
Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

PO/FO Úvěry na pořízení drobného 

hmotného nebo nehmotného 

majetku, na pořízení a financování 

zásob a na další provozní výdaje 

(mzdy, energie, nájem atd.)

Příjem žádostí byl 

pozastaven k 20. 3. 2020.

Úvěry ve výši od 500 tis. do 15. mil 

Kč, až do výše 90 % způsobilých 

výdajů projektu. Splatnost až 2 roky, 

odklad splátek až 12 měsíců.

Vyplnit žádost na ZDE.

Úvěry na pořízení drobného 

hmotného nebo nehmotného 

majetku, na pořízení a financování 

zásob a na další provozní výdaje 

(mzdy, energie, nájem atd.)

Úvěry ve výši od 10 tis. Kč do 15 mil. 

Kč, až do výše 80 % způsobilých 

výdajů projektu. Splatnost až 2 roky, 

odklad splátek až 12 měsíců. Bez 

úroku a bez poplatků.

Bezúročný úvěr ČMZRB (500 

tis. až 15. mil Kč)

COVID I ✔

Opatření vlády a doporučený postup Hospodářské 

komory pro podnikatele

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR

Bezúročný úvěr komerčních 

bank se zárukou ČMZRB

COVID II Obecné podmínky pro 

podávání žádostí budou 

upřesněny 

na www.cmzrb.cz a 

speciální požadavky 

bude zřejmě žadatel 

řešit při komunikaci se 

svou bankou.

✔PO/FO
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

Dotace na 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.

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; nebo

3) za tímto účelem přemění svou 

výrobní linku

Výše podpory je 250 tis. Kč až 20 mil. 

Kč, míra podpory 50 %. Vztahuje se 

na celou ČR mimo NUTS2 Praha.

PO/FO Dotace na výrobu 

zdravotnických prostředků pro 

boj s COVID 19

Technologie COVID 

19
Žádosti bude možné 

podávat od 27. 4. 2020 

a výdaje bude možné 

uplatnit již od 1. 2. 

2020. Podrobnosti 

budou zveřejňovány 

na www.agentura-

api.org.

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

Podpora státu při 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 nebyla zahájena nebo dojde k 

výraznému navýšení kapacity. Pouze 

pokud nelze financovat finančními 

nástroji.

Podpora vybraných neinvestičních 

výdajů na využití stávajících 

technologií pro uvedení nových 

medicínských a nemedicínských 

řešení proti COVID 19 do praxe.

Popora vybraných neinvestičních 

výdajů na vývoj nových produktů pro 

vznik nových medicínských a 

nemedicínských řešení proti COVID 

19.

Maximální výše podpory 5 mil. Kč (dle 

výzvy).

PO/FO Prodloužení termínů výzev 

OP PIK

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.

Žádost o dotaci můžete 

podat až do 30. 4. 2020 

bez jakýchkoliv sankcí či 

znevýhodnění.

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR

PO/FO Podpora vyvinutí nových 

řešení pro COVID-19

Czech Rise Up – 

Chytrá opatření proti 

COVID-19

Příjem žádostí bude 

zahájen v týdnu od 30. 

3. 2020. Podrobnosti 

budou zveřejňovány 

na www.mpo.cz.
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

PO/FO Posunutí termínu podání 

daňového přiznání k dani z 

příjmů právnických osob, k 

dani z příjmů fyzických osob a 

vyúčtování srážkové daně

Liberační daňový 

balíček I.

Poplatníci mohou toto přiznání podat 

nejpozději do 1. 7. 2020 místo do 1. 

4. 2020.

Přiznání můžete podat bez 

jakékoliv sankce a žádosti 

kdykoliv do 1. 7. 2020.

✔

PO/FO Odpuštění sankcí v případě 

prodlení

Liberační daňový 

balíček I.

U žádostí o odpuštění sankcí v 

případě prodlení se odpouští správní 

poplatky pro všechny žádosti podané 

do 31. 7. 2020.

Když podáte žádost, 

nemusíte už platit 400 Kč.

✔

PO/FO Odpouštění správních 

poplatků

Liberační daňový 

balíček I.

V případě žádosti o posečkání 

úhrady daně se odpouští správní 

poplatky pro všechny žádosti podané 

do 31. 7. 2020.

Když podáte žádost, 

nemusíte už platit 400 Kč.

✔

Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR
Opatření
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

Kontrolní hlášení můžete 

bez postihu podat až do 

31. 7. 2020

Bez výzvy správce daně 

budou automaticky 

prominuty pokuty za 

pozdní podání kontrolního 

hlášení v hodnotě 1.000 

Kč vzniklé za období od 1. 

března do 31. července 

2020. Týká se pokut v 

situacích, kdy podnikatel 

některé kontrolní hlášení 

nestihne podat v zákonné 

lhůtě, a tedy ho podá 

dodatečně, ale ještě před 

tím, než jej k tomu vyzve 

FÚ.

PO/FO Prominutí zálohy na daň 

z příjmů fyzických a 

právnických osob

Liberační daňový 

balíček II.

Podnikatelé nemusí platit červnovou 

zálohu na daň z příjmů fyzických a 

právnických osob.

O prominutí zálohy splatné 

15. 6. 2020 nemusíte 

žádat, prostě ji neuhradíte.

✔

PO/FO Odsunutí další vlny EET Liberační daňový 

balíček II.

V další vlně EET se bude pokračovat 

až za 3 měsíce po ukončení trvání 

nouzového stavu.

Od 12. 3. 2020 je 

přerušena povinnost 

elektronicky evidovat tržby 

a ani zatím neodstartuje 

poslední vlna EET.

✔

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR

PO/FO Posunutí termínu kontrolního 

hlášení k DPH

Liberační daňový 

balíček I.

Daňoví poplatníci dále nemusí podat 

v termínu kontrolní hlášení k DPH. 

Pokuty za pozdní podání kontrolního 

hlášení budou řešeny automatickým 

prominutím, popřípadě individuální 

žádostí.

✔
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

PO/FO Zpětné působení daňové 

ztráty u daně z příjmů FO i PO

Liberační daňový 

balíček II.

Zavedení institutu zpětného působení 

daňové ztráty u daně z příjmů FO i 

PO za rok 2020 pro zdaňovací 

období let 2018 a 2019.

Pokud podnikatel podá 

přiznání za rok 2020 

vedoucí k vyměření 

daňové ztráty, bude moci 

podat dodatečné daňové 

přiznání za rok 2019, ve 

kterém tuto ztrátu uplatní. 

Podle velikosti ztráty buď 

ve výsledku nebude muset 

v plné výši doplácet 

odloženou daň za rok 

2019 (když o odklad 

úspěšně požádal), anebo 

dokonce na žádost 

dostane přeplatek na dříve 

uhrazené dani z příjmů. 

Bude upřesněno.

✔

PO/FO Státní příspěvky 

zaměstnavatelům na 

vyplácené náhrady mezd při 

překážkách v práci 

(karanténa, kurzarbeit a další)

Antivirus Bude upřesněno Postup zatím není 

upraven, budou uzavírány 

dohody mezi 

zaměstnavatelem a 

Úřadem práce ČR, na 

základě kterých budou 

příspěvky vypláceny, 

přesné pokyny by měly být 

zveřejněny do 1. 4. 2020, 

aby zaměstnavatelé mohli 

žádat o příspěvek již za 

měsíc březen.

✔

PO/FO Prodloužení doby 

ošetřovného (OČR) pro 

zaměstnance

- Bude umožněno čerpat OČR 

zaměstnancům po celou dobu 

uzavření škol, školek nebo 

obdobných zařízení a nárok bude i 

zpětně.

Pokud máte požádáno o 

ošetřovné, bude Vám 

vypláceno bez speciální 

žádosti po celou zmíněnou 

dobu, a to i zpětně.

✔

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

PO Dotace na zavedení 

organizačních a procesních 

inovací v souvislosti s riziky 

onemocnění Covid 19.

The Country for The 

Future – Podprogram 

3 – Inovace do praxe

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.)

Vyplnění žádosti ZDE.

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

Výše dotace je stanovena na 424 Kč 

za den a bude možné jí čerpat po 

celou dobu platnosti mimořádných 

opatření.

Možno žádat od 1. 4. 2020 

u kteréhokoliv obecního 

živnostenského úřadu.

Dotaci bude moci čerpat OSVČ, která 

pečuje o dítě mladší 13 let 

(rozhodným je den třináctých 

narozenin dítěte), které navštěvuje 

školu či jiné zařízení, které bylo 

uzavřeno kvůli koronaviru, pokud na 

stejné dítě nečerpá dotaci nebo jiný 

příspěvek jiná osoba.

Formuláře a podrobnosti 

zveřejní MPO na 

www.mpo.cz

Dotace je určena také pro OSVČ, 

které pečují o nezaopatřené dítě 

mladší 26 let do 26 let věku, které je 

závislé na pomoci jiné osoby alespoň 

ve stupni I a nemůže navštěvovat 

školu uzavřenou kvůli koronaviru.

K žádosti bude třeba 

přiložit čestné prohlášení o 

tom, že žadatel:

Dotaci může čerpat OSVČ, která 

pečuje o osobu zdravotně 

postiženou, která je závislá na 

pomoci jiné osoby alespoň ve stupni 

I.

1) po dobu čerpání dotace 

je OSVČ na hlavní činnost,

2) je registrován jako 

poplatník daně z příjmů na 

finančním úřadě,

3) je malým a středním 

podnikatelem a

4) nemá nedoplatky vůči 

finančnímu úřadu, ČSSZ a 

zdravotní pojišťovně.

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR

FO "Ošetřovné" i pro OSVČ - ✔
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

Zálohy na sociální pojistné pro 

období březen až srpen jsou plošně 

odpuštěny. Pokud již OSVČ zaplatila 

zálohu za březen, započítá se jí jako 

záloha za září.

Pokud OSVČ platí zálohy ve vyšší 

výměře než minimální, doplatí rozdíl 

podle skutečných příjmů a výdajů, 

které bude mít v roce 2020 v rámci 

doplatku pojistného za rok 2020 (až v 

roce 2021).

Pro účely důchodového pojištění se 

zálohy za období březen až srpen 

2020 považují jako zaplacené.

Období březen až srpen 2020 se pro 

výpočet důchodu považuje za 

vyloučenou dobu, to znamená, že 

neplacení záloh nebude mít vliv na 

výši budoucího důchodu.

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR

FO Odpuštění plateb záloh na 

sociální pojištění

- Za březen až srpen 

nemusíte platit zálohy na 

sociální pojištění 

(doporučujeme zrušit si 

případný trvalý příkaz v 

bance). A až budete příští 

rok počítat pojistné za celý 

letošní rok, bude Vám 

automaticky sníženo o 

částku rovnou 6 

minimálním měsíčním 

zálohám.

✔
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Fyzická osoba (FO)

Právnická osoba (PO)

Jsou odpuštěny zálohy pro období 

březen až srpen 2020 v minimální 

výši (pro hlavní činnosti je to 2352 Kč 

měsíčně). Pokud OSVČ již zaplatila 

zálohu za březen, započítá se jí tato 

platba jako záloha za září.

OSVČ, které platí zálohy ve vyšší 

výměře než minimální, mohou 

doplatit rozdíl mezi minimální a 

skutečnou výměrou zálohy až v rámci 

doplatku pojistného za rok 2020 (tedy 

až v roce 2021).

Lhůta pro podání přehledu o příjmech 

a výdajích OSVČ je prodloužena až 

do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ podá 

přehled o příjmech a výdajích za rok 

2019 do 3. 8. 2020 a nejpozději do 8 

dnů kdy podala přehleduhradí i 

doplatek pojistného, bude jí 

prominuto penále, které by jinak 

musela zaplatit za opožděnou platbu.

FO 15 000 Kč měsíčně pro OSVČ - OSVČ s podnikáním na hlavní 

činnost, které musely uzavřít své 

provozovny či jim byla znemožněna 

činnost v souvislosti s opatřením 

vlády, budou měsíčně dostávat 

finanční podporu po celou dobu 

trvání opatření.

Opatření Program Vysvětlení Postup
Prosazeno HK ČR / v 

koordinaci s HK ČR

FO Odpuštění plateb záloh na 

zdravotní pojištění

- Za březen až srpen 

nemusíte platit zálohy na 

zdravotní pojištění 

(doporučujeme zrušit si 

případný trvalý příkaz v 

bance). A až budete příští 

rok počítat pojistné za celý 

letošní rok, bude Vám 

automaticky sníženo o 

částku rovnou 6 

minimálním měsíčním 

zálohám.

✔
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