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Shrnutí
Text se věnuje sdělení Evropské komise týkající se koordinované ekonomické reakce EU
na koronavirovou nákazu covid-19. Popisuje obsah dokumentu, ale i navazující opatření navržená
Komisí zaměřená na zmírnění dopadů koronavirové krize. Text rovněž přináší pozici vlády ČR
k těmto opatřením a přehled jejích ekonomických opatření, jež mají zmírnit ekonomické dopady
epidemie. Obsahem je také reakce centrálních bank – ECB a ČNB.
The text focuses on the European Commission Communication on a coordinated EU response to
the COVID-19 outbreak. It describes the content of the document as well as related economic
measures proposed by the Commission. The text also outlines the Czech government’s position
concerning these measures. Furthermore, it presents the economic measures already proposed by
the Czech government. Finally, it also contains the reaction of central banks – the ECB and the CNB.
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Úvod
Na zhoršující se vývoj situace kolem šíření koronavirové nákazy covid-191 v zemích EU reagovala
také Evropská komise, jež má v mnoha oblastech zasažených touto „koronavirovou krizí“ pouze
omezené pravomoci. Reakce Komise spočívala jednak v koordinaci postupů (např. ministrů
zdravotnictví, vnitra) jednotlivých zemí a unijních institucí a dále cílila na ekonomickou oblast
(zmírnění ekonomických dopadů krize).
Co se týče ekonomické oblasti, opatření na unijní úrovni by se měla týkat pomoci konkrétním
společnostem postiženým současnou situací a také maximálního využití flexibility Paktu stability a
růstu. Již dne 10. března 2020 předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ohlásila nejbližší
kroky Komise v reakci na šíření nákazy. Uvedla, že Komise zmobilizovala 140 mil. eur z veřejných a
soukromých zdrojů na výzkum vakcín, diagnostiky a léčby koronaviru.2 Zároveň oznámila plán
na zřízení investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative),
jejímž cílem je nasměrovat investice na přímou podporu vnitrostátních systémů zdravotní péče,
malých a středních podniků, trhů práce a dalších postižených částí hospodářství EU. Dále se mají
pro tyto cíle použít finanční prostředky z nevyčerpaných strukturálních fondů a uvolnit prostředky
z dalších fondů.3 V rychlé reakci Komise také oznámila přípravu opatření, jež mají zmírnit
1

Podle pravidel českého pravopisu se v případě názvu nemoci způsobené novým typem koronaviru jedná o zkratkový
název nemoci, který se v češtině píše malými písmeny, tzn. covid-19. Tohoto pravopisu se držíme v celém dokumentu
s výjimkou názvů unijních dokumentů, kde přebíráme jejich původní označení.
2
EC: Coronavirus crisis: “Commission will use all the tools at its disposal to make sure the European economy weathers
the storm”, 10 March 2020 [cit. 17. 3. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
3
EC: COVID-19: The European Commission steps up its response to the Coronavirus outbreak on all fronts, Daily News
11/03/2020 [cit. 18. 3. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_443
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povinnosti leteckých společností v souvislosti s používáním letištních slotů podle práva EU
(zejména suspenzace zásady „use it or lose it“). To by mělo uvolnit tlak na letecký průmysl.4 Komise
rovněž připravila internetovou prezentaci věnovanou nákaze koronavirem v EU obecně a také
prezentaci jednotlivých opatření.5
Dne 13. března představila sdělení „Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu
COVID-19“ (dále také jen sdělení), které prezentuje jednotlivá opatření navržená Komisí. Česká
vláda opatření Komise vítá, k některým má výhrady. Sama již připravila několik opatření týkajících
se zejména ošetřovného, daní, podpory podnikatelů.
Na vývoj situace reagovaly rovněž centrální banky. Evropská centrální banka (ECB) reagovala
přípravou nového programu nákupu aktiv, Česká národní banka (ČNB) snižováním úrokových
sazeb. Tato představená opatření reagují na vývoj v daném momentě, a jelikož se situace pořád
rychle mění, všichni aktéři mohou dále připravovat nová opatření, jejichž přehled budeme dále
aktualizovat.

Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu covid-19
Podle sdělení Komise týkajícího se okamžité koordinované ekonomické reakce Komise
na koronavirovou nákazu covid-19 je cílem předložených opatření především zmírnit
socioekonomický dopad pandemie covid-19.6
Komise se zaměřila zejména na:
 zajištění nezbytného zásobování systémů zdravotní péče, jež nemůže fungovat bez
zajištění integrity jednotného trhu a produkce, a zabezpečení investic do potlačení šíření
nákazy7;
 potlačení negativních vlivů na zaměstnanost a příjmy občanů (včetně OSVČ);
 zabezpečení likvidity finančního sektoru tak, aby mohl podpořit ekonomiku a podnikatele
(zejména malé a střední podniky);
 využití flexibility Paktu stability a růstu (Stability and Growth Pact, SGP) v souvislosti
s přijatými opatřeními proti šíření nákazy covid-19 a zmírněním ekonomických důsledků
epidemie.8
Prezentované návrhy reagují na současný vývoj situace, jenž se však mění každým dnem. Proto
Komise deklaruje svou připravenost urychleně reagovat na měnící se situaci ve spolupráci
s jednotlivými aktéry (členské státy, EIB, EP ad.).

4

EC: Commission proposes measures to ease impact of the COVID-19 outbreak on the aviation industry and the
environment, 10 March 2020 [cit. 18. 3. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_431
5
Webová stránka je k dispozici zde: EC: Coronavirus response [cit. 18. 3. 2020] https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/health/coronavirus-response_en
6
Podle scénáře připraveného Komisí by HDP v roce 2020 mohl poklesnout o -1 % a v roce 2021 by se mohla ekonomika
zotavit. Viz. Příloha Sdělení Komise EP, Evropské radě, Radě, ECB, EIB a Euroskupině - Koordinovaná ekonomická
reakce na koronavirovou nákazu COVID-19 COM(2020) 112 final Annex 1
7
Jedním z projektů, které Komise podpoří v rámci koordinované reakce EU na koronavirovou nákazu covid-19, je
posílení vývoje a výroby očkovací látky německou firmou CureVac. Finanční podpora by mohla dosáhnout až 80 mil.
eur a měly by mít podobu záruky EU na úvěr ve stejné výši. EK: Koronaivrus: Komise nabízí financování inovativnímu
výrobci vakcín CureVac. 16. březen 2020 [cit. 23. 3. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_474
8
Navrhovaná opatření jsou přehledně a stručně popsána v informativním přehledu v angličtině zde: EC: EU
coronavirus response, March 2020 [cit. 20. 3. 2020]
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_coronavirus_response.pdf
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Ve svém sdělení vyzvala Komise členské státy, aby neomezovaly volný pohyb zboží a postavila se
proti zavírání hranic. Vyzvala ke společnému postupu, solidaritě a zajištění integrity jednotného
trhu, přičemž poukázala na to, že právě společný postup a solidarita jsou důležitější než
jednostranná opatření zavedená některými zeměmi, jež omezují volný pohyb základního
zdravotnického zboží a tím pádem i schopnost jednotlivých členských státu zvládat boj s nákazou
a zabezpečit k tomu nezbytný materiál. Součástí sdělení (příloha 2) jsou proto také pokyny
pro členské státy, jak zavést odpovídající kontrolní mechanismy, jež mají zajistit bezpečnost
dodávek v celé Unii. Každé plánované opatření cílící na omezení přístupu k ochranným pomůckám
musí být oznámeno Komisi.9
Součástí balíčku jsou také již ohlášená opatření pro letecký průmysl.10 Komise představila změnu
nařízení o společných pravidlech pro přidělování letištních časů (EU Airport Slots Regulation)11
zacílené na dočasné zmírnění povinnosti leteckých společností v souvislosti s používáním letištních
slotů podle práva EU (princip use it or lose it). Komise zároveň plánuje sledovat vývoj dopadů
v oblasti cestovního ruchu12 a koordinovat podpůrná opatření.13
Opatření směřovaná na zmírnění dopadů na zaměstnanost spočívají v podpoře opatření členských
zemí (např. prodloužení nemocenské, zavádění podpory zkrácených úvazků apod.) formou již
existujících nástrojů (např. Evropský sociální fond), využití nových (např. investiční iniciativa
pro reakci na koronavirus) a změně prioritizace plánovaných iniciativ. Komise urychluje práce
na přípravě legislativního návrhu týkajícího se evropského systému zajištění v nezaměstnanosti.
Počátkem dubna představila Komise návrh podpory na zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě
nouze (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE) ve výši 100 mld. eur
(ve formě půjček), která má pomoci podnikům, aby nepropouštěly zaměstnance a nesnižovaly
jejich mzdy. Iniciativa SURE má podpořit systémy Kurzarbeit a obdobná opatření na podporu
udržení zaměstnanosti, která jednotlivé země již zavedly nebo zavedou.14
Komise plánuje podpořit likviditu postižených malých a středních podniků pomocí stávajících
nástrojů. Podpora má mít formu záruk pro Evropský investiční fond (EIF) ve výši 1 mld. eur.15
Opatření má za cíl zmobilizovat až 8 mld. eur financování. Zároveň mají být nejvíce postiženým
společnostem (v rámci tohoto nástroje) odloženy splátky úvěrů. Komise také poukazuje
9

Zároveň v návaznosti na balíček vydala Komise prováděcí nařízení, podle kterého bude vývoz některých produktů
(zdravotnického materiálu omezeně produkovaného v EU podmíněn získáním vývozní licence. Viz. https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN
10
O přípravě opatření pro letecký průmysl jsme psali již v pravidelném přehledu ekonomických událostí v EU za období
od 1. 3. do 15. 3. 2020, č. 6/2020, online https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=170201
11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro
přidělování letištních časů na letištích Společenství COM(2020) 111 final
12
V této souvislosti Komise zveřejnila 18. března pokyny týkající se práv cestujících v EU, jež reagují na vývoj
v souvislosti se zaváděním dopravních omezení (zejména zavírání hranic) a mají pomoci jednotlivým aktérům
při výkladu nařízení EU o právech cestujících, a to právě v souvislosti s vývojem situace nákazy COVID-19. EK:
COVID-19: Evropská komise vydala pokyny ohledně práv cestujících v EU, 18. březen 2020 [cit. 23. 3. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_485
13
EC: COVID-19: Komise stanovila koordinovanou reakci EU na ekonomické dopady koronaviru, 13. březen 2020 [cit.
19. 3. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_459
14

Coronavirus: the Commission mobilises all of its resources to protect lives and livelihoods, 2. 4. 2020
[cit. 12. 4. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
15

Komise uvolnila 1 mld. eur z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který bude sloužit jako záruka
Evropskému investičnímu fondu (EIF). To umožní EIF poskytnout záruky motivující banky a další věřitele, aby poskytli
likviditu nejméně 100 000 malým a středním podnikům v EU. EC: Coronavirus: Commission and European Investment
Fund (part of EIB Group) unlock €8 billion in finance for 100,000 small and medium-sized businesses, 6. 4. 2020
[cit. 12. 4. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569
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na důležitou roli bankovního sektoru při poskytování likvidity pro ekonomiku. V případě, že by se
banky samy dostaly do problémů v souvislosti s COVID-19, jejich podpora by nepředstavovala
mimořádnou veřejnou podporu dle Směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí.16
Evropská Investiční banka (EIB) připravuje vznik Panevropského záručního fondu (pan-European
Guarantee Fund) ve výši 25 mld. eur s cílem mobilizovat podporu až do výše 200 mld. eur
na financování zejména malých a středních podniků.17
Součástí balíčku je také již ohlašovaná investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Coronavirus
Response Investment Initiative),18 jež má pomoci rychle nasměrovat likvidní prostředky
do ekonomiky formou investic. Jedná se o vyčlenění 37 mld. eur z politiky soudržnosti pro využití
v roce 2020 (již od 1. února 2020) na boj s nákazou covid-19 a ekonomickými následky.19
Počátkem dubna představila Komise druhý balík investiční iniciativy pro reakci na koronavirus
(CRII+), který doplňuje první balíček zavedením mimořádné flexibility, aby bylo možné co nejvíce
využít veškerou podporu z ESIF.20 Změny v balíčku se týkají také změn pravidel Fondu evropské
pomoci pro nejchudší (Fund for European Aid to the Most Deprived FEAD) a Evropského námořního
a rybářského fondu (European Maritime and Fisheries Fund, EMFF).21
Pro letošní rok Komise upustí od požadavku vrácení nevyčerpaného předběžného financování
z ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy), jež představuje asi 8 mld. eur. Tyto likvidní
prostředky mohou být následně doplněny o dalších 29 mld. eur z ESIF.22 Navíc může být k dispozici
na boj s krizí dalších 28 mld. eur z dosud nepřidělených strukturálních fondů. Komise dále v rámci
balíčku opatření předkládá návrh na zařazení krize v oblasti veřejného zdraví do působnosti Fondu
solidarity EU23, čímž by mohly být využity finanční prostředky do výše až 800 mil. eur. Na podporu

16

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné
postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků [cit. 19. 3. 2020] https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0059
17
EIB: The European Investment Bank’s response to Covid-19: Overview [cit. 14. 4. 2020]
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
18
O plánu na vytvoření investiční iniciativy jsme psali rovněž v pravidelném přehledu ekonomických událostí v EU
za období od 1. 3. do 15. 3. 2020, č. 6/2020, online https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=170201
19
Zejména je možné tyto prostředky využít na podporu zdravotní péče, poskytnutí likvidity podnikům, nebo opatření
na podporu zaměstnanosti.
20
Flexibilita je zajištěna převody mezi třemi fondy politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj,
Evropský sociální fond a Fond soudržnosti) i převody mezi různými kategoriemi regionů. Rovněž bude existovat
možnost 100% spolufinancování EU v programech politiky soudržnosti (pro období 2020-2021), což členským státům
umožní využívat plné financování EU.
21

EC: Questions and answers on the Coronavirus Response Investment Initiative Plus: New actions to
mobilise essential investments and resources, 2. 4. 2020 [cit. 12. 4. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
22
Právní rámec investiční iniciativy pro reakci na koronavirus představuje změna 3 nařízení: Obecné nařízení, nařízení
o Evropském fondu regionálního rozvoje (EFRR) a nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF): Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a
nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských
států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na koronavirovou nákazu COVID-19 [investiční iniciativa pro reakci
na koronavirus] COM(2020) 113 final 13. 3. 2020 [19. 3. 2020]
23
V rámci balíčku předkládá Komise návrh na změnu nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o Fondu solidarity EU: Návrh
Nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským
státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného
zdraví COM/2020/114 final
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občanů, jež v důsledku covid-19 přijdou o práci, by mohl být využit Evropský fond pro přizpůsobení
se globalizaci, jež má pro rok 2020 k dispozici 179 mil. eur.24
Komise rovněž sdělila, že bude podporovat členské státy při přijímání opatření zaměřených
na podporu občanů a (zejména malých a středních) podniků, jež jsou nejvíce postiženi
ekonomickými dopady nákazy covid-19. Pravidla EU pro státní podporu v tomto smyslu umožňují
členským zemím přijmout různá podpůrná opatření. V případě Itálie již Komise rozhodla, že se
jedná o dopady takové povahy, že lze použít čl. 107 odst. 3 b) SFEU, podle které jsou podpory,
které mají „…napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu…“, slučitelné
s vnitřním trhem. Dne 19. března přijala Komise dočasný rámec státní podpory, který na základě
článku čl. 107 odst. 3 b) SFEU konstatuje, že celé hospodářství EU je vážně narušeno a státní podpora
ve všech zemích EU je tak slučitelná s vnitřním trhem.25 Rozhodnutí Komise o dočasném rámci státní
podpory stanovilo nejdříve 5 druhů podpory pro postižené podniky, počátkem dubna byl dočasný
rámec rozšířen.26 Celkově tak Komise stanovila druhy podpory:
 přímé granty (až do výše 800 tisíc eur), selektivní daňové výhody a zálohy;
 státní záruky za bankovní úvěry;
 subvencované veřejné úvěry;
 záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice;
 krátkodobé pojištění vývozních úvěrů;
 podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s pandemií koronaviru;
 podpora výstavby a modernizace testovacích zařízení;
 podpora výroby produktů souvisejících s bojem proti pandemii;
 podpora ve formě odkladu plateb daní a/nebo pozastavení placení příspěvků na sociální
zabezpečení;
 podpora ve formě mzdových dotací na zaměstnance.
Využití maximální flexibility plánuje Komise navrhnout Radě při posuzování plnění pravidel Paktu
stability a růstu, a to ve vztahu ke zvýšeným výdajům určeným na boj s nemocí covid-19 a jejím
šířením, pomoci určené na zmírnění negativních ekonomických dopadů zejména na malé a střední
společnosti anebo ochraně pracovních míst. Jelikož se jedná o neobvyklou událost mimo kontrolu
vlády, lze podle Komise zdůvodnit navýšené výdaje. V případě, že by došlo k poklesu ekonomiky,
Komise doporučí snížení požadavků na fiskální úsilí jednotlivých zemí. Komise je také připravena
navrhnout aktivaci obecné únikové doložky pro řešení mimořádných situací, jež by v případě
velkého ekonomického poklesu pozastavila fiskální korekce doporučené Radou.27

24

Návrhy nařízení měnící nařízení o Fondu solidarity a vytvářející právní rámec investiční iniciativy pro reakci
na koronavirus odsouhlasila Rada na jednání 18. března. Council of the EU: COVID-19 - Council gives go-ahead to
support from EU budget, 18 March 2020 [cit. 20. 3. 2020] https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
25
EK: Státní podpora: Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během
šíření nákazy COVID-19, 19. března 2020 [cit. 23. 3. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_496
Sdělení Komise – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření
koronavirové nákazy COVID-19, Brusel 19. 3. 2020, C(2020) 1863 final
26
EC: State aid: Commission extends Temporary Framework to enable Member States to accelerate research, testing
and production of coronavirus relevant products, to protect jobs and to further support the economy in the
coronavirus outbreak, 3. 4. 2020 [cit. 15. 4. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_570
27
EC: COVID-19: Komise stanovila koordinovanou reakci EU na ekonomické dopady koronaviru, 13. březen 2020 [cit.
19. 3. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_459
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ČR a koordinovaná ekonomická reakce EU
V rámci investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative)
bude moci Česká republika využít téměř 1,2 mld. eur.28
V obecné rovině vláda ČR vítá návrh Komise týkající se investiční iniciativy. Je však znepokojena
nedostatečným rozsahem úprav v navržených změnách nařízení a žádá následné rozpracování
dalších opatření, jež budou zacílená i na další fáze „koronavirové krize“. Komise by měla tyto další
opatření podle vlády konzultovat s jednotlivými členskými zeměmi, o to už vláda Komisi
požádala.29 Vláda ČR se obecně staví pozitivně k návrhu druhého balíku investiční iniciativy.
Oceňuje především zohlednění požadavků na potřeby členských států. Oceňuje také navrhovanou
flexibilitu ESIF, např. formou převodů mezi fondy, nebo kategoriemi regionů. Zároveň upozorňuje
na to, že vyšší evropské spolufinancování znamená také tlak na rozpočet EU.30
Vláda ČR vítá návrh na rozšíření Fondu solidarity EU o mimořádné krizové situace v oblasti zdraví
a je připravena projednat návrh co nejdříve. Uvítala by však také jasnější specifikaci způsobilých
výdajů.31 Vláda ČR také v zásadě vítá návrh na změnu nařízení o Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám. Uvítala by však navýšení paušálu z 5 na 10 % na zajištění distribuce pomoci.
V ČR také není relevantní zavedení elektronických poukazů, pro které neexistuje poptávka.32

Již přijatá opatření české vlády33
Ošetřovné: V reakci na vyhlášení nouzového stavu a pozastavení výuky na všech typech škol se
klíčovou stala otázka zajištění péče o děti, které do školy nyní docházet nemohou, a tedy finanční
zabezpečení rodičů. Uzavření školských zařízení je celoplošné a s největší pravděpodobností bude
i mít delší platnost. Účinná právní úprava o nemocenském pojištění s nouzovým stavem tohoto
typu nepočítá. V současnosti lze poskytnout krátkodobé ošetřovné při péči o děti do 10 let věku
pouze po dobu 9 kalendářních dnů, u samoživitelů na maximální dobu 16 kalendářních dnů.
Navrhuje se proto, aby rodiče dětí do 13 let věku pobírali ošetřovné po celou dobu trvání opatření.
Mimořádná právní úprava bude platná pouze po dobu opatření, která byla přijata v souvislosti se
vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.34
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které zůstaly doma s dítětem ve věku od 6 do 13 let věku,

28

EC: European Coordinated response on Coronavirus: Questions and Answers, 13 March 2020 [cit. 23. 3. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
29
Rámcová pozice vlády ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření k mobilizaci investic
do systému zdravotní péče členských států a v dalších odvětvích jejich hospodářství v reakci na ohnisko COVID-19
[Iniciativa pro reakci na koronavirus].
30
Rámcová pozice vlády ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č.
1303/2013 a nařízení (EU) č. 1301/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí výjimečné flexibility ve využití
Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19
31
Rámcová pozice vlády ČR k Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002
o zřízení Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout finanční pomoc členským státům a zemím vyjednávajícím
o jejich přistoupení k Unii vážně postiženým závažnou mimořádnou událostí v oblasti veřejného zdraví.
32
Rámcová pozice vlády ČR k návrhu nařízení EP a Rady o změně nařízení č. 223/2014 (Fond evropské pomoci
nejchudším osobám) týkající se zavedení specifických opatření kvůli krizi způsobené COVID-19.
33
Stav k 26. 3. 2020 – opatření, jež byla přijata zákonem, již byla schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem PČR.
34
ST 784/2020, Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020, [cit. 21. 3. 2020] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=784
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bude platit nárok na ošetřovné v případě, že jej nečerpá jiný člen rodiny. Nárok činí 424 Kč za jeden
den35 až do maximální výše 13 144 Kč za měsíc.
Úvěrové programy pro společnosti a podnikatele COVID a COVID2: Vláda vypsala dva úvěrové
programy COVID a COVID2, které mohou podpořit podnikatele a společnosti ve výši až deset
miliard korun (původně se plánovalo 600 milionů korun, ale pro velký zájem byla částka navýšena).
Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne bezúročné úvěry za pět miliard korun a dalších
pět miliard korun použije formou záruky pro úvěry u komerčních bank.36
Jednorázová pomoc pro OSVČ: Samostatně výdělečně činní obdrží jednorázovou finanční pomoc
ve výši 25 000 Kč (pro období od 12. března do 30. dubna). Pomoc dostanou OSVČ postižené
koronavirovou krizí bez ohledu na výši příjmů. O příspěvek mohou požádat osoby, které mají
živnost na hlavní či vedlejší poměr, ale nesmí být zaměstnané, nesmí mít podepsanou DPP ani DPČ,
z níž je odváděno sociální pojištění.37
Program zaměstnanosti Antivirus (Kurzarbeit): Cílem schváleného cíleného programu podpory
zaměstnanosti je kompenzovat mzdové náklady, stejně jako náhrady mzdy, které musí být
vyplaceny zaměstnancům po dobu překážek v práci souvisejících s karanténou či mimořádnými
opatřeními kvůli šíření nemoci covid-19. Tyto případy nejsou zaviněny zaměstnavatelem, nicméně
zaměstnanec svou práci vykonávat nemůže, musí mu být vyplácena náhrada mzdy. Z tohoto
programu je možné uhradit náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu
2020. Tento příspěvek budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod. Příspěvek se
bude vztahovat na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa. Stát společnostem
uhradí příspěvek v plné výši. Pokud bylo nařízeno uzavření provozovny, respektive omezení
provozu, zaměstnanci náleží plná mzda a stát uhradí zaměstnavateli 80 % nákladů.38 Program byl
dále doplněn o další případy, kdy bude zaměstnavateli poskytnut příspěvek jako jisté procento
z náhrady mzdy.39
Liberační balíček I. a II.: Vláda schválila liberační balíček, který plošně promine pokuty za opožděné
podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úroku z prodlení až do 1. července
2020. Je tedy možné podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce
nejdéle až do 1. července 2020, pro fyzické i právnické osoby. Není nutné dokládat důvody
související s onemocněním covid-19. Ve všech případech také promine pokuty za opožděné
tvrzení daně, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo
o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody související s koronavirem (onemocnění,
karanténa účetní, zaměstnanců, atd.). Plošně prominuty budou také pokuty za opožděné podání
kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které subjekty obdržely mezi 1. březnem a 31. červencem
2020. Generální finanční ředitelství vydá pokyn umožňující individuálně prominout pokuty
35

Vláda schválila návrh na prodloužení vyplácení ošetřovného po dobu nouzového stavu, peníze dostanou i OSVČ, 19.
3. 2020 [cit. 21. 3. 2020] https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-navrh-naprodlouzeni-vyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc--253579/
36

Tamtéž
Kompenzační bonus, Základní informace, 9. 4. 2020, [cit. 12. 4. 2020], https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace
38
Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus. Má pomoci společnostem ochránit pracovní místa, 19. 3. 2020
[cit. 21. 3. 2020]
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam%C4%9Bstanosti+Antivirus.pdf
/eb49140f-72c4-49a7-97e1-ef6a51781029
39
MPSV: Podpora firem v programu „Antivirus“ pokračuje. Vláda schválila další návrhy ministryně Maláčové, 23.
března 2020 [cit. 24. 3. 2020] https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ++Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-164590e0-5ab27a783296
37
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za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července. Musí být prokázána
souvislost s koronavirem. Bude plošně prominut správní poplatek za podání žádosti o posečkání
nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti
o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení pro všechny žádosti podané do 31.
července.40
V rámci druhého liberačního balíčku vláda schválila prominutí červnové zálohy na daň z příjmu
fyzických a právnických osob. Plošně bude prominuta pokuta za pozdě podané daňové přiznání
k dani z nabytí nemovitosti, jež je tak možné bez pokuty podat až do 31. srpna 2020. Zaveden má
být také institut zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmu FO i PO. Daňovou ztrátu tak
bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2018 a 2019.41
Novela zákona o státním rozpočtu:42 Schválený státní rozpočet na rok 2020 počítal s příjmy ve výši
1 578 mld. Kč, výdaji ve výši 1 618 mld. Kč a deficitem -40 mld. Kč.43 V souvislosti s koronavirovou
krizí vláda navrhla snížení příjmů o 90 mld. Kč na 1 488 mld. Kč, navýšení výdajů o 70 mld. Kč
na 1 688 mld. Kč a tím pádem k navýšení deficitu o 160 mld. Kč na -200 mld. Kč. Schválená změna
státního rozpočtu navyšuje zejména vládní rozpočtovou rezervu o 59,3 mld. Kč, jež bude použita
na řešení dopadů epidemie covid-19. Vládní rozpočtová rezerva má umožnit větší flexibilitu vlády.
Novela rovněž navyšuje výdaje na dávky na nemocenské pojištění o 10 mld. Kč. Snižují se výdaje
Ministerstva obrany o 2,9 mld. Kč a výdaje související se slevami na jízdné o 1,5 mld. Kč. Daňové
příjmy se snižují o 55,7 mld. Kč z důvodu pravděpodobných dopadů utlumení ekonomických
aktivit. Novela také počítá s nižšími příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 25 mld. Kč.44
Odpuštění odvodů OSVČ: Na půl roku (od března do srpna) budou odpuštěny minimální povinné
platby na důchodové pojištění pro OSVČ. Zálohy budou odpuštěny v plné výši těm živnostníkům,
kteří platí minimální zálohy (asi 60 % OSVČ). Ostatní OSVČ doplatí jenom rozdíl mezi minimální
zálohou a tím, co by měly zaplatit.45 Obdobně byla schválena novela zákona o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, jež odpustí živnostníkům povinné platby na zdravotní pojištění v období
od března roku 2020 do srpna roku 2020.46

40

Vláda schválila Liberační daňový balíček, 15. 3. 2020 [cit. 21. 3. 2020] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844
41
MFČR: Úlevy v daňové oblasti se rozšíří, 22. 3. 2020 [24. 3. 2020] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
42
ST 789/2020 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok
2020, [cit. 25. 3. 2020] https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=789
43
Více k původnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2020 viz studii Parlamentního institutu: Smetanková, D., Návrh
státního rozpočtu na rok 2020 – základní parametry, č. 2.114, 10/2019 [cit. 24. 3. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162867
44
MFČR: Vláda schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020, 23. 3. 2020 [cit. 24. 3. 2020]
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959
45
MPSV: Stát zřejmě odpustí živnostníkům část povinného důchodového pojištění. Schválila to vláda, 23. března 2020
[cit. 24. 3. 2020]
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+OSV%C4%8C+platby_rev.pdf/056d5bf0-5262-5bc0778d-74cf61c4e539
ST 787/2020 Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
2020 [cit. 25. 3. 2020] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=787&o=8&
46
ST 785/2020 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů [25. 3. 2020] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=785
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Elektronická evidence tržeb: Vláda navrhla odložení spuštění závěrečné fáze zavádění EET do doby
tří měsíců po ukončení nouzového stavu. Rovněž byla na stejnou dobu schválena výjimka
z používání EET.47

Opatření Evropské centrální banky (ECB)
ECB oznámila nový nouzový pandemický program nákupu aktiv (Pandemic Emergency Purchase
Programme, PEPP) v hodnotě 750 mld. eur do konce roku. Jedná se o nové rozhodnutí nad rámec
již oznámených nákupů dluhopisů ve výši 120 mld. eur. Jedná se o dočasný program cílící na řešení
této mimořádné situace. Dohromady plánované nákupy představují 7,3 % HDP eurozóny.48
Zároveň opatření ECB cílí na podporu poskytování bankovních půjček společnostem, které byly
nejvíce ovlivněny šířením koronaviru, tedy malé a střední podniky. ECB v rámci stimulačních
opatření nabídne komerčním bankám levné půjčky (až do výše 3 bil. eur) při sazbě - 0,75 %, rozšíří
nákupy dluhopisů a zmírní pravidla pro poskytování úvěrů.49
V kombinaci se stávajícím programem nákupu aktiv (APP) to podpoří příznivé podmínky
financování ekonomiky v době zvýšené nejistoty. Rada guvernérů nadále očekává, že čisté nákupy
aktiv budou probíhat tak dlouho, jak je to nutné pro posílení akomodativního dopadu jejích
úrokových sazeb, a skončí krátce před tím, než začne zvyšovat klíčové úrokové sazby ECB. Úrokové
sazby pro refinanční operace a úrokové sazby pro zápůjční facilitu a vkladovou facilitu zůstanou
nezměněny na 0,00%, 0,25% a -0,50%. Rada guvernérů očekává, že klíčové úrokové sazby ECB
zůstanou na své současné nebo nižší úrovni.50
ECB dále dočasně zmírnila pravidla týkající se kolaterálu při krátkodobých úvěrech pro banky.
Komerční banky tak mohou využít více finančních aktiv jako kolaterál.51

Evropský stabilizační mechanismus (ESM)
Na zasedání Euroskupiny (Eurogroup) 14. dubna ministři financí zemí eurozóny schválili vytvoření
nástroje podpory v pandemické krizi (Pandemic Crisis Support).52 Podpora bude postavena
na existující preventivní úvěrové lince založené na rozšířených podmínkách způsobilosti (Enhanced
Conditions Credit Line, ECCL) a přizpůsobena daným okolnostem. Země eurozóny tak mohou čerpat
úvěry až do výše 2 % HDP (stav ke konci roku 2019) na boj s koronavirovou krizí.53

47

ST 788/2020 Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu [25. 3. 2020] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=788
48
Christine Lagard, Naša reakcia na núdzovú situáciu v dôsledku koronavírusu, Blog ECB, 19. marca 2020 [cit. 24. 3.
2020] https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.sk.html
49
ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III), 12 March 2020 [cit.
24. 3. 2020] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
DennikN.sk, 16. 3. 2020 [cit. 24. 3. 2020] https://e.dennikn.sk/minuta/1803649
50
Monetary policy decisions, 12. 3. 2020 [cit. 20. 3. 2020]
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html
51
ECB: ECB announces package of temporary collateral easing measures, 7 April 2020 [cit. 14. 4. 2020]
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
52
Eurogroup: Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 9 April 2020
[cit. 14. 4. 2020] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-thecomprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
53
ESM: Klaus Regling on the European response to the corona crisis, 09/04/2020 [cit. 14. 4. 2020]
https://www.esm.europa.eu/press-releases/klaus-regling-european-response-corona-crisis
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Opatření ČNB
Bankovní rada České národní banky přijala opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru
na české společnosti, podnikatele a domácnosti. Již v polovině března preventivně upravila měnové
operace k dodávání likvidity bankám, které byly zavedeny v říjnu 2008 při globální finanční krizi.
Repo operace budou vyhlašovány třikrát týdně, místo týdenní frekvence. Objednávky bank v rámci
repo operací budou mít fixní sazbu 2T repo sazby s nulovou přirážkou54. Na svém posledním
zasedání 26. března dále snížila úrokové sazby: dvoutýdenní repo sazbu na 1,00 %, lombardní
sazbu na 2,00 % a diskontní sazbu na 0,05 %. Tyto sazby jsou platné od 27. března 2020.55 Dále
bankovní rada rozhodla o snížení proticyklické kapitálové rezervy od 1. dubna 2020 na 1,00 %.56
Rozhodnutí o umožnění odkladu splátek úvěrů či hypoték mají jednotlivé banky ve své kompetenci.
Bankovní rada se ale domnívá, že pokud klient v důsledku koronavirové nákazy nemůže dodržet
platbu splátky, je odklad splátek vhodný způsob, jak zajistit splacení celé pohledávky v budoucnu.57

54

ČNB přijímá stabilizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, 16. 3. 2020 [cit. 20. 3. 2020]
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-prijima-stabilizacni-opatreni-v-souvislosti-s-epidemiikoronaviru/
55
ČNB snižuje úrokové sazby a přijímá další opatření, 26. 3. 2020 [cit. 26. 3. 2020] https://www.cnb.cz/cs/cnbnews/tiskove-zpravy/CNB-snizuje-urokove-sazby-a-prijima-dalsi-opatreni/
56
ČNB: Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení měnového zasedání, 26. 3. 2020 [cit. 26. 3. 2020]
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB1585238400000/?tab=statement
57
ČNB přijímá stabilizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, 16. 3. 2020 [cit. 20. 3. 2020]
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-prijima-stabilizacni-opatreni-v-souvislosti-s-epidemiikoronaviru/

