akkastl.cz 

W: www.akkastl.cz 

ODLOŽENÍ SPLÁTEK 

ÚVĚRŮ SJEDNANÝCH 

PŘED 26. BŘEZNEM 

2020 

 

AKTUÁLNĚ 

V LEGISLATIVNÍM 

PROCESU! 

Projednávání návrhu zákona, kterým mají být odloženy splátky úvěrů: 

➢ V legislativním procesu je aktuálně projednáván vládní návrh 

zákona o odložení splatností úvěrů. 

➢ Tento vládní návrh byl dne 7. 4. 2020 schválen Poslaneckou 

sněmovnou PČR a v příštím týdnu se očekává jeho projednání 

v Senátu. 

➢ Podle současného znění návrhu zákona by měl být možný odklad 

splátek u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, které byly 

sjednány a čerpány před 26. 3. 2020 a v případě hypotéčních 

úvěrů také u úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020, ale čerpaných 

po tomto datu. 

➢ Splátky těchto úvěrů bude možné přerušit na ochrannou dobu, 

která, dle vůle úvěrovaného, trvá od prvního dne prvního 

kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu 

došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou 

dobu, do 31. 10. 2020, nebo do 31. 7. 2020. 

➢ Žadatel bude muset prohlásit, že o odložení splátek žádá z důvodu 

negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 

na úvěrovaného. Tyto důvody však nebude muset prokazovat. 

➢ U úvěrů právnických osob má být, na rozdíl od fyzických osob, 

odloženo jen splácení jistiny úvěru, nikoliv úroků z úvěru.  

➢ Upozorňujeme, že uvedený odklad splátek by se podle současného 

znění návrhu zákona neměl vztahovat mimo jiné na kreditní karty, 

kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. 

Splátky by také nemělo být možné odložit u úvěrů, u kterých byl 

úvěrovaný k 26. 3. 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním 

peněžitého dluhu. 

mailto:kastl@akkastl.cz
http://www.akkastl.cz/



