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EVROPSKÁ UNIE 1
Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu covid-19 2 cílí především
na zmírnění socioekonomických dopadů pandemie covid-19.3 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 nákazy;
 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, SME);
 využití flexibility Paktu stability a růstu (Stability and Growth Pact, SGP) v souvislosti
s přijatými opatřeními proti šíření nákazy covid-19 a zmírnění ekonomických důsledků
epidemie.4
Jednotný vnitřní trh: Komise vyzvala členské státy, aby neomezovaly volný pohyb zboží a
postavila se proti zavírání hranic. Vyzvala ke společnému postupu, solidaritě a zajištění integrity
jednotného trhu. Vydala pokyny, jež mají zajistit bezpečnost dodávek v celé Unii.5
Komise dále vydala doporučení pro přeshraniční obchod tak, aby bylo zajištěné fungování
dodavatelských řetězců v celé EU. Členské státy by měly označit všechny příslušné hraniční
přechody na transevropské dopravní síti jako hraniční přechody se „zelenými pruhy“. Tyto
přechody by měly být otevřené všem nákladním vozidlům bez ohledu na zboží, které přepravují.
Překročení hranice, včetně kontrol a zdravotního vyšetření, by nemělo trvat déle než 15 minut.6
Zároveň Komise zveřejnila také praktické rady pro pohyb kritických pracovníků, jež mají zajistit,
aby byla mobilita pracovníků přes hranice zabezpečena, a umožnit jim vykonávat svou práci.7
Panevropský záruční fond (pan-European Guarantee Fund): Garanční fond Evropské investiční
banky (EIB) ve výši 25 mld. eur má mobilizovat podporu až do výše 200 mld. eur na financování
zejména malých a středních podniků.8
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Opatření přijatá Evropskými institucemi jsou pravidelně zpracovávána do přehledu oddělením EGOV Evropského
parlamentu. Jejich přehled je k dispozici zde:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_EN.pdf
2
Více informací ke koordinované reakci EU na koronavirovou nákazu covid-19 je možné nalézt v produktu
Parlamentního institutu: Smetanková, D., Krček, T., Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu
covid-19 a opatření vlády ČR, Vybraná témata č. 10/2020, březen 2020 [cit. 30. 3. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=170815
3
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
4
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
5
Součástí sdělení Komise o koordinované ekonomické reakci na koronavirus (příloha 2) jsou proto také pokyny
pro členské státy, jak zavést odpovídající kontrolní mechanismy, jež mají zajistit bezpečnost dodávek v celé Unii.
6
EC: Coronavirus: Commission presents practical guidance to ensure continuous flow of goods across EU via green
lanes, 23 March 2020 [cit. 1. 4. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_510
7
EC: Coronavirus: Commission presents practical guidance to ensure the free movement of critical workers,
30.3.2020, ,[31. 3. 2020],
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9630&langId=en
8
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
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Opatření pro letecký průmysl: Komise představila změnu nařízení o společných pravidlech
pro přidělování letištních časů (EU Airport Slots Regulation) 9 zacílenou na dočasné zmírnění
povinnosti leteckých společností v souvislosti s používáním letištních slotů podle práva EU
(princip use it or lose it).
Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative, CRII):
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. 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.10 Navíc může být k dispozici na boj s krizí dalších 28 mld.
eur z dosud nepřidělených strukturálních fondů.
Druhý balík investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII+) doplňuje první balíček
zavedením mimořádné flexibility, aby bylo možné co nejvíce využít veškerou podporu z ESIF.
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. Balíček CRII+ zjednodušuje procedurální kroky spojené s implementací
programu, poskytuje podporu nejchudším osobám změnou pravidel Fondu evropské pomoci
pro nejchudší (Fund for European Aid to the Most Deprived FEAD). Změny Evropského
námořního a rybářského fondu (European Maritime and Fisheries Fund, EMFF) umožní
pružnější přerozdělení finančních zdrojů v rámci operačních programů v každém členském
státě. Změny rovněž poskytnou podporu dočasnému zastavení rybolovných činností a
pozastavení produkce a dodatečných nákladů zemědělcům v odvětví akvakultury.11
Využití evropských nástrojů financování: Opatření na zmírnění dopadů na zaměstnanost lze
financovat např. pomocí Evropského sociálního fondu, nebo nové iniciativy CRII. Podpora
likvidity malých a středních podniků může mít formu záruk z Evropského investičního fondu
(EIF). 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. 12 Komise také připravila návrh na zařazení krize v oblasti veřejného zdraví

9

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
10
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]
11
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
12
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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do působnosti Fondu solidarity EU13, čímž by mohly být využity finanční prostředky do výše až
800 mil. eur. Na podporu 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.14
Státní podpora: Komise přijala 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.15 Rozhodnutí Komise o dočasném rámci státní
podpory stanovilo nejdříve 5 druhů podpory pro postižené podniky, počátkem dubna byl
dočasný rámec rozšířen.16 Počátkem května Komise dále rozšířila dočasný rámec.17 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;
 rekapitalizační podpora pro podniky.
Flexibilita při posuzování pravidel Paktu stability a růstu (SGP): 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
je potřeba využít maximální flexibility Paktu stability a růstu (SGP). Komise proto navrhla aktivaci
obecné únikové doložky Paktu stability a růstu. Po schválení Radou, budou moci členské státy
přijmout opatření na řešení krize, přičemž se budou moci odchýlit od rozpočtových požadavků,
které by se běžně uplatňovaly v evropském fiskálním rámci.

13

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
14
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/
15
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
16
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
17
EK: Státní podpora: Komise rozšířila dočasný rámec státní podpory na opatření týkající se rekapitalizace a
podřízeného dluhu s cílem dále podpořit ekonomiku v souvislosti s rozšířením koronavirové nákazy *. 8. květen
2020 [cit. 19. 5. 2020] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_838
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Nástroj pro zmírnění rizika nezaměstnanosti SURE: Komise představila 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 členským zemím), 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.18 Půjčky budou založeny na zárukách poskytnutých
členskými státy a budou směřovány do potřebných odvětví. Firmy budou moci dočasně zkrátit
pracovní dobu zaměstnanců nebo úplně pozastavit práci a zároveň vyplácet zaměstnancům
mzdy. Podporu mohou obdržet také OSVČ, a to ve formě náhrady příjmů. 19 19. května byl
nástroj schválen Radou. Finanční prostředky získá Komise jménem EU na finančních trzích. Ty
budou ze 3/4 zajištěny rozpočtem EU a z 1/4 zárukami, jež poskytnou členské státy podle jejich
podílu na HND EU.20
Bankovní balíček představen Evropskou komisí, složen ze změny nařízení o kapitálových
požadavcích a interpretačního sdělení o účetním a obezřetnostním rámci EU.21 Cílem balíčku je
usnadnit poskytování bankovních úvěrů na podporu hospodářství a na zmírnění významného
ekonomického dopadu v důsledku koronavirové krize, a to jak domácnostem, tak podnikům.
Balíček obsahuje návrh několika cílených rychlých změn bankovních obezřetnostních pravidel
EU. Opatření jsou výjimečná a cílená a souvisí s úpravou harmonogramu uplatňování
mezinárodních účetních standardů, příznivějším nakládáním s veřejnými zárukami
poskytnutými během krize, odložením data uplatňování kapitálové rezervy k pákovému
poměru atd.22
Balíček opatření v oblasti cestovního ruchu a dopravy na období do roku 2020 obsahuje tři
soubory pokynů a jedno doporučení Komise. Balíček má pomoci členským státům postupně
rušit cestovní omezení a obnovit provoz podniků působících v cestovním ruchu. Balíček
obsahuje:
 celkovou strategii pro oživení v roce 2020 a v následujících letech;
 pokyny ke společnému postupu při obnově pohybu na vnitřních hranicích EU při
zachování bezpečnosti;
 rámec na podporu obnovení dopravy při zajištění bezpečnosti cestujících a personálu;
 doporučení o poukazech pro cestující jako alternativě k vrácení peněz za zrušení cesty;

18

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
19
Questions and answers: Commission proposes SURE, a new temporary instrument worth up to €100 billion to
help protect jobs and people in work, 2.4.2020 [cit. 12. 4. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
20
Council of the EU: COVID-19: Council adopts temporary support to mitigate unemployment risks in an
emergency (SURE). 19 May 2020 [cit. 19. 5. 2020] https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigateunemployment-risks-in-an-emergency-sure/
21
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud
jde o úpravy v reakci na pandemii covid-19
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Interpretační sdělení Komise o uplatňování účetního a
obezřetnostního rámce pro usnadnění poskytování bankovních úvěrů v EU - Podpora podniků a domácností v době
covid-19 COM(2020) 169 final
22
EK: Opatření v reakci na koronavirus: bankovní balíček Komise usnadní poskytování úvěrů domácnostem a
podnikům v EU. 28. duben 2020 [cit. 11. 5. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_740
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 a pokyny pro bezpečné obnovení činností v cestovním ruchu jako např. ubytování a
stravování.23
Evropský stabilizační mechanismus (ESM): Na zasedání Euroskupiny (Eurogroup) 14. dubna
ministři financí zemí Eurozóny schválili vytvoření nástroje podpory v pandemické krizi
(Pandemic Crisis Support).24 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.25
Plán cesty k oživení: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské
rady Charles Michel představili obecný plán cesty k oživení (Roadmap for recovery), jež se
zabývá následnými kroky v souvislosti s dopady pandemie covid-19 na ekonomiky zemí EU
s cílem vytvořit odolnější, udržitelnější a spravedlivější Evropu. Plán je postavený na principech
solidarity, soudržnosti a konvergence, flexibilního přístupu, inkluzivity, právního státu a hodnot
EU. Plán vymezuje 4 oblasti činností v dlouhodobém horizontu:
 Plně fungující jednotný trh – Hlavní roli při obnovování jednotného trhu bude hrát
zelená a digitální transformace. Důležité je rovněž pracovat na strategické autonomii,
tedy nezávislosti EU na třetích zemích nejen při výrobě kritického zboží.
 Masivní investice – Investice mají proudit nejen do zelené a digitální transformace, ale
také nadále do kohezní nebo společné zemědělské politiky. Klíčovým nástrojem má být
budoucí víceletý finanční rámec (MFF) a klíčovou institucí Evropská investiční banka
(EIB);
 Globální působení EU - Tato globální krize ukázala, že EU nemůže zůstat v izolaci, ale
podílet se na globální reakci na pandemii, na obnovení globálního trhu, a pomoci
potřebným zemím;
 Fungující systém správy (governance) – EU se musí stát více odolnou a efektivní. Jádrem
musí nadále zůstat hodnoty EU.26
Opatření Evropské centrální banky (ECB):
Nouzový pandemický program nákupu aktiv (Pandemic Emergency Pruchase Programme, PEPP):
Program v hodnotě 750 mld. eur má trvat do konce roku. Jedná se o dočasný program cílící na
řešení této mimořádné situace nad rámec již oznámených nákupů dluhopisů ve výši 120 mld.
eur.27
Podpora poskytování bankovních půjček firmám: Podpora je zaměřena na firmy, které byly
nejvíce ovlivněny šířením koronaviru, tedy malé a střední podniky. ECB v rámci stimulačních

23

EK: Cestovní ruch a doprava: pokyny Komise, jak bezpečným způsobem znovu začít cestovat a jak oživit cestovní
ruch v Evropě v roce 2020 a v dalších letech*. 13. květen 2020 [cit. 19. 5. 2020]
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_854
24
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/
25
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
26
A Roadmap for Recovery: Towards a more resilient, sustainable and fair Europe. 21.04.2020 [cit. 29. 4. 2020]
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
27
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
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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.28
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
jejich 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
zůstávají nezměněny na 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérů očekává, že klíčové úrokové
sazby ECB zůstanou na své současné nebo nižší úrovni.29
Dočasná opatření na uvolnění kolaterálu: ECB dočasně zmírnila pravidla týkající se kolaterálu při
krátkodobých úvěrech pro banky. Komerční banky tak mohou využít více finančních aktiv jako
kolaterál.30

BELGIE
Státní záruky na úvěry: Dohodou mezi federální vládou, finančním sektorem a centrální bankou
byl vytvořen fond státních záruk v celkové výši 50 mld. eur (cca 10 % HDP země) pro společnosti
i OSVČ. Tento režim záruk se bude vztahovat na všechny nové úvěry (maximálně na 12 měsíců)
poskytnuté do 30. září 2020. Po ukončení systému bude přezkoumána výše ztrát a zátěž se
rozdělí mezi finanční sektor a stát: první 3 % ztrát ponese zcela finanční sektor; ztráty ve výši
3-5 % budou rozděleny mezi stát a finanční sektor v poměru 50:50; u ztrát nad 5 % bude zátěž
rozdělena mezi stát a finanční sektor v poměru 80:20. Většinu ztrát by tak měl nést finanční
sektor.31
Dočasná nezaměstnanost: Zaměstnavatel může dočasně pozastavit pracovní smlouvu
zaměstnanci, a to z důvodu zásahu vyšší moci (force najeure) nebo z ekonomických důvodů.
Zásah vyšší moci představuje událost, ke které dojde náhle, nepředvídatelně, bez ohledu na vůli
zúčastněných stran, a dočasně a zcela nemožné je další plnění pracovní smlouvy – např.
karanténa zaměstnanců. Z ekonomických důvodů je možné pozastavit pracovní smlouvu
v případě, že např. není zaměstnavatel schopný zajistit pro své zaměstnance práci z důvodu
snížení obratu, objednávek, zákazníků apod. Využít dočasné nezaměstnanosti je možné až
do 30. června 2020.32 Dávky v obou případech se po dobu 3 měsíců zvýší z 65 na 70 % platu
(max. 2 754,76 eur měsíčně). Z této dávky se odvádí srážková daň 26,75 %. 33 Zaměstnanci

28

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
29
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
30
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
31
Ztráty v posledních 10 letech (včetně krize 2008-2009) činily 1 %. Banque Nationale de Belgique: Régime de
garantie pour les particuliers et les entreprises touchés par la crise du coronavirus, 22 mars 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.nbb.be/fr/articles/regime-de-garantie-pour-les-particuliers-et-les-entreprises-touches-par-la-crisedu
32
Coronavirus: premier volet du plan fédéral de protection sociale et économique [cit. 4. 4. 2020]
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/reduction-despertes/coronavirus-premier-volet-du
33
Office National de l'Emploi, Chômage temporaire - Covid 19 (Coronavirus), 31-03-2020 [7. 4. 2020]
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1-0
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v dočasné nezaměstnanosti mají nově také možnost flexibilně využít práce v odvětví
zemědělství, zahradnictví a lesnictví, přičemž kromě obvyklé mzdy za vykonanou práci získají
také 75 % dočasné dávky v nezaměstnanosti.34
Náhradní příjem pro OSVČ (překlenovací zákon - le droit passerelle) mohou získat ty OSVČ, které
musely ukončit veškerou činnost nebo část činnosti kvůli opatřením, která byla vydána
za účelem zabránění dalšího šíření koronaviru. Náhradní příjem bude dosahovat výše 1 291, 69
eur (1 614, 10 eur s rodinnými výdaji). 35 Platnost opatření byla prodloužena do 31. května
2020.36
Odvody na sociální pojištění: Pokud OSVČ nemůže platit příspěvky na sociální zabezpečení, může
požádat o odklad (bez úroků z prodlení) nebo osvobození od příspěvků na sociální zabezpečení
(zcela nebo částečně). U příspěvků na sociální zabezpečení v prvních dvou čtvrtletích roku 2020
je možné odložit platby pro osoby samostatně výdělečně činné o jeden rok, pokud dlužník může
prokázat, že potíže s platbou souvisejí s pandemií koronaviru.37 OSVČ mohou také požádat o
snížení záloh na sociální zabezpečení v případě, že jejich předpokládaný příjem v roce 2020 bude
nižší než příjem v roce 2019. Zaměstnavatelé mohou požádat o úhradový plán (Plan de
paiement amiable), tedy výhodnější platební podmínky – např. splátkový kalendář apod., při
odvádění příspěvků na sociální zabezpečení pro příspěvky splatné v prvním a druhém čtvrtletí
2020.38
Daňová opatření: Společnosti potýkající se s finančními problémy v důsledku koronavirové krize
mohou požádat o různá podpůrná opatření. Jedná se zejména o úhradové plány u DPH,
srážkové daně, daně z příjmu fyzických i právnických osob, jež umožní upravit platby těchto
daní (např., splátkový kalendář). Zároveň je možné požádat o prominutí úroků z prodlení a
pokut. 39 Prodloužené byly také jednotlivé lhůty, např. na podání daně z příjmu právnických
osob do 30. 4. 2020, nebo přiznání k DPH. 40 Lhůty pro platby byly dále prodlouženy pro
srážkovou daň do 15. a pro DPH do 20. července. Automatické prodloužení o 2 měsíce se týká
také lhůty pro podání a placení daně z příjmu fyzických osob a srážkové daně. 41 Od daně
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Des mesures socio-économiques et de santé supplémentaires dans le cadre de la lutte contre le covid-19.
belgium,be [online] 11 avril 2020 [cit. 27. 4. 2020]
https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/des_mesures_socio_economiques_et_de_sante_supplementaires_
dans_le_cadre_de_la_lutte
35
Sécurité Entrepreneurs Indépendants: Difficultés suite au coronavirus, 6 avril 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
36
Covid-19 : prolongation du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. News.belgium [online] [cit.
27. 4. 2020] https://news.belgium.be/fr/covid-19-prolongation-du-droit-passerelle-en-faveur-des-travailleursindependants
37
Sécurité Entrepreneurs Indépendants: Difficultés suite au coronavirus, 6 avril 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
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Sécurité sociale/Entreprise, Plan de paiement amiable [cit. 4. 4. 2020]
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm
39
Service Public Fédéral Finances: mesures de soutien dans le cadre du coronavirus (Covid-19) [cit. 4. 4. 2020]
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
40
Coronavirus – Zusätzliche Unterstützungsmassnahmen: Gesellschaftssteuer, Steuer der juristischen Personen,
Steuer der Gebietsfremden, Steuer der natürlichen Personen, Mehrwertsteuer un Berufssteuervorabzug, 18
März 2020 [cit. 7. 4. 2020] https://finanzen.belgium.be/de/news/coronavirus-zus%C3%A4tzlicheunterst%C3%BCtzungsma%C3%9Fnahmen-gesellschaftssteuer-steuer-der-juristischen
41
Coronavirus: launch of the second part of the Federal Plan for Social and Economic Protection, belgium.be
[online] 06 April 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.belgium.be/en/news/2020/coronavirus_launch_second_part_federal_plan_social_and_economic_
protection
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z příjmu budou osvobozeny příjmy z dobrovolných přesčasů v tzv. kritických odvětvích (včetně
např. maloobchodu – potravin a zdravotnictví), a to až do výše 220 hodin. 42
Odložení splátek (hypotéky, půjčky, úvěry): Federální vláda uzavřela dohodu s finančním
sektorem a Národní bankou Belgie o odložení splácení úvěrů. Lidé, kteří mají hypotéku a
finanční potíže z důvodu pandemie koronaviru, mohou požádat o odložení splácení hypotéky
až do 30. září 2020. Odložit splátky a půjčky mohou také společnosti a OSVČ. Opatření je
dostupné pouze pro ty, kteří mají finanční problémy v důsledku koronavirové krize.43
Administrativní opatření: Pružnost při provádění federálních veřejných zakázek: V případě
veřejných zakázek na federální úrovni nebudou uplatňovány sankce v případě, že zpoždění
nebo neplnění bylo způsobeno v důsledku koronavirové nákazy covid-19.44
Dočasné moratorium na úpadky společností: Společnosti v ekonomických potížích z důvodu
koronavirové krize, jež byly v dobrém stavu před 18. březnem, jsou chráněny před prohlášením
o úpadku, obstavením majetku nebo předběžným opatřením, bankrotem a soudní likvidací.
Prodlouženy budou také platební podmínky v plánu reorganizace.45
Flexibilní pracovní doba, dočasná práce a příležitostná práce: Cílem je umožnit dočasné
poskytování stálých zaměstnanců jiných společností zaměstnavatelům kritických odvětví. Dále
je umožněno zaměstnavatelům v kritických odvětvích uzavírat krátkodobé pracovní smlouvy
na dobu určitou.46
Přístup žadatelů o azyl na trh práce: Žadatelům o azyl bude umožněn vstup na trh práce, a to po
celou dobu azylového řízení.47
Opatření ve vybraných sektorech ekonomiky: Jedná se např. o zvýšenou flexibilitu při pravidlech
týkajících se „jídla sebou“ v odvětví pohostinství. Větší flexibilita je umožněna maloobchodu
např., co se týče otevíracích hodin. Co se týče cestovního ruchu, v případě zrušení dovolené
budou mít zákazníci nárok na poukaz na dovolenou ve stejné hodnotě, jakou měla dovolené
zrušená (po dobu 1 roku). A mnoho dalších specificky sektorových opatření.48
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du coronavirus, 22 mars 2020 [cit. 7. 4. 2020] https://www.nbb.be/fr/articles/regime-de-garantie-pour-lesparticuliers-et-les-entreprises-touches-par-la-crise-du
44
Coronavirus: premier volet du plan fédéral de protection sociale et économique [cit. 4. 4. 2020]
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/reduction-despertes/coronavirus-premier-volet-du
45
Des mesures socio-économiques et de santé supplémentaires dans le cadre de la lutte contre le covid-19.
belgium,be [online] 11 avril 2020 [cit. 27. 4. 2020]
https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/des_mesures_socio_economiques_et_de_sante_supplementaires_
dans_le_cadre_de_la_lutte
46
Tamtéž
47
Tamtéž
48
Coronavirus: launch of the second part of the Federal Plan for Social and Economic Protection, belgium.be
[online] 06 April 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.belgium.be/en/news/2020/coronavirus_launch_second_part_federal_plan_social_and_economic_
protection

9

Vybraná dodatečná opatření regionálních vlád:
Opatření valonské vlády:
Na pomoc postiženým sektorům byl vytvořen mimořádný fond solidarity ve výši 350 mil. eur:
233 mil. eur je určeno na podporu malých a středních podniků a OSVČ; 115 mil. eur
na podpůrná opatření pro zdravotnictví a sociální sektor; 2 mil. eur pro obce.49
Vláda poskytne odškodnění společnostem, jež musely zastavit svoji činnost (cestovní kanceláře,
hotely, bary, restaurace apod.), jednorázovou částku 5 tisíc eur. Jednorázová částka ve výši
2 500 eur bude poskytnuta podnikům, jež musely částečně omezit provoz (např. kadeřníci).
Vláda mobilizuje existující finanční nástroje, aby poskytla podnikům záruky nebo půjčky, jejichž
výše může jednotlivě dosáhnout až 200 tisíc eur.50
Opatření vlámské vlády51:
Na pomoc postiženým společnostem připravila vláda také doplňkové programy půjček a garancí.
Dále poskytne odškodnění společnostem a OSVČ, které musely být uzavřeny, a to ve výši 4 tisíc
eur jako jednorázovou prémii. Pokud se dodatečná opatření ohledně uzavření podniků
prodlouží po 5. dubnu 2020, společnosti obdrží dodatečnou prémii za každý další zavírací den,
tj. 160 EUR za povinný den zavření provozovny, kdy by byl podnik za jiných okolností otevřen.
Přesouvá se povinnost na zaplacení daně z nemovitosti z května na září.
Dočasně nezaměstnaní obdrží automaticky 202,68 eur. Platbu dostane každý, i v případě, že je
nezaměstnaných v jedné domácnosti více. Společnosti, dodavatelé nebo profese (lékaři, zubaři,
služby v turistickém ruchu) mohou požádat o vyrovnávací prémii ve výši 3000 eur v případě, že
jim poklesne obrat o 60 % (mezi 15. a 30. březnem). OSVČ, které mají příjem od 6 996,89
do 13 993,78 eur, mohou požádat o kompenzační prémii ve výši 1 500 eur. Tato prémie se
vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné v sekundárním povolání (OSVČ jako vedlejší
činnost), které jsou povinny uzavřít provozovnu nebo musely omezit činnost.
Motivační prémie pro zaměstnance: Vlámský pobídkový bonus s cílem povzbudit zaměstnance
k práci na částečný úvazek a zabránění propouštění, byl rozšířen na společnosti, které v měsíci
před přerušením kvůli krizi zaznamenaly pokles obratu, výroby nebo objednávek o nejméně
20 %, ve srovnání se stejným měsícem v předchozím roce. Měsíční příspěvek pro zaměstnance
se pohybuje mezi 68 a 172 eur.

ČESKÁ REPUBLIKA
Úvěrové programy pro firmy a podnikatele prostřednictvím ČMZRB52 : Vláda dosud vypsala 2
úvěrové programy COVID, COVID2, které mohou podpořit podnikatele a firmy 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
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Mesures décidées par le Gouvernement wallon [Coronavirus], Wallonie.be [online] 2 avril 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.wallonie.be/fr/mesures-decidees-par-le-gouvernement-wallon
50
COVID-19 Mesures décidées par le Gouvernement wallon Synthèse des mesures au 2 avril 2020 [cit. 7. 4. 2020]
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2020-04/covid_19_-_synthese_mesures_gw.pdf
51
Coronavirus - Steun voor jouw bedrijf [cit. 7. 4. 2020] https://www.vlaio.be/nl/begeleidingadvies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
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Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
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korun a dalších pět miliard použije formou záruky pro úvěry u komerčních bank. Následně byl
vypsán třetí program záruk COVID Praha, zaměřen na živnostníky a SME z Prahy.53
Navýšení státních záruk ČMZRB: Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o úvěrové programy,
resp. úvěry se státní zárukou, který převyšuje možnosti stávajících programů a kapacitu ČMZRB,
byl schválen zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMZRB.54 Státní záruka se
poskytuje v rozsahu 150 mld. Kč. Plnění z ručení je omezeno 30 % výše jistin všech sjednaných
úvěrů, na které se vztahuje ručení ČMZRB. Právo na plnění ze státní záruky lze uplatnit do 30.
června 2024. Toto navýšení možnosti státních záruk umožnilo vznik záručního programu
COVID3.55
Záruční program COVID3 je určen pro společnosti až do 500 zaměstnanců, a to po celé ČR. Státní
záruka se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 mil. Kč, které budou poskytnuty do 31.
prosince 2020. Společnosti do 250 zaměstnanců mohou získat úvěry se státní zárukou až
do výše 90 % (nejvýše 45 mil. Kč), společnosti s počtem zaměstnanců od 250 do 500 až do výše
80 % (nejvýše 40 mil. Kč). Alokace programu je 150 mld. Kč, což má umožnit podpořit úvěry
v celkovém objemu 500 mld. Kč.56
Podpora investic: Vláda dále vyčlenila na podporu investic do dopravní infrastruktury 6,5 mld.
Kč. Firmy, které realizují stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou mít prodlouženy smluvní
lhůty pro plnění zakázek. K podpoře investic budou využity další stávající programy jako např.
program The Country For Future.57
Zákon o rozpočtové odpovědnosti: Došlo k uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti
s hlavním cílem zmírnit konsolidační úsilí veřejných financí v následujících letech. Pro rok 2021
se vytvořil fiskální prostor až do výše deficitu 4 % HDP a veřejné finance se mají konsolidovat
v průběhu let 2022 – 2027 meziročně alespoň o 0,5 p.b. V důsledku toho by se měla Česká
republika přibližovat svému střednědobému rozpočtovému cíli, na který by měla dosáhnout
v roce 2028, aniž by byla ekonomika ohrožena nadměrným jednorázovým negativním fiskálním
šokem.58
Program zaměstnanosti Antivirus (Kurzarbeit): Cílem schváleného 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.
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MPO: Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům, 24. 3. 2020 [cit. 1. 4. 2020]
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum-253649/
54
Zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů
způsobených virem SARS CoV-2
55
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky ČMZRB, 20.4.2020, [cit. 8. 5. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=832&CT1=0
56
Vláda ČR: Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III a uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné pro
OSVČ. 18. 5. 2020 [19. 5. 2020] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-zarucniprogram-pro-firmy-covid-iii-a-uvolnila-2-5-miliardy-na-program-osetrovne-pro-osvc-181524/
57
MPO: Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům, 24.3.2020 [cit. 14. 4. 2020]
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum-253649/
58
ST 812/2020, Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, [cit. 26. 4. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=812&CT1=0
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Z tohoto programu je možné uhradit náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých
po 1. březnu 2020. Příspěvek budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod.59
Kompenzační bonus pro OSVČ: Podmínkou poskytnutí kompenzačního bonusu je, že
samostatná výdělečná činnost žadatele byla zcela nebo z části znemožněna aktuálními
událostmi souvisejícími s koronavirem. Kompenzační bonus dosahuje výše 500 Kč za každý den
od 12. března do 30. dubna 2020, pokud osoba v daný den splňuje podmínky pro jeho
poskytnutí. Celkově může podnikatel obdržet až 25 tisíc Kč za toto období. O příspěvek mohou
požádat osoby, které mají živnost na hlavní či vedlejší poměr, ale nesmí být zaměstnaní, nesmí
mít podepsanou DPP ani DPČ, z níž je odváděno sociální pojištění (kromě činnosti pedagogické).
Tento příspěvek se také neslučuje se sociálními dávkami. 60 Kompenzační bonus bude
poskytován i dále v období od 1. května do 8. června 2020. Nejdéle může být toto období
prodlouženo do 31. srpna, za specifických podmínek. Kompenzační bonus je daňovým bonusem
a současně je daní v procesním smyslu (spravován v režimu daňového řádu). 61 Nově může
kompenzační bonus získat také fyzická osoba, která je společníkem s.r.o. za stanovených
podmínek.62
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.63 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 2020.64
Daňová opatření (Liberační balíček I. a II.): Opatření 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 budou také prominuty 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
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Více k programu Antivirus a jeho podmínkám zde: MPSV: Antivirus – podpora zaměstnanosti [cit. 30. 3. 2020]
https://www.mpsv.cz/antivirus
60
Kompenzační bonus, Základní informace, 9.4.2020, [cit. 12. 4. 2020],
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzaceosvc/Zakladni_informace
61
Novela z. o kompenzačním bonusu, 20.4.2020, [cit. 8. 5. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=830&CT1=0
ST 808/2020, Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními [cit. 14. 4. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=808&CT1=0
62
ST 850/2020 Novela zákona o kompenzačním bonusu. [cit. 18. 5. 2020] schválený text
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=850&ct1=0&v=PZ&pn=&pt=
63
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/056d5bf0-52625bc0-778d-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&
64
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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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 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.65
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 2019.66
Ošetřovné po celou dobu mimořádných opatření: V současnosti lze poskytnou krátkodobé
ošetřovné při péči o děti do 10 let věku pouze po dobu 9 kalendářních dnů, u samoživitelů
na maximální dobu 16 kalendářních dnů. Opatření umožňuje, aby rodiče dětí do 13 let pobírali
ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti se
vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 67
OSVČ, které zůstaly doma s dítětem ve věku od 6 do 13 let, budou mít nárok na ošetřovné
v případě, že jej nečerpá jiný člen rodiny. Nárok mají na výplatu 424 Kč za jeden den, maximálně
13 144 Kč měsíčně. 68 Od dubna je výše dotace pro OSVČ navýšena na 500 Kč na den. 69
Ošetřovné pro zaměstnance se navýší z 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ) na 80 % DVZ,
jelikož rodič, který pobírá ošetřovné ve výši 60 %, obdrží v průměru pouze 70 % čisté mzdy.
Navýšení ošetřovného na 80 % DVZ by zvýšilo v průměru výplatu až na 90 % čisté mzdy. Výplata
vyššího ošetřovného se bude počítat od 1. dubna maximálně do 30. června 2020.70
Odklad splátek úvěrů: Na půl roku se může odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před
26. březnem 2020 pro osoby postižené pandemií covid-19. Na nové úvěry, které budou
sjednané po tomto datu, se opatření vztahovat nebude.71 Odklad je závazný pro všechny banky
a nebankovní společnosti. Fyzické osoby i firmy budou moci odložit splácení o tři nebo šest
měsíců. 72 Moratorium se vztahuje na spotřebitelské, podnikatelské a hypoteční úvěry.
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Vláda schválila Liberační daňový balíček, 15. 3. 2020 [cit. 21. 3. 2020]
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844
66
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
67
Sněmovní tisk 784/0, část č. 1/2 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/text/tiskt.sqw?O=8&CT=784&CT1=0
68
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-navrhna-prodlouzeni-vyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc--253579/
69
MPO: „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva DUBEN 2020. 6.5.2020 [cit. 19. 5. 2020]
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
70
Ministryně Maláčová navrhuje zvýšit ošetřovné na 80 procent, 17.4.2020, [cit. 21. 4. 2020]
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_04_2020_TZ_zvyseni_osetrovneho_na_80_procent_DVZ.
pdf/ab3914fb-aae0-a05a-9921-5002993db242
71
ST 803/2020, Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, [cit.
21. 4. 2020] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=8&T=813
72
Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték, 1.4.2020, [cit. 21. 4. 2020]
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077
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Moratorium není možné čerpat na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry,
operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Odložení splátek
není možné pro ty úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.
Při odkladu splátek se prodlouží délka spláceného úvěru o dobu, po níž bylo splácení přerušeno.
Výše úroků se zachová, na spotřebitelský úvěr je stanoven strop ve výši repo sazby plus 8
procentních bodů.73
Ochrana dlužníků: Zavádí se moratorium na některé úkony exekuce, a to až do 30. června 2020.
Po dobu mimořádných opatření a 6 měsíců po jejich ukončení (nejpozději však do konce roku
2020) se odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh podle § 98 insolvenčního
zákona. K insolvenčnímu návrhu věřitele se do 31. srpna nepřihlíží.74
Ochrana nájemců: Ochrana se vztahuje jak na nájemce prostor sloužících k podnikání, tak také
na nájemce bytů, jež se dostali v důsledku epidemie do potíží. Pronajímatel není oprávněn
vypovědět nájemní smlouvu za nájemné, které nebylo uhrazeno v období od 12. března do 30.
června 2020. Nájem za toto období musí být uhrazen do 31. března 2022. Nájemní smlouvu lze
vypovědět až v případě, že nájem nebude do této doby uhrazen.75 Obdobným způsobem jsou
chráněni také nájemci bytu. Ti, kteří se dostali do obtíží v důsledku pandemie, a nemohou
uhradit nájemné v období od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení
mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 30. září 2020, jsou v ochranné lhůtě
až do 31. května 2021. V případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla
uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30.
listopadu 2020.76 Vláda v polovině května schválila další podporu podnikatelů formou dotací
na nájemní prostory sloužících k podnikání. Jedná se o dotační program COVID-Nájemné
v celkové výši 5 mld. Kč. Program má podpořit podnikatele, kterým byl na základě přijatých
mimořádných opatření zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb
v provozovnách. Podpora je určena na pokrytí 50 % nájemného po dobu 3 měsíců (duben až
červen), nejvíce 10 mil. Kč pro jednoho podnikatele za celé období. Podmínkou je, že
pronajímatel sleví 30 % z ceny nájemného za duben až červen. 20 % z ceny nájemného uhradí
provozovatel.77
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ST
811/2020,
Novela
zákona
o
spotřebitelském
úvěru,
[cit.
21.
4.
2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=811&CT1=0
74
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a
občanského soudního řádu
https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-navrhuje-moratorium-na-exeku-1
ST 807/2020, Vládní návrh zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, [cit. 21. 4. 2020],
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=8&T=807
75
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod., [cit. 25. 4. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=816
76
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt., [cit. 25. 4. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=815
77
Vláda ČR: Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III a uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné
pro OSVČ. 18. 5. 2020 [19. 5. 2020] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-zarucniprogram-pro-firmy-covid-iii-a-uvolnila-2-5-miliardy-na-program-osetrovne-pro-osvc-181524/
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Elektronická evidence tržeb: Spuštění závěrečné fáze zavádění EET bude odloženo do doby tří
měsíců po ukončení nouzového stavu. Na stejnou dobu bude platit výjimka z používání EET
pro všechny.78 Povinnost elektronické evidence tržeb se odložila do konce roku 2020.79
Zvláštní podpora pro zemědělce, potravináře a lesníky: Zemědělci, lesníci a potravináři mají
povoleno odložení splátek komerčních úvěrů, které poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a
lesnický fond. Dále jim bude poskytnuta podpora na provoz, využijí se také prostředky
z evropských fondů. Program rozvoje venkova obdrží navíc 3,3 mld. Kč. 80
Dotační programy na podporu boje proti epidemii covid-19: Do programu Czech Rise Up bude
vloženo 200 milionů Kč. Bude sloužit na rychlé zavedení nových řešení proti covid-19. Tato
řešení mají pomoci s bojem proti koronaviru a zmírnit dopady dalšího šíření. Program se zaměří
na podporu inovativních firem a start-upů.81 Celkově 300 mil. korun vyčlenila vláda na dotační
program Technologie COVID 19, jež má podpořit projekty přímo související s bojem proti šíření
epidemie. Program cílí na pořízení nových technologií a vybavení. Jednotlivá dotace může
dosáhnout až 20 mil. korun.82 Vláda dále schválila pokračování programu Czech Rise Up 2.0
ve výši 300 mil. Kč. Zaměřit se má na finální fáze výzkumu a vývoje medicínských řešení a
podporu projektů zaměřených na využití stávajících technologií cílících na zvládnutí
ekonomických a společenských následků krize, přípravu na případnou druhou vlnu pandemie a
podporu strategických technologií.83
Zmírnění dopadů na cestovní ruch: Za zrušené zájezdy budou moci cestovní kanceláře vydávat
poukazy na zájezdy. Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu se použije na zájezdy
s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Poukazy jsou chráněny zárukou proti
úpadku cestovní kanceláře. Poukaz musí být využit do 31. srpna 2021. V případě, že klient
do této doby poukaz nevyužije, bude mu muset cestovní kancelář vrátit peníze. Poukaz budou
moci odmítnout např. držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením, osoby vedené
v evidenci úřadu práce, osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
nebo osoby starší 65 let.84
Rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky ČNB: Došlo k rozšíření okruhu nástrojů měnové
politiky ČNB, a to s omezením do 31. prosince 2021. ČNB tak může po tuto dobu obchodovat
na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, pohledávkami a dalšími
aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínových
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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
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ST 849/2020. Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb. [cit. 18. 5. 2020]
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=849&CT1=0
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Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance, 9.4.2020, [cit. 12. 4. 2020] https://www.vlada.cz/cz/epidemiekoronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/
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obchodů. 85 Pro ČNB to má usnadnit dodávání likvidity a případně využít možnosti
kvantitativního uvolňování.86
Opatření ČNB:
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 přirážkou.87
Snížení úrokových sazeb: Počátkem května byla dvoutýdenní repo sazba dále snížena na 0,25 %,
lombardní sazba na 1,00 % a diskontní sazba zůstala na 0,05 % (platné od 11. května 2020).88
Bankovní a finanční sektor: Bankovní rada rozhodla o snížení proticyklické kapitálové rezervy od
1. dubna 2020 na 1,00 %. ČNB také očekává, že se banky i pojišťovny zdrží výplaty dividend.89

DÁNSKO
Státní záruky: Vláda představila 2 nové programy státních záruk pro velké společnosti a malé a
střední podniky. Programy počítají s poskytnutím záruky ve výši 70 % úvěru pro společnosti
s poklesem příjmů nad 30 % v důsledku koronavirové krize. U velkých společností je rámec
záruk zvýšen na celkem 25 mld. DKK, zatímco pro malé a střední podniky je vyhrazen celkový
rámec záruk ve výši 17,5 mld. DKK. Rozšíří se přístup k úvěrům pro exportéry. Na nové půjčky
by mělo být vyčleněno 1,25 mld. DKK. Vláda posílí cestovní záruční fond státní zárukou ve výši
1,5 mld. DKK, aby pomohla cestovním kancelářím překonat mimořádnou krizi.90
Podpora exportu a obchodu: Program státních záruk za pojištění exportu je administrován
Dánskou exportní agenturou (EKF Danmarks Eksportkredit). Cílem je zajistit přístup dánských
společností k pojištění. Dále dojde k posílení dánského investičního fondu (Vækstfonden)
pomocí vytvoření několika nových nástrojů podpory např. ve formě půjček, spolufinancování
nebo záruk. Exportní a investiční balíček má posílit exportní společnosti např. formou dotací,
poradenství a podpory investic.91
Dočasná náhrada pro malé a střední podniky: Malé a střední podniky mohou využít možnosti
kompenzace fixních nákladů (nájemné, elektřina apod.) až do výše 80 % (od 25 do 80 %).
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Podmínkou získání kompenzace byl pokles příjmů alespoň o 40 %.92 V polovině dubna došlo
ke snížení hranice na alespoň 35 %. Pokud pokles obratu činil 35 – 60 %, kompenzace
představuje 25 % fixních nákladů; při poklesu obratu o 60 - 80 % je kompenzace ve výši 50 %
fixních nákladů a při poklesu obratu pod 80 % činí výše náhrady 80 % fixních nákladů.
Provozovny povinně uzavřené dostanou náhradu 100 % za fixní náklady. Původně plánovaný
systém náhrad na tři měsíce (do 9. června) byl v polovině dubna prodloužen o jeden měsíc
do 8. července. Pro tento měsíc je nutné podat žádost samostatně. V souvislosti
s prodloužením je limit možné náhrady pro jednu společnost navýšen z 60 mil. DKK na 110 mil.
DKK. Zároveň je také snížena podmínka pro zisk náhrady ve výši minimálních fixních nákladů
za 3 měsíce z 25 tisíc DKK na 12,5 tisíc DKK. Zároveň byla schválena dodatečná podmínka, podle
které nemohou kompenzaci získat společnosti se sídlem v daňových rájích. Společnosti žádající
o náhradu vyšší než 60 mil. DKK se musí rovněž zavázat, že pro roky 2020 a 2021 nebudou
vyplácet dividendy a provádět zpětný odkup akcií (buyback). Společnosti se budou moci
z tohoto závazku vysvobodit pozdějším vrácením poskytnuté výše náhrady nad 60 mil. DKK.93
Kompenzace příjmů pro OSVČ a freelancery: OSVČ mohou získat měsíční kompenzaci ve výši
75 % ze ztráty příjmů v případě, že u nich došlo k poklesu příjmů minimálně o 30 % v důsledku
koronavirové krize. Maximálně se jedná o 23 tisíc DKK měsíčně. Opatření je platné od 9. března
do 9. června. 94 V polovině dubna bylo i toto opatření prodlouženo do 8. července 2020 a
zároveň byla výše náhrady navýšena na 90 %. Zaveden byl také nový systém náhrad pro OSVČ
se smíšenými příjmy.95
Podpora zaměstnanosti: Společnosti, které musely propustit své zaměstnance v důsledku
koronavirové krize, mají nárok na náhradu mzdy. Maximální úroveň podpory se zvýšila na
30 000 DKK za měsíc. Stát bude financovat 75 % až 90 % mezd.96 Zbytek zaplatí zaměstnavatel.
Společnosti se zavazují, že nebudou propouštět zaměstnance z finančních důvodů v období,
ve kterém dostávají náhradu. Tato dohoda se vztahuje na zaměstnance všech soukromých
společností, které jsou mimořádně těžce finančně postiženy covid-19, a proto by musely
propustit nejméně 30 % zaměstnanců, nebo více než 50 zaměstnanců. V takovém případě
společnost obdrží státní náhradu mzdy ve výši 75 % platu. U zaměstnanců, kteří jsou placeni

92

Finansministeriet: Regeringen præsenterer støttepakke til dansk erhvervsliv, 18.3.2020 [4. 4. 2020]
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-danskerhvervsliv
93
Finansministeriet: Faktaark: Forlængelse og justering af ordning for virksomheders faste omkostninger, 18. april
2020 [cit. 27. 4. 2020] https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/corona1804/faktaark_hjaelpepakke-til-dansk-oekonomi.ashx?la=da
94
Finansministeriet: Regeringen præsenterer støttepakke til dansk erhvervsliv, 18.3.2020 [4. 4. 2020]
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-danskerhvervsliv
95
Finansministeriet: Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker til
dansk økonomi. 18.04.2020 [cit. 27. 4. 2020]
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-omat-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi
96
Regeringen og arbejdsmarkedets parter styrker trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, 30.3.2020,
Dostupné z: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parterstyrker-trepartsaftalen-om-midlertidig-loenkompensation

17

na hodinu, činí státní kompenzace 90 % mzdy. Režim dočasného odškodnění se použije od 9.
března do 9. června 2020.97
Dávky v nezaměstnanosti a nemocenské: V období od 9. března nově až do 30. června bude
usnadněn přístup k dávkám v nezaměstnanosti a nemocenským dávkám. Zároveň se toto
období nebude počítat do období nároku na dávky v nezaměstnanosti. Zároveň je možné
v tomto období při uplynutí doby nároku požádat o dávky znovu. Nemocenskou dávku je možné
opětovně prodloužit o 3 měsíce.98
Podpora investic v regionech a obcích a veřejné zakázky: V roce 2020 bude strop financí,
respektive investic, pro obce a regiony zrušen. Obce a regiony nebudou při investicích svázány
finančním stropem, resp. dalšími souvisejícími omezeními. V obcích lze investovat až 2,5
miliardy DKK. 99 Vláda plánuje podpořit zejména malé a střední podniky prostřednictvím
veřejných zakázek.100
Daňová opatření: Společnosti mohou využít odložení plateb DPH, daně z příjmů a příspěvku
na podporu pracovního trhu (arbejdsmarkedsbidrag) byly odloženy o 4 měsíce.101 SME mohou
požádat o vrácení platby DPH jako bezúročné půjčky. O vrácení platby DPH jako bezúročné
půjčky mohou požádat také v Dánsku společnosti platící daň ze mzdy podle speciální metody jako např. zubaři, terapeuti nebo dopravci, kteří mohou navíc požádat o vrácení čtvrtiny
zaplacené daně ze mzdy jako bezúročné půjčky. Dále se u těchto profesí prodlužuje lhůta
pro platbu daně ze mzdy pro 2. a 3. čtvrtletí. Dočasně dojde také např. k navýšení stropu
na daňových účtech, tedy firmy bez problémů s likviditou mohou platit daně v obvyklých
termínech a tím eliminovat bankovní vklady a předejít případným negativním úrokům. Výplaty
daňových kreditů za náklady na vědu a výzkum za rok 2019 budou vyplaceny ve dřívějším
termínu.102
Půjčky pro studenty a žáky: Studenti a žáci si mohou vzít za lepších podmínek, vedle stávajících
možností stipendia a půjček, další půjčku až do výše 6 388 DKK měsíčně.103
Odškodnění za zrušené akce: Odškodnění pro organizátory, kteří v březnu zrušili nebo odložili
akce s 1 000 účastníky a události s méně než 1 000 účastníky, které se zaměřily na konkrétní
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rizikové skupiny covid-19, např. starší osoby, nebo osoby se zdravotním handicapem.
Odškodněni budou organizátoři zrušených akcí nejen za měsíc březen, ale za zrušené akce až
do 9. června.104
Uvolnění proticyklické kapitálové rezervy ve výši 200 mld. DKK umožní bankám nadále
poskytovat úvěry a nezpřísňovat podmínky pro jejich poskytování.105

FINSKO
Balík ekonomických opatření v celkové hodnotě 15 mld. eur na podporu společností a
na zmírnění negativních dopadů epidemie koronaviru.106
Státní záruky: Vláda poskytne podnikům financování ve výši 10 mld. eur, především ve formě
záruk Finnvera 107 . Záruka Finnvera může pokrýt až 80 % bankovní půjčky. Pokud kapitál
zaručené půjčky nepřesahuje 1 milion eur, je společnost Finnvera připravena urychlit
zpracování žádosti a rozhodování. Předchozí limit pro zrychlené zpracování byl 150 000 eur.108
Vláda poskytne letecké společnosti Finnair státní záruku ve výši až 600 mil. eur. Stát drží
v letecké společnosti 55,8% podíl.109
Přímé dotace postiženým malým a středním podnikům rozšířením programů o 1,15 mld. eur:
 Podpora prostřednictvím center pro ekonomický rozvoj, dopravu a životní prostředí (ELY
centres) je směřován malým podnikům s 1 až 5 zaměstnanci ve všech sektorech kromě
zemědělství, rybářství a lesnictví. Program byl rozšířen o 300 mil. eur pro podniky
zasažené koronavirovou krizí. Program byl dále rozšířen o 200 mil. eur.
 Business Finland nabízí 700 milionů eur ve formě grantů pro malé a střední podniky z 6
až 250 zaměstnanci a pro společnosti s více než 250 zaměstnanci s ročním obratem
menším než 300 mil. eur. Program byl dále rozšířen o 100 mil. eur.
 Prostřednictvím programu státní investiční společnosti TESI (Finnish Industry
Investment) v objemu 150 mld. eur.110
Dotace pro OSVČ: Na dotace pro OSVČ (freelanceři, SVČ, apod.) bude vyčleněno 100 mil. eur
vyhrazených na rok 2020. Na podporu budou mít nárok podnikatelé, které krize zasáhla.
Podpora bude poskytována prostřednictvím obcí a její výše má být 2 tisíce eur. Prostředky
mohou být použity na jakékoli obchodní výdaje (naopak podpora v nezaměstnanosti je určená
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na výdaje na životní náklady), zejména fixní náklady (nájemné, fixní platby). Režim podpory
bude platit na dobu 6 měsíců. Obec poskytující financování zajistí, aby podpora nebyla
nadměrná vzhledem k rozsahu předmětných obchodních činností.111
Podpora zaměstnanosti: Finské odbory a organizace zaměstnavatelů se dohodly na zkrácení
výpovědní doby pro dočasné propuštění zaměstnanců ze dvou až šesti týdnů na pět dní, a to po
dobu 3 měsíců. Do konce roku 2020 budou zaměstnavatelům sníženy odvody na důchodové
pojištění o 2,6 p.b. Zároveň bude splatnost těchto plateb odsunuta o 3 měsíce.
Sociální zabezpečení v nezaměstnanosti: Povolená flexibilita zaměstnavatele týkající se
výpovědní doby bude kompenzována zlepšením podmínek pro zabezpečení v nezaměstnanosti,
např. že příspěvek v nezaměstnanosti bude možné získat i v případě, že k nezaměstnanosti
dojde na základě dohody. Stát je připraven v roce 2020 dotovat fungování fondů
v nezaměstnanosti částkou 20 mil. eur. 112 Zároveň budou mít k dávkám v nezaměstnanosti
dočasně přístup také OSVČ nebo freelanceři, nebo studující, a to na pokrytí životních nákladů.113
Zároveň nepřijdou o dotaci pro OSVČ. Tato opatření mají platit do 31. července 2020.114 Dále
byla zrušena pětidenní čekací doba potřebná k tomu, než má osoba nárok na zabezpečení
v nezaměstnanosti. Příspěvek v nezaměstnanosti bude financovat stát. Aby získala osoba
podporu v nezaměstnanosti, musí být určitý počet týdnů vedená jako zaměstnanec, respektive
podnikat jako OSVČ. Tato doba byla zkrácena na polovinu (13 kalendářních týdnů, místo
dosavadních 26). U rodinných příslušníků podnikatelů bylo období zkráceno z 52 na 26
kalendářních týdnů. Opatření budou platit od 16. března do 6. července 2020.115 Zavedeny jsou
nové dávky pro nemocné lidi: příspěvek v případě infekční nemoci (náhrada ušlého výdělku); a
příspěvek závislý na výdělku také pro zaměstnance na částečný úvazek.116
Ošetřovné/dočasná podpora příjmu: Jedná se o denní příspěvek občanům, jež nemohou
z důvodu opatření proti šíření covid-19 pracovat a nemají příjmy. Jedná se o osoby v povinné
karanténě (při návratu ze zahraničí) a rodiče starající se o děti, jež nemohou navštěvovat
školu/školku/jesle. Denní podpora činní 28,94 eur a opatření bude platit do 31. srpna 2020.117
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Daňová opatření: Ministerstvo financí připravuje snížení úroků z prodlení pro společnosti, které
mají potíže se splacením svých daní. Úroková sazba by se snížila ze 7 % na 4 % a platba daně je
odložena až o 3 měsíce. 118

IRSKO
Program záruk SBCI pro půjčky pro SME: Strategická banka pro financování SME (Strategic
Banking Corporation of Ireland, SBCI) připravila program provozních půjček pro SME
v souvislosti s covid-19 ve výši 450 mil eur.119 Úvěr může být využit na provozní náklady a také
inovace. Výše půjček se pohybuje od 25 tisíc do 1,5 mil. eur pro jednu společnost při maximální
úrokové sazbě 4 %.120
Podpora irské agentury na podporu podnikání Enterprise Ireland ve výši až 200 mil eur.
Záchranný a restrukturalizační program je určen na podporu SME v potížích zejména
při nedostatku likvidity. 121 Fond udržení podnikání (Sustaining Enterprise Fund) ve výši 180
milionů eur je určen na pomoc formou půjček společnostem s více než 10 zaměstnanci (SME i
velkým společnostem), jež byly postiženy minimálně 15% poklesem zisku nebo obratu.122
Mikropůjčky pro SME se navýší z 25 tisíc eur na 50 tisíc eur. Půjčky jsou bezúročné a je možné
odložit splátky o půl roku. SME mohou získat také granty až do výše 7 200 eur. Podniky z nejvíce
postižených sektorů (pohostinství, maloobchod, volný čas a péče o děti) mohou požádat
o odklad plateb daní a nájmů. Místní podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců mohou zažádat
o půjčky od 2 500 do 10 000 eur s tím, že polovinu budou financovat místní orgány.123
Příspěvek na mzdy zaměstnanců a OSVČ: Společnosti, které prokáží, že byly zasaženy pandemií,
mají nárok na úhradu až 70 % mzdy pro zaměstnance, maximálně však do výše 410 eur za jeden
týden po zdanění, 500 eur před zdaněním. Zbylých 30 % mzdy může uhradit zaměstnavatel,
minimálně musí ukázat snahu zachovat mzdy ve výši 100 %. Tuto podporu obdrží zaměstnanci
společností, jejichž obrat poklesl o více než 25 % a v důsledku pandemie je pro společnosti
obtížné platit mzdy a další výdaje. Podmínkou je, že zaměstnanec musel být na výplatní listině
již v únoru 2020. Od 4. května se maximální výše příspěvku bude odvíjet od předchozí průměrné
týdenní mzdy: pro zaměstnance s nižší týdenní čistou mzdou než 412 eur bude příspěvek ve výši
85 % předchozí mzdy. Zaměstnanci s čistou průměrnou týdenní mzdou mezi 412 až 500 eur
mohou dosáhnout na příspěvek ve výši 350 eur. V případě průměrné mzdy v rozmezí 500 až
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586 eur je příspěvek ve výši 70 %, maximálně však do 410 eur. V případě průměrné týdenní
mzdy mez 586 a 960 eur může být maximální příspěvek státu 350 eur.124
Nemocenské dávky: Jestliže je zaměstnanec na nemocenské s covid-19 (nebo v nařízené
karanténě), obdrží zvýšené nemocenské dávky 350 eur za týden.125
Dávky v nezaměstnanosti: Zvýšily se také dávky v nezaměstnanosti z 203 eur za jeden týden
na 350 eur týdně.126 Dávky v nezaměstnanosti může nově dostávat také OSVČ.127
Ochrana nájemníků bytů: Během koronavirové krize není možné vypovědět nájemní smlouvy
domácností, stejně jako nelze navyšovat nájemné. Dále je v platnosti moratorium, díky němuž
není možné odpojit domácnosti od přívodu plynu či elektřiny z důvodu neplacení. Tato opatření
platí pouze po dobu krize.128
Opatření bankovního sektoru: Bankovní sektor (i nebankovní poskytovatelé půjček) oznámil
řadu opatření včetně možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték až o tři měsíce. Banky
připravily programy, ve kterých klientům nabízí platební prázdniny nebo finance na překonání
obtíží s financováním.129
Daňová opatření: Pozastaveno je účtování úroků z prodlení pro DPH za leden až duben a daň
z příjmů za leden až duben. Veškerá činnost při vymáhání daňových pohledávek je pozastavena
až do dalšího oznámení. V případě problémů s nedostatkem účetního/daňového personálu je
možné také požádat o pozdější podání daňových přiznání. Odložena je také platba místní
majetkové daně.130

ITÁLIE
Italská vláda představila 16. března balíček ve výši 25 mld. eur s cílem posílit systém zdravotní
péče, podpořit podniky, zaměstnance a rodiny. Má čtyři základní pilíře:
 posílení národního systému zdravotní péče a oddělení civilní ochrany (3,2 mld. eur),
 zachování úrovně zaměstnanosti a příjmů (10,3 mld. eur),
 dodání likvidity do ekonomiky na pomoc podnikům a domácnostem (5,1 mld. eur),
 pozastavení plateb daní a poskytování daňových úlev pro pracovníky a podniky (1,6 mld.
eur),
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 opatření na podporu ústřední a místní veřejné správy, včetně obcí (4,5 mld. eur).131
Státní záruky: Systém státních záruk je určen na podporu úvěrování všech typů společností se
sídlem v Itálii. O úvěry se státní zárukou je možné žádat do konce roku 2020. V případě SME je
tento systém až následnou možností po vyčerpání úvěrového limitu záručního fondu pro SME.
Provize v případě státem garantovaného úvěru musí být nižší a pokrývat pouze náklady.
Společnosti s méně než 5 tisíci zaměstnanci a obratem nižším než 1,5 mld. eur mohou využít
zjednodušeného postupu na podání žádosti.132
Posílení garančního fondu pro SME: Fond určený na poskytování záruk za úvěry pro SME byl
posílen. Maximální výše záruky byla navýšena na 5 mil. eur a získat záruku mohou i větší
společnosti s počtem zaměstnanců do 499. Záruky mohou za splnění stanovených podmínek
dosahovat až 100 %, jinak 90 %.133
Státní záruky pro střední/velké společnosti prostřednictvím národní banky pro veřejné investice
(Cassa depositi e prestiti, CDP). Stát poskytne CDP státní záruky až do výše 500 mil. eur. CDP
poskytne bankám záruky a likviditu, aby se rozšířily možnosti financování pro střední a velké
podniky, které se nemohou zapojit do programu pro SME.134
Moratorium na splátky firemních úvěrů: Moratorium na splátky úvěrů pro malé a střední
podniky (SME), včetně hypoték do 30. září.135
Podpora zaměstnanosti: Fond na doplnění mezd zaměstnancům ve společnostech ovlivněných
koronavirovou krizí. Příspěvek mohou získat zaměstnanci ve všech odvětvích, včetně podniků
s méně než pěti zaměstnanci, nebo pracovníci, jež normálně nemají nárok na dávky
v nezaměstnanosti (např. sezónní pracovníci). Pro OSVČ byla zavedena speciální dávka ve výši
600 eur.136 Podporu mohou využít všichni zaměstnavatelé, jež museli omezit nebo pozastavit
svoji činnost. Hlavním cílem je udržet lidi v zaměstnání, zabránit propouštění, chránit příjmy
pracovníků a zároveň umožnit společnostem reorganizovat pracoviště tak, aby chránily zdraví
a bezpečnost zaměstnanců.137
Odklad splátek hypoték: Posílen a rozšířen byl fond solidarity na nákup primárního bydlení.
Tento fond je určen na pomoc obyvatelům, kteří dočasně čelí problémům se splácením
hypotéky na své primární bydlení. Pozastavení splátek je možné využít až na 18 měsíců. Tento
fond mohou nově využít také zaměstnanci, kteří nemohou pracovat nebo jim byla zkrácena
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pracovní doba v důsledku koronavirové krize po dobu alespoň 30 dnů, OSVČ (včetně umělců)
při poklesu příjmů o více než třetinu ve srovnání s posledním čtvrtletím 2019.138
Ošetřovné: Rodiče mohou požadovat až 600 eur měsíčně jako úhradu za hlídání dětí, případně
mohou požádat o prodlouženou rodičovskou dovolenou v délce 12 dnů, kdy obdrží polovinu
svého platu. V březnu a dubnu mohou lidé, kteří se starají o člena rodiny se zdravotním
postižením, čerpat placenou dovolenou v délce 12 dní za jeden měsíc (místo tří dnů). 139
Daňová opatření: V Itálii bylo schváleno množství daňových opatření. Např. došlo k pozastavení
plateb DPH v dubnu a květnu, za splnění stanovených podmínek. Pozastavené jsou také odvody
za zaměstnance a srážkové daně za zaměstnance, a to pro nejvíce postižená odvětví.
Po obnovení mohou být tyto platby daně provedeny až v pěti splátkách. Kromě toho byla
v březnu a dubnu pozastavena srážková daň z odměn vyplácených OSVČ s obratem
pod 400 000 eur a bez zaměstnanců. Daňové kontroly, audity, soudní spory byly pozastaveny
do června (existují některé výjimky, například informace, které musí zprostředkovatelé podat,
aby vyplnili daňová přiznání za rok 2019). Dary na podporu boje proti covid-19 jsou
pro společnosti odpočitatelné z daní až do výše 300 000 eur. 140
Ochrana nájemců: Obchody, které jsou uzavřeny, si mohou 60 % nájemného za měsíc březen
odečíst z daní.141

MAĎARSKO
Fond na podporu hospodářství v celkové výši 1 345 mld. HUF142 slouží k udržení zaměstnanosti
(mzdové dotace), vytváření pracovních míst, má podpořit nejzranitelnější odvětví, rodiny a
seniory.143
Státní záruky: Program státních záruk až do výše 90 % prostřednictvím Maďarské rozvojové
banky v celkové výši 635 mld. HUF.144
Programy půjček: Vláda připravila 2 programy úvěrů prostřednictvím Maďarské rozvojové
banky. První cílí na investice do dlouhodobých a krátkodobých aktiv. Jeho celkový objem
představuje 180 mld. HUF s úrokovou sazbou 2,5 %. Druhý je spojen se státní zárukou do výše
80 %. Celkový objem programu je 150 mld. HUF a cílí na větší investice.145
Příspěvek při zkrácené pracovní době (kurzarbeit): Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou
požádat o státní příspěvek při zkrácení pracovní doby (v rozsahu 15-75 %). Příspěvek může být
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vyplácen po 3 měsíce a mít výši až 70 % čisté mzdy zaměstnance, v závislosti na výpadku
pracovní doby. V případě poklesu pracovní doby o více než polovinu musí zaměstnanec alespoň
30 % z doby v rámci poklesu věnovat svému rozvoji – školení apod.146
Příspěvek na mzdy zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje: Zaměstnanci mohou dostat
příspěvek na mzdy až po dobu tří měsíců. O příspěvek pro své zaměstnance žádá zaměstnavatel.
Vyplácí se každý měsíc zpětně. U mezd nad 670 000 HUF hrubého (cca 53 130 Kč) je podpora
318 920 HUF (cca 24 800 Kč). Podpora je úměrná výši mzdy.147
Odvody na sociální pojištění u OSVČ: OSVČ v hotelnictví, restauracích, sektoru stravovacích
služeb, cestovního ruchu, hazardních hrách, filmovém, hudebních a zábavním průmyslu a
sportovních činností nemusí hradit odvody na sociální pojištění. Platit musí pouze 4 %
na zdravotní pojištění až do maximální výše 7710 HUF (cca 600 Kč). Toto opatření platí
za měsíce březen až červen.148
Sociální pojištění: Sazba odvodů na sociální zabezpečení za zaměstnance se od 1. července sníží
z 17,5 % na 15,5 %.149
Daňová opatření: Společnosti působící v cestovním ruchu, pohostinství, zábavě, stejně jako
organizátoři sportovních akcí, jsou osvobozeni od všech zaměstnaneckých odvodů (daně a
sociální pojištění), s výjimkou příspěvků na zdravotní pojištění. Malé společnosti osobní dopravy
budou osvobozeny od daně pro malé podniky a paušální daně pro malé podniky (KATA).
Přibližně dalších 81 tisíc malých podniků v rizikových oblastech podnikání (zdravotnictví,
kosmetické služby, údržba domů, sport, divadlo) bude osvobozeno od paušální daně pro malé
podniky (KATA) do 30. června. Lhůta na podání a platbu korporátních daní je posunuta do
30. září, nebo možnost domluvy splátkového kalendáře až na 12 měsíců.150
Snížení daní: Od 1. ledna 2021 dojde ke snížení sazby daně pro malé podniky z 12 na 11 %.151
Nové daně: Finanční instituce po dobu nouzového stavu musí zaplatit 0,19 % svého daňového
základu nad 50 mld. HUF. Byla zavedena daň pro podniky v maloobchodním sektoru. Po dobu
nouzového stavu zaplatí podniky daň ve vztahu k čistému ročnímu obratu. Obrat do 500 milionů
HUF podléhá nulové sazbě daně, mezi 500 miliony HUF a 30 mld. HUF je 0,1 %, mezi 30 mld.
HUF a 100 mld. HUF je 0,4 %, nad 100 mld. HUF je 2,5 %.152
Odklad splátek: Moratorium se týká úvěrů fyzických osob, jež byly poskytnuty před 18. březnem
a trvá do 31. prosince 2020. Roční procentní sazba úvěru nezajištěného hypotékou a sjednaná
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ve smlouvě od 19. března nesmí být vyšší než základní sazba maďarské centrální banky (základní
sazba je 0,9 %) + 5 procentních bodů.153
Prodloužení nároků na rodičovské dávky: Toto opatření se týká rodin s dětmi. Rodiče budou
dostávat dávky související s výchovou dětí (např. příspěvek na péči o dítě, rodičovský příspěvek
apod.) po celou dobu nouzového stavu.154
Ochrana nájemců nerezidenčních nemovitostí ve vybraných sektorech: Není možné vypovědět
nájemní smlouvu na pronájem nerezidenčních budov společnostem podnikajícím v cestovním
ruchu, restauracím, ve sportu, filmovém průmyslu apod. a to až do 30. června s možností
prodloužení do konce nouzového stavu. Nájem také nelze po tuto dobu navýšit.155
Další opatření: Snížila se administrativní zátěž pro společnosti a podnikatele. Je pozastaven
výkon exekucí, vymáhání dluhů či udělování pokut orgánů daňové správy. Zrušeny jsou všechny
parkovací poplatky.156

MALTA
Program záruk: Program záruk Maltské rozvojové banky (Malta Development Bank ‘COVID-19
Guarantee Scheme‘) poskytne záruky na provozní půjčky od komerčních bank pro podniky
s problémy s likviditou. Půjčky jsou určeny pro SME (max. do výše 2 mil eur) i velké společnosti
(max. do výše 5 mil eur). Vyšší půjčky musí být speciálně povoleny Maltskou rozvojovou
bankou.157
Příspěvek na mzdy zaměstnanců a OSVČ: Vládní program příspěvku ke mzdě (Covid Wage
Supplement) cílí na kompenzaci základních mezd zaměstnancům v odvětvích zasažených
koronavirovou krizí. Zaměstnanci i OSVČ pracující v odvětvích, kde došlo k drastickému omezení
nebo zastavení provozu mohou získat příspěvek až do výše 800 eur za měsíc v případě plného
úvazku a 500 eur v případě částečného. Zaměstnanci a OSVČ v dalších odvětvích ovlivněných
koronavirovou krizí mohou získat příspěvek až do výše 160 eur za měsíc, v případě částečného
úvazku je maximální příspěvek 100 eur za měsíc. U společností se sídlem na ostrově Gozo se
jedná do maximální výše 320 (resp. 200) eur za měsíc.158
Daňová opatření a sociální zabezpečení: Možnost odkladu placení daní pro společnosti i OSVČ
se týká DPH, záloh na daň z příjmu a také odvodů na sociální zabezpečení za mzdy, a to až
do konce června pro společnosti zasažení krizí, v případě významného poklesu obratu, za který
se bude považovat pokles ve výši minimálně 25 %. Jednotlivé žádosti jsou posouzeny
individuálně.159
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Moratorium na splácení úvěrů: Možnost 3měsíčního odkladu splátek hypoték i úvěrů, a to jak
podnikatelům, tak fyzickým osobám.160
Podpora rodičů: Rodiče pracující v soukromém sektoru mohou získat příspěvek ve výši 166,15
eur týdně v případě, že jeden z rodičů je nucen zůstat doma z důvodu péče alespoň o jedno dítě
školního věku kvůli uzavření školy v rámci přijatých opatření vládou (při částečném pracovním
úvazku činí jednorázová týdenní částka 103,85 euro). Předpokladem splnění tohoto nároku je
to, že svojí pracovní činnost nejsou schopni vykonávat z domova v rámci práce na dálku. Stejné
opatření se vztahuje i na rodiče samoživitele, kteří pečují alespoň o jedno dítě školního věku.161
Dodatečný příspěvek v nezaměstnanosti: Osoby, které přišly o práci v souvislosti
s koronavirovou krizí po 8. březnu a splňují podmínky pro získání běžných dávek
v nezaměstnanosti, mohou požádat o dodatečný příspěvek v nezaměstnanosti. Jeho výše je
stanovena na 166,15 eur týdně pro osoby pracující na plný úvazek a 103,85 týdně pro osoby,
které ztratily práci na částečný úvazek.162 Obdobný příspěvek mohou získat také zaměstnanci
se zdravotním postižením, pokud jsou nuceni vzhledem k vládním opatřením zůstat doma.163
Příspěvek v případě karantény pro zaměstnance: Zaměstnanci soukromého sektoru, jimž je
přikázána karanténa a nemohou vykonávat svoji práci z domova a nedostávají mzdu od svého
zaměstnavatele, mohou získat dodatečný příspěvek ve výši 166,15 eur týdně v případě plného
úvazku a 103,85 eur týdně v případě polovičního úvazku.164
Příspěvek v případě karantény pro zaměstnavatele: Zaměstnavatelé, kteří měli nebo mají
zaměstnance (včetně sebe samých) v povinné karanténě nařízené státem, mají nárok
na jednorázový příspěvek ve výši 350 eur. Jednorázový příspěvek se vztahuje také
na zaměstnance, kteří byli nuceni nastoupit do povinné karantény z důvodu přímého kontaktu
s infikovanými jednotlivci (např. na stejném pracovišti nebo ve stejném obydlí). Opatření se
nevztahuje na zaměstnavatele, jež svým zaměstnancům v době karantény neplatí a ti tak
mohou pobírat příspěvek v případě karantény pro zaměstnance (viz výše).165
Podpora investic do práce na dálku: Zaměstnavatelům (i OSVČ) jsou částečně kryty náklady
na nákup moderní kancelářské techniky, která umožňuje jejich zaměstnancům vykonávat práci
z domova. Výše finanční podpory na nákup kancelářské techniky je limitována částkou 500 eur
na jednu uzavřenou pracovní dohodu o provedení práce na dálku (teleworking agreement)
nebo 4 000 eur pro jednu obchodní firmu. Dotace pokrývá až 45 % skutečně vynaložených
nákladů. Dotace může být použita na náklady vynaložené v období od 15. února do 8. května
2020.166
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NĚMECKO
Celkový balík finanční pomoci se skládá z opatření ovlivňujících rozpočet ve výši 353,3 mld. eur
(cca 10 % HDP) a záruk ve výši 819,7 mld. eur (cca 24 % HDP).167
Součástí finanční pomoci je:
 Stabilizační fond ve výši 600 mld. eur;
 50 mld. eur na okamžitou pomoc OSVČ a podnikům do 10 zaměstnanců;
 58,5 mld. eur pro zdravotní systém;
 a další.
Stabilizační fond (Wirtschaftsstabilisierungsfonds): Zaměřuje se zejména na větší společnosti
s více než 250 zaměstnanci. Na poskytování záruk na pokrytí nedostatku likvidity společností
400 miliard EUR. Dále až 100 mld. eur je určeno na kapitálová opatření (např. nabytí akcií,
upisování práv na účast na zisku, dluhopisů, apod.). Dalších 100 miliard EUR je vyčleněno státní
rozvojové bance Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 168 na refinancování při realizaci
zvláštních podpůrných úvěrových programů. Podpora ze Stabilizačního fondu je poskytována
společnostem, které splňují tato kritéria: rozvaha více než 43 milionů EUR; příjmy vyšší než 50
milionů EUR; v průměru více než 249 zaměstnanců ročně. V jednotlivých případech mohou
požádat také menší společnosti.169
Úvěrové programy: KfW-Sonderprogramm 2020 je úvěrový program zastřešen KfW, jenž je
určený na podporu OSVČ, SME i velkých společností zasažených koronavirovou krizí. Program
běží od 23. března 2020, žádosti lze podat okamžitě. Podmínky pro půjčky KfW byly uvolněny,
aby se co nejrychleji a efektivně pomohlo co největšímu počtu společností. Nižší jsou také
úrokové sazby a zjednodušené hodnocení rizika. KfW (spolková vláda) ručí až do výše 100 % (v
případě malých podnikatelů), nebo 80 % (u větších společností) hodnoty úvěru. 170 Speciální
podprogramy jsou dále určeny etablovaným malým a středním společnostem a OSVČ nebo
začínajícím podnikatelům.
Program okamžité pomoci pro OSVČ a malé podniky: Program (ve výši 50 mld. eur) je určen
pro malé podniky ze všech odvětví hospodářství, jakož i OSVČ a osoby, které vykonávají
svobodná povolání. V rámci něj mohou obdržet jednorázovou nenávratnou dotaci (na dobu 3
měsíců) ve výši až 9 tisíc eur (podniky do 5 zaměstnanců). Podniky do 10 zaměstnanců mohou
čerpat nevratný grant až do výše 15 tisíc eur.171 Dotace je určena na krytí fixních výdajů (nájem,
leasing, provozní náklady podniku). O příspěvek je potřeba požádat elektronicky, přičemž
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žadatel musí prokázat, že mu ekonomické problémy nastaly v důsledku koronavirové krize.
Ve výjimečných případech se může doba čerpání programu prodloužit až o dva měsíce.172
Balíček podpory pro začínající podniky: Již existující podpůrný program spolkové vlády
pro začínající podniky (startupy a mladé společnosti) je doplněn balíčkem opatření ve výši
2 miliard eur speciálně přizpůsobeným pro začínající podniky.
Příspěvek na zaměstnanost (Kurzarbeit): Dochází k rozšíření stávajícího institutu Kurzarbiet
o případ firem zasažených koronavirovou krizí a podmínky na jeho pobírání se zmírnily. Nově je
minimálním požadavkem pro splnění nároku na příspěvek (Kurzarbeitgeld) výpadek ze mzdy
ve výši 10 % u nejméně 10 % zaměstnanců (dosud 1/3). O příspěvek mohou požádat všechny
firmy, kterých se koronavirová krize dotýká. Na příspěvek vzniká nárok i v případě, že státní
ochranná opatření dočasně uzavřou pobočky/provozovny. Aby společnost příspěvek obdržela,
musí výpadek práce nejprve ohlásit příslušnému úřadu práce. Ten zkontroluje, zda jsou splněny
všechny předpoklady pro získání příspěvku. Příspěvek lze pobírat maximálně 12 měsíců.
Příspěvek činí 60 % výpadku čisté mzdy, v případě, že zaměstnanec má alespoň jedno dítě, je
příspěvek navýšen na 67 %. Zaměstnavateli může být také poskytnuta náhrada příspěvků
na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel, za zaměstnance se sníženou pracovní
dobou.173 Nově dojde u zaměstnanců, jimž byla pracovní doba zkrácena o více než 50 %, od 4.
měsíce trvání kurzarbeitu k navýšení příspěvku na 70 % (77 % pro zaměstnance s dětmi) a od 7.
měsíce na 80 % (resp. 87 %). Opatření má být platné do konce roku 2020.174
Daňová opatření: Společnosti všech velikostí (včetně OSVČ a svobodných povolání) zasažené
koronavirovou krizí mohou požádat o odložení platby daní. Žádost o odložení je možné podat
až do 31. prosince 2020 u příslušného finančního úřadu. Dále je možné zažádat o snížení placení
záloh na daně z příjmu fyzických a právnických osob a snížení výměry živnostenské daně.
Zároveň bude pozastavené vymáhání daňových dluhů do konce roku. 175 Nově mohou
společnosti, očekávající ztráty v roce 2020 v důsledku koronavirové krize, požádat o vrácení
záloh daně a také částky zaplacené v minulém roce. V období od 1. července 2020 do 30. června
2021 bude snížena DPH na jídlo v gastronomii ze současných 19 na 7 %. V roce 2020 budou
bonusy zaměstnancům až do výše 1500 eur osvobozeny od daně z příjmu.176
Sociální podpora: Úhrnem další 3 miliardy eur jsou alokovány na pomoc nezaměstnaným a OSVČ
při výpadku příjmů. Pomoc je určena na zabezpečení základních životních potřeb (jídlo a
bydlení). Jedná se o rozšíření pomoci v rámci již existujícího institutu. Žadatelé o sociální
podporu (Arbeitslosengeld II) nebudou muset po dobu 6 měsíců dokládat svou aktuální finanční
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situaci. V tomto období budou žádosti automaticky schvalovány a posouzení potřebnosti
podpory se provede retrospektivně.177 Změny se dotkly také uvolnění pravidel při přidělování
přídavku na děti. Opatrovníci pečující o dítě do 12 let, kteří kvůli uzavření školských zařízení
nemohou vykonávat své zaměstnání, mají nárok na náhradu za péči o děti (ošetřovné). Dávka je
ve výši 67 % čistého příjmu, maximálně 2 016 eur.178
Ochrana nájemníků: Opatření179 na ochranu nájemníků (soukromých osob i firem) stanovuje, že
nezaplacení nájemného v období od 1. dubna do 30. června nemůže být po dobu 24 měsíců
(do 30. června 2022) důvodem pro výpověď z nájmu. To platí pouze pro nájemníky zasažené
koronavirovou krizí.180
Ochrana spotřebitelů: Spotřebitel má právo na odložení plnění vyplývajícího z dlouhodobých
spotřebitelských smluv (uzavřených před 8. březnem) do 30. června 2020. Možnost odkladu se
vztahuje na dlouhodobé spotřebitelské smlouvy jako např. spotřebitelské půjčky, nebo také
účty za telefon, energie a vodu.181
Uvolnění insolvenčního práva: 182 Změna zákona dočasně (do 30. září 2020 s možností
prodloužení do 31. března 2021) uvolňuje společnosti z povinnosti přihlásit se do insolvenčního
řízení v případě platební neschopnosti. Standardně je totiž nutné se při platební neschopnosti
přihlásit do insolvence v průběhu 3 týdnů.183
Další podpůrné opatření zavádí jednotlivé spolkové země.

NIZOZEMSKO 184
Rozšíření systému státních záruk (Business loan guarantee scheme, GO): Existující záruční
program GO Ministerstva hospodářství a klimatu poskytuje státní záruky na půjčky pro malé a
střední podniky (SME) i velké podniky. Výše vládní záruky je 50 %. V důsledku koronavirové krize
byl program rozšířen a posílen. Vládní záruka byla zvýšena na 80 % pro velké společnosti a 90 %
pro SME (max. však pro obě 150 mil. eur). Záruční strop programu GO se zvýšil na 10 mld. eur.185
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Rozšíření programu státních záruky pro SME (SME credit guarantee scheme, BMKB): Program pro
SME pod 250 zaměstnanců (roční příjmy pod 50 mld. eur resp. celková rozvaha pod 43 mil. eur)
byl v důsledku krize rozšířen a posílen. Podmínkou je také existence podniku alespoň 3 roky.
Záruka poskytovaná státem na bankovní úvěry se zvýší z 50 % na 75 %. Úroková sazba byla
snížena z 3,9 na 2 %. Rozpočet programu byl navýšen na 1,5 mld. eur.186
Uvolnění podmínek mikroúvěrů Qredits: V rámci půjček pro malé začínající podnikatele tzv.
mikroúvěrů Qredits (microcredits Qredits), které poskytuje společnost Qredits, bude
podnikatelům postiženým koronavirem umožněn odklad splátek po šest měsíců, přičemž úrok
se během tohoto období automaticky sníží na 2 %. Vláda poskytne Qredits na tyto opatření
finanční podporu v maximální výši 6 mil. eur.187
Odškodnění podnikatelů v dotčených odvětvích pro SME (TOGS): Vláda uděluje podnikatelům
v určitých zasažených odvětvích, kteří byli zasaženi opatřeními v důsledku šíření epidemie
koronaviru, jednorázovou kompenzaci ve výši 4 000 eur. Podmínkou jsou očekávané fixní
náklady v období od 16. března do 15. června vyšší než 4 000 eur. O kompenzaci mohou žádat
malé a střední podniky, 188 které utrpěly ztrátu z důvodu: nutnosti uzavřít podnik, omezení
shromažďování se, omezení cestování. Nárok na odškodnění mají odvětví jako: pohostinství,
bary, provozovatelé kin, cestovní kanceláře, fitness centra, sauny a sportoviště, provozovatelé
kulturních podniků, kadeřnictví aj.189
Příspěvek na podporu zaměstnanosti NOW (Kurzarbeit): Podnikatel, který očekává snížení
obratu nejméně o 20 %, může u organizace pro sociální zabezpečení (UWV) požádat o příspěvek
na platy zaměstnanců po dobu tří měsíců (při výjimečných okolnostech možno rozšířit o další
tři měsíce). Příspěvek se odvíjí od výše snížení obratu, přičemž maximálně může představovat
až 90 % mzdy. UWV poskytne zálohu ve výši 80 % požadovaného příspěvku. Konečné snížení
obratu bude spočítáno až následně. To umožňuje společnostem i nadále platit svým
zaměstnancům. Podmínkou je, že během dotačního období nesmí být z ekonomických důvodů
propuštěni žádní zaměstnanci, stejně tak není možné snížit mzdy. Žádat o příspěvek je možné
od 6. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Příspěvek se počítá pro snížení obratu od 1. 3. 2020.190
Dočasná podpora pro OSVČ (Tozo) je určena pro osoby na volné noze (freelancery) a OSVČ (např.
i společníky s.r.o., jednatele aj.). Rozšířené schéma pomoci v koronavirové krizi je platné od 1.
března do 30. června. V rámci něj je možné získat dodatečnou nenávratnou podporu příjmu po
dobu tří měsíců v maximální výši 1500 eur. Druhou možností v rámci tohoto schématu podpory
je provozní úvěr se sníženou úrokovou sazbou, do maximální výše 10 157 eur. Schéma podpory
implementují obce v rámci urychleného řízení, dostupná by měla být do 4 týdnů od žádosti.
Poskytována je se zpětnou účinností od 1. března 2020.191
Daňová opatření: Dotčení podnikatelé mohou požádat o odklad daně (daně z příjmů
právnických osob, daně z obratu (DPH)) o 3 měsíce za zjednodušených podmínek. Daňové úřady
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poté okamžitě zastaví výběr daně. Jakékoli pokuty za pozdní platbu nemusí být zaplaceny. Navíc
není nutné zasílat důkazy pro odůvodnění odkladu platby daně okamžitě. Úroky z prodlení
platby daně se dočasně sníží ze 4 % na téměř 0 %; to se vztahuje na všechny daňové dluhy.
Sazba daňového úroku se také sníží téměř na 0 %.192 Toto snížení se vztahuje na všechny daně
podléhající daňovým úrokům.193 Požádat je možné také o odklad plateb dalších daní jako např.
daň z pojištění, z hazardu, ekologické daně nebo spotřební daně, daně z turismu ad.194
Kompenzace pro podnikatele v zahradnictví, květinářství a části zemědělství: Podrobnosti
k podmínkám pro získání kompenzace zatím nejsou uvedeny. Vláda na podporu vyčlenila 600
mil. eur.195

POLSKO
Polsko přijalo 31. března balíček pomoci polské ekonomice v celkové výši 212 mld. PLN (cca 46
mld. eur, cca 10 % HDP) s názvem „Protikrizový štít“.196 Balík obsahuje 5 pilířů:






7,5 mld. PLN na financování zdravotní péče;
30 mld. PLN určených na ochranu pracovních míst;
30 mld. PLN na program podpory veřejných investic;
70,3 mld. PLN na posílení stability finančního systému;
74,2 mld. PLN na podporu podnikatelů.197

Finanční štít: Počátkem dubna oznámila vláda nový finanční balík pomoci (s názvem „finanční
štít“) polským společnostem ve výši 100 mld. PLN, přičemž 60 mld. PLN z těchto prostředků
představuje nevratná pomoc:
 mikropodniky mohou získat až 25 mld. PLN (16 mld. PLN nevratná pomoc); maximálně
324 tisíc PLN na jeden mikropodnik
 SME – 50 mld. PLN (32 mld. PLN nevratná pomoc); max. 3,5 mil. PLN pro jednu
společnost
 velké společnosti – 25 mld. PLN (12 mld. PLN nevratná pomoc); max. 1 mld. PLN
pro jednu společnost
Nevratnost pomoci je částečně podmíněna nesnižováním zaměstnanosti. Pomoc mohou využít
velké společnosti s daňovým sídlem v Polsku.198
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Státní záruky na úvěry: Státní rozvojová banka BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) nabízí
výhodnější podmínky pro získání záruk na různé typy úvěrů. Zlepšené jsou tak např. podmínky
pro získání záruky „de minimis“ na provozní nebo investiční úvěr: výše záruky je až 80 %, neplatí
se provize za poskytnutí úvěru a záruční lhůta pro provozní úvěr je prodloužena z 27 na 39
měsíců. BGK také poskytuje záruky z fondu likvidity (Fundusz Gwarancji Płynnościowych, FGP)
do výše 80 % ad.199
Půjčky ARP pro SME: V případě problému s likviditou můžou SME zažádat o půjčku ARP
(Agentura pro průmyslový rozvoj) na pokrytí platů zaměstnanců. ARP poskytuje účelové půjčky
určené na pokrytí mzdových nákladů.200 Zároveň také poskytuje půjčky na provozní náklady. Ty
mohou získat SME s obratem za rok 2019 vyšším než 4 mil. PLN. Výše půjčky se může pohybovat
od 0,8 do 5 mil. PLN na období 6 let.201
Půjčky z regionálních operačních programů EU: SME postižené pandemií covid-19 mohou využít
zvýhodněných podmínek: dodatečné lhůty pro splacení, pozastavení splátek po dobu 4 měsíců,
snížení úrokových sazeb, apod.202
Mikropůjčka na pokrytí provozních nákladů: Mikropodniky mohou požádat o mikropůjčku
(do výše 5 000 PLN) s nízkým úrokem s trváním jeden rok z Fondu práce (jeden ze státních
fondů sociálního zabezpečení).203
Příspěvek na mzdové náklady v případě poklesu obratu pro SME: V případě poklesu obratu
mohou společnosti (mikropodnikatelé a SME) získat příspěvek z Fondu práce (jeden ze státních
fondů sociálního zabezpečení) na pokrytí části mzdových nákladů. Při poklesu obratu o alespoň
30 % je možné získat příspěvek do výše 50 % minimální měsíční mzdy (včetně odvodů).
U poklesu obratu o více než 50 % je možné získat příspěvek do výše 70 % minimální mzdy a při
poklesu obratu o 80 % až do výše 90 % minimální mzdy. Příspěvek může být vyplácen maximálně
po dobu tří měsíců. Minimální mzda je ve výši 2 600 PLN.204
Příspěvek na mzdy zaměstnanců v případě uzavření provozu nebo zkrácení pracovní doby:
Společnosti mohou získat příspěvek až do výše 50 % (v případě zastavení provozu) minimální
mzdy, nebo příspěvek na mzdy v případě zkrácení pracovní doby zaměstnancům až do výše
40 % průměrné měsíční mzdy, a to po dobu 3 měsíců.205
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Příspěvek pro OSVČ a kontraktory na kompenzaci ztrát: OSVČ mohou požádat o vyplacení
měsíčního příspěvku ve výši 2080 eur (plátci DPH, při poklesu meziměsíčních příjmů o 15 %) a
ve výši 1 300 PLN pro neplátce DPH. O příspěvek je možné požádat maximálně na tři měsíce.206
Daňová opatření: Vláda připravila několik větších či menších daňových opatření: Postižené
společnosti s problémy s likviditou mohou požádat o odpuštění daňových nedoplatků.207 Dále
se mohou domluvit s finančním úřadem na snížení záloh na daň z příjmu.208 V případě poklesu
příjmů meziročně alespoň o 50 % si budou moci odečíst ztrátu za rok 2020 z příjmů za rok 2019
a tím snížit daňovou povinnost, tedy získat vratku daně.209 Rovněž je dočasně zrušen poplatek
za žádost o odklad platby daní nebo splátkový kalendář.210 Další daňové opatření se týkají přímo
boje s pandemií covid-19. Společnosti zabývající se výzkumem a vývojem tak mohou např.
využít odpočet vynaložených nákladů na výzkum a vývoj produktů pro potlačení covid-19
z příjmů. Výše odpočtu však nesmí převýšit celkové příjmy.211 Dále je možné odečíst ze základu
daně dar poskytnutý na boj s pandemií.
Osvobození od odvodů na sociální zabezpečení: Mikropodniky (do 9 zaměstnanců) a OSVČ
(s příjmem do výše trojnásobku průměrné mzdy) mohou požádat o osvobození (100 %)
od plateb sociálního pojištění po dobu 3 měsíců. Společnosti zaměstnávající méně než 50
zaměstnanců mohou požádat o 50% snížení těchto odvodů.212 Ostatní společnosti mohou využít
odkladu plateb do systému sociálního zabezpečení nebo si domluvit splátkový kalendář.213
Možnost snížení nájemného u nemovitostí ve vlastnictví místní správy: Obec (starosta) může
přímo rozhodnout o snížení nájemného nebo obdobné slevě pro podniky v problémech
v důsledku pandemie.214
Pomoc cestovnímu ruchu: Prodloužení lhůty pro vrácení peněz zákazníkům za zrušení pobytů
ze 14 na 180 dnů. Zavedení možnosti poskytnout zákazníkům poukazy místo vrácení peněz.215
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PORTUGALSKO
Úvěrové programy: První balíček opatření pro podnikatelský sektor na podporu likvidity činil 400
mil. eur. Zároveň byly navýšeny stropy v systému pojištění exportních úvěrů. 216
Pro mikropodniky v cestovním ruchu bylo dále vyčleněno 60 mil. eur.217 Vláda schválila druhý
balíček státních úvěrových záruk pro SME původně ve výši 3 mld. eur. Úvěry se státní zárukou
prostřednictvím bankovního systému budou určeny pro restaurace a stravovací společnosti
(600 mil. eur, 270 mil. pro SME), cestovní kanceláře, turistický ruch i organizátory akcí (200 mil.
eur, 75 mil. eur pro SME), ubytovací služby (900 mil. eur, 300 mil. eur pro SME), průmyslové
podniky (1 300 mil. eur, 400 mil. eur pro SME), odvětví rybolovu a akvakultury (20 mil. eur).218
Suma státních záruk byla později navýšena prozatím na 6,2 mld. eur.219
Podpora zaměstnanosti: Zahrnuje mimořádný finanční příspěvek na výplaty mezd v případě
značného snížení příjmů společnosti v důsledku koronavirové krize.220 Podpora je poskytovaná
1 měsíc s možným prodloužením až na 6 měsíců. O podporu mohou požádat také OSVČ jejichž
činnost byla pozastavena z důvodů opatření v souvislosti s pandemií, a to až na 6 měsíců.221
Vláda bude také podporovat výplatu mezd při obnovení činnosti společností, kterým byly
uzavřeny provozovny, a to formou příspěvku v délce jednoho měsíce ve výši minimální zaručené
mzdy na jednoho pracovníka. Minimální zaručená měsíční mzda je stanovena na 635
eur. 222 Opatření na podporu zaměstnanosti mají dále např. formu podpory profesního
vzdělávání. Podpora bude spočívat v příspěvku na vzdělávání zaměstnanců, kteří v současnosti
nemají možnost vykonávat práci (např. z důvodu výpadku objednávek kvůli covid-19 apod.),
ve výši 50 % odměny zaměstnancům až do výše minimální zaručené měsíční mzdy plus náklady
na školení.223
Zjednodušený režim pozastavení pracovní smlouvy a zkrácení pracovní doby: Společnosti
významně ovlivněné koronavirovou krizí mohou využít zjednodušeného režimu zkrácení
pracovní doby nebo pozastavení pracovní smlouvy, přičemž zaměstnanci mohou nadále
dostávat 2/3 hrubé mzdy (30 % zaměstnavatel, 70 % sociální zabezpečení), maximálně po dobu
6 měsíců.224
Daňové úlevy a jiná daňová opatření: Byla umožněna větší flexibilita při placení daní. Například
je možné, za splnění stanovených předpokladů, požádat o zaplacení DPH, daně z příjmu FO i PO
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ve třech nebo šesti splátkách bez úroků z prodlení. Pozastaveny jsou rovněž daňové exekuce.225
Přiznání k dani z příjmu PO vztahující se k fiskálnímu roku 2019 lze podat do 31. července 2020
bez sankcí. První platbu na daňový účet (v březnu) a dodatečnou platbu na účet lze provést
do 31. srpna 2020 bez sankcí.226
Sociální pojištění: SME a OSVČ mohou za splnění stanovených podmínek (např. pokles tržeb
podle velikosti SME) využít možnosti odložit část plateb (2/3) odvodů na sociální zabezpečení.227
Nemocenské dávky: Zaměstnanci, kteří z preventivních důvodů (karanténa) v souvislosti se
zabráněním šíření nemoci covid-19 nemohou vykonávat svoji práci (např. z domova) mají nárok
na nemocenské dávky.228
Ošetřovné: Zaměstnanci a OSVČ, kteří nemohou pracovat z důvodu péče o závislé osoby a
nemohou využívat práce z domova, mají nárok na příspěvek ve výši maximálně trojnásobku
minimální měsíční mzdy (pro zaměstnance) nebo 2,5 násobku indexu sociální podpory
pro OSVČ. Příspěvek může čerpat pouze jeden z rodičů.229
Moratorium splátek hypoték a úvěrů: Bylo přijato mimořádné moratorium na splátky hypoték a
úvěrů. Portugalští rezidenti, mikropodniky i SME mohou požádat o šestiměsíční odklad splátek,
jež platí do 30. září 2020.230
Ochrana nájemců: Po dobu mimořádných opatření nemůže pronajímatel vypovědět nájemní
smlouvu nájemci.231

RAKOUSKO
Balík finanční pomoci (I. a II.): Celková hodnota balíků byla původně stanovena na 38 mld. eur
(cca 10 % HDP). Krizový fond je určen společnostem ovlivněným koronavirovou krizí:
 28 mld. EUR je určených na podporu zdravotního sektoru, krizový fond pro OSVČ
Kurzarbeit a na podporu malých a středních podniků - Fond pro řešení koronavirové krize
(COVID-19-Krisenbewältigungsfonds) navýšen ze 4 na 28 mld. eur;232
 9 mld. EUR má jít na státní záruky a na půjčky pro velké firmy;
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 15 mld. EUR je určeno na mimořádnou pomoc odvětvím, jež byla nejvíc zasažena Koronavirový fond pomoci;
 10 mld. EUR v podobě odkladů plateb daně (Steuerstundungen).233
Koronavirový fond pomoci (Corona-Hilfs-Fonds): Fond v celkovém objemu 15 mld. eur má za cíl
zajistit likviditu postiženým společnostem, a to jak formou provozních dotací na fixní náklady
(při poklesu obratu alespoň o 40 %), tak také záruk. Pomoc administruje nově založená finanční
agentura COFAG (Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH). Při poklesu obratu
(v rozmezí od 16. března do 16. června) o 40-60 % je možné získat dotaci na fixní náklady ve výši
25 %; při poklesu obratu o 60-80 % náhradu ve výši 50 % a při poklesu o 80-100 % náhradu
ve výši až 75 % fixních nákladů. U provozních úvěrů do 500 tisíc eur je možná až 100% státní
záruka. U vyššího úvěru se jedná o 90% záruku do maximální výše 120 mil. eur.234 Speciální
státní záruky mohou využít společnosti podnikající v cestovním ruchu. A to ve výši 80 % hodnoty
úvěru. Poplatky spojené s úvěrem budou placeny vládou.235
Fond pro OSVČ 236 , drobné podnikatele a umělce: Vláda zřídila speciální fond pro OSVČ,
živnostníky, umělce a malé podniky (Härtefall-fonds), jež byli zasaženi koronavirovou krizí.237
Z fondu budou čerpány příspěvky na pokrytí osobních životních nákladů. Na tyto osoby se
nevztahují výhody Kurzarbeitu ani odložení placení daní. Do fondu byla vložena 1 miliarda EUR.
Fond by měl reagovat pružně. V první fázi má být vyplaceno 500 (při ročním čistém příjmu
do 6 tisíc eur) resp. 1 000 eur (příjem nad 6 tisíc eur). Ve druhé fázi má jít o vyplácení příspěvků
ve výši 80 % ztracených příjmů (max. do 2 tisíc eur) po dobu maximálně 3 měsíců. Žádosti
pro první fázi je již možné podávat prostřednictvím Rakouské obchodní komory
(Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ).238
OSVČ a opatření sociálního pojištění: OSVČ postižené krizí mohou požádat o odklad příspěvků
na sociální pojištění, jejich platbu ve splátkách, snížení příspěvkového základu, nebo odpuštění
úroků z prodlení.239
Příspěvek na zaměstnanost (Kurzarbeit): Jedná se o dočasné zkrácení mezd a pracovní doby
s finanční podporou státu. Cílem je zajistit udržení zaměstnání pro co nejvíce zaměstnanců.
Podporu je možné získat na 3 měsíce, s případným prodloužením celkově na půl roku. V rámci
těchto tří měsíců musí zaměstnanci odpracovat alespoň 10 % pracovní doby, maximálně 90 %.
Toto opatření lze použít již do 48 hodin (původně to bylo šest týdnů). Stát hradí 80 % mzdy
u mezd nad 2 686 eur (až do výše 5 370 eur), 85 % u mezd od 1700 eur až do 2 685 eur a 90 %
u mezd do 1700 eur. Stát převezme náklady na odvody.240
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Daňová opatření: V případě ekonomických problémů ve spojitosti s dopady koronavirové krize
je možné požádat o odložení placení daně, nebo její splácení ve splátkách. Zároveň lze požádat
o odpuštění úroků z prodlení. Zároveň je možné požádat o snížení záloh na daň z příjmu
do 31. října. Žádost musí obsahovat odůvodnění – očekávaní snížení příjmů apod.241
Moratorium na splátky úvěrů: Spotřebitel má právo na odložení plnění, splatných mezi 1.
dubnem a 30. červnem 2020, vyplývajících z dlouhodobých spotřebitelských smluv uzavřených
před 15. březnem 2020. Odložení je možné o tři měsíce, a to v případě, že spotřebitel není
schopen splácet z důvodů ztráty příjmů v důsledku koronavirové krize. Možnost odložení
splátek se vztahuje také na mikropodniky.242
Ochrana nájemců: Nájemce bytů, jež v důsledků dopadů koronavirové krize nejsou schopni
platit nájemné, není možné v důsledku nedoplatků na nájemném vystěhovat nebo jim
vypovědět nájemní smlouvu. Jedná se o nedoplatky nájemného v období od dubna do června
2020. Dlužné nájemné je možné doplatit do konce roku 2020.243
Opatření v sektoru obchodu244
Dočasné zaměstnání v obchodu: Ve spolupráci ministerstva hospodářství se Svazem obchodu
(Handelsverband) vznikla iniciativa, při které si obchodníci vzájemně pomáhají. Hlavním
smyslem je, aby bylo v oblasti potravinářství dostatek pracovníků, které na čas uvolní
obchodníci z jiných odvětví, aby bylo zajištěno plynulé zásobování obchodů, vykládání a
doplňování zboží. Nová platforma pracovních míst umožňuje dočasné najímání pracovníků
v maloobchodě. Cílem je zajistit zaměstnání co největšího počtu zaměstnanců
z nepotravinářského obchodu tím, že budou moci pracovat v potravinářském obchodu, dokud
nebudou mimořádná opatření ukončena.245
Bonusy pro zaměstnance obchodů: Zaměstnanci obchodů, jež jsou v současnosti otevřeny,
mohou vyplácet zaměstnancům bonusy, které se označují jako „Corona prémie“, které jsou
osvobozeny od daně a také nepodléhají odvodům na sociální pojištění.246
Ochrana dlužníků: Na návrh povinného může být přerušeno exekuční řízení v rozsahu, ve kterém
se týká vyklizení bytu, pokud dotčený byt slouží k uspokojení naléhavých bytových potřeb
povinného a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Oprávněný má právo se k návrhu
povinného před vydáním rozhodnutí o přerušení řízení písemně vyjádřit. Návrhu nebude
vyhověno, pokud je vyklizení bytu nezbytné k odvrácení obtížné osobní nebo hospodářské
situace věřitele. Exekuce vyklizením bytu bude obnovena nejdříve po 3 měsících, nebo pokud
pominuly důvody jejího přerušení, nejpozději pak do 6 měsíců po přerušení řízení. Dlužníkům
odpadá mezi 1. březnem a 30. červnem 2020 povinnost podat insolvenční návrh v případě
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vlastního předlužení. Ve stejném období rovněž nebude zahájeno insolvenční řízení na návrh
věřitele, pokud je dlužník předlužený, ale není v platební neschopnosti. Pokud dlužník není
schopen plnit splátkový kalendář z důvodu své tíživé ekonomické situace způsobené opatřeními
přijatými v souvislosti s onemocněním covid-19, může požádat o jeho pozastavení až na dobu
9 měsíců. Insolvenční soud toto pozastavení připustí, pokud s ním souhlasí většina věřitelů
oprávněných v této věci hlasovat, nebo pokud by nebylo spojeno s těžkými osobními nebo
hospodářskými důsledky pro věřitele, který s tímto pozastavením nesouhlasil.247
Další podpůrné opatření zavádí jednotlivé spolkové země.
Většina opatření byla v různé formě zavedena již v souvislosti s hospodářskou krizí v roce 2008.

ŘECKO
Za účelem zmírnění hospodářských a sociálních dopadů přijala vláda balíček opatření, který je
vyčíslen na 6,8 mld. eur (3,5 % HDP). Některá vybraná opatření jsou uvedena níže.248
Podpora úvěrů a půjček: Vláda zřídí státní záruční fond se zdroji z Národního strategického
referenčního rámce (NSRR) a Řecké rozvojové banky. Poskytování podnikatelských úvěrů bude
možné až do výše 2 mld. eur prostřednictvím fondů Evropské investiční banky. Ve spolupráci se
skupinou Evropské investiční banky zřídí záruční nástroj pro investiční půjčky až do 500 mil.
eur.249
Půjčky pro SME: Vytvořen byl finanční nástroj - fond ve výši 1 mld. eur s cílem poskytování
provozních půjček se zvýhodněným úrokem pro SME od 1 do 500 zaměstnanců.250
Podpora zaměstnanců a OSVČ: Zaměstnanci, OSVČ, freelanceři ad., jejichž pracovní smlouvy
jsou dočasně pozastaveny, mají nárok na jednorázovou podporu ve výši 800 eur. Příspěvek je
osvobozen od daně. Týká se to zhruba 1,7 mil. pracovníků. 251 Pobíratelům příspěvku bude
odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění financovat stát a jejich platby daní budou
odloženy o 4 měsíce. 252 Velikonoční bonus, který je vyplácen zaměstnancům pouze
v soukromém sektoru, by měl jejich zaměstnavatel v plné výši vyplatit. V případě, že společnost
pozastavila svou činnost na základě státního rozhodnutí, bude platba velikonočního bonusu
financována ze státního rozpočtu. 253
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Sociální opatření: Výplata dávek v nezaměstnanosti se prodlužuje o dva měsíce. Příspěvek
ve výši 400 eur bude vyplacen nezaměstnaným, kteří se stali dlouhodobě nezaměstnanými
od dubna 2019 (celkem 155 000 osob).254
Odklad odvodů na sociální zabezpečení: Pro podniky, které byly uzavřeny na základě opatření
vydaných státem, platí odklad platby na sociální pojištění.255
Ošetřovné: Zaveden byl zvláštní režim placeného volna pro rodiče s dětmi do 15 let, jež musely
v důsledku uzavření škol zůstat doma. Toto schéma je z jedné čtvrtiny financováno státem.256
Daňová opatření: Sazba daně DPH se sníží z 24 % na 6 % u farmaceutických výrobků (rukavice,
masky a antiseptika). Společnosti, které pozastavily svoji činnost z důvodu opatření proti šíření
pandemie covid-19 mohou požádat o odklad plateb DPH, pokud zachovají úroveň
zaměstnanosti. Daňové úřady také neprodleně vrátí závazky vůči daňovým poplatníkům až
do výše 30 000 eur.257
Snížení nájemného: Podniky, jejichž provoz je povinně pozastaven, mohou platit 60 %
dohodnutého nájemného za obchodní prostory za měsíce březen a duben. Opatření se vztahuje
také na zaměstnance těchto podniků, kteří mohou také zaplatit pouze 60 % výše nájmu
v případě jejich hlavního bydliště. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí, kteří obdrží snížený
nájem, se pozastavují na 4 měsíce.258
Odklad splátek úvěrů: Řecká bankovní asociace (Hellenic Bank Association) oznámila odklad
splátek podnikatelských úvěrů nejméně do 30. září pro všechny podniky, které jsou pandemií
postiženy. Splácení jistiny půjčky bude odloženo také pro jednotlivce.259

SLOVENSKO
Státní záruky za bankovní úvěry: Vláda poskytne bankám záruky na provozní úvěry ve výši 500
mil. eur měsíčně. 260 Získat záruky mohou SME i velké společnosti. V případě udržení
zaměstnanosti bude společnostem odpuštěn poplatek za záruku za úvěr. O úvěr se státní
zárukou může žádat společnost, která nemá zpoždění s placením odvodů Sociální pojišťovně
nebo zdravotní pojišťovně více než 90 dní. Není vůči ní začatý konkurz nebo restrukturalizace a
další podmínky určené bankou. Záruky mají plynout prostřednictvím Slovak Investment Holding
a Eximbanky. Při úvěrech do 2 mil. eur pro mikropodniky bude záruka ve výši 90 %, přičemž
úroková sazba u takového úvěru bude do 3,9 %. U úvěrů vyšších bude záruka činit 80 % a
úroková sazba bude ve výši do 1,9 %.261
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Příspěvek na udržení pracovního místa pro zaměstnavatele (kurzarbeit): Stát poskytne
zaměstnavateli, jehož provoz je povinně uzavřen (obchody, restaurace apod.), příspěvek ve výši
80 % hrubé mzdy zaměstnance, maximálně 1 100 eur. V případě, že zaměstnavatel vyplatil
zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 60 % jejich průměrného platu, příspěvek státu zohlední
skutečně vyplacenou výši platu při sníženém stropu na 880 eur. Příspěvek je určen zaměstnanci,
jenž nemůže vykonávat svoji práci z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Maximální
příspěvek může být 200 tisíc eur na jednu společnost. Za březen je maximální příspěvek
stanoven na 60 % jejich průměrného příjmu (maximálně 880 eur). Příspěvek je možné získat
také na zaměstnance na částečném úvazku nebo na dobu určitou.262 Není možné zároveň získat
příspěvek na platy při poklesu tržeb (viz níže).
Příspěvek na platy pro OSVČ i podnikatele při poklesu tržeb: Příspěvek je určen na platy
zaměstnanců (nebo OSVČ) pro podnikatele, jejichž provoz je povinně uzavřen (obchody,
restaurace apod.), anebo při meziročním poklesu tržeb minimálně o 20 %. Pokles tržeb musí
být zapříčiněn koronavirovou krizí. Výše příspěvku činí při poklesu tržeb o 20 % - 180 eur; při
poklesu tržeb o 40 % - 300 eur; při poklesu tržeb o 60 % - 420 eur; při poklesu tržeb o 80 % 540 eur. Příspěvek za březen bude krácený (10 % - 90 eur, 20 % - 150 eur, 30 % - 210 eur resp.
40 % - 270 eur). Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele je omezena na 200 tisíc eur
měsíčně. Příspěvky budou poskytovat úřady práce.263 Nově mohou o příspěvek ve výši 210 eur
žádat také jednoosobové s.r.o., OSVČ, kteří neplatili odvody do Sociální pojišťovny a
dohodáři.264 Není možné zároveň získat příspěvek na udržení pracovního místa (viz výše).
Odklad odvodů u OSVČ a zaměstnavatelů: OSVČ a zaměstnavatelé mohou využít odklad odvodů
do Sociální a zdravotní pojišťovny za březen 2020 (může se nařízením vlády prodloužit). Odklad
se týká pouze těch podnikatelů, jimž poklesly čisté tržby o 40 % (způsob výpočtu bude upřesněn
nařízením vlády).265 Zaměstnavatelé nebo OSVČ s povinným nemocenským nebo důchodovým
pojištěním nejsou povinni zaplatit pojistné za duben (případně delší období, pokud tak
rozhodne vláda nařízením) v případě, že měli povinně uzavřenou provozovnu na nejméně 15
dnů v dubnu.266
Daňová opatření: Možnost odkladu podání daňového přiznání a placení daně z příjmů po celou
dobu pandemie. Podat daňové přiznání a zaplatit daň bude potřeba měsíc od ukončení
krizového stavu. Podobně se odkládají také povinnosti vyhotovit roční zúčtování daně
za zaměstnance, účetní závěrku a zprávu auditora. Zastaví se také daňové exekuce a některé
daňové kontroly.267 Při poklesu tržeb o více než 40 % bude moci podnikatel i OSVČ odložit platby
záloh na daň z příjmu. Podnikatel si může v daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit ztráty
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od roku 2014.268 Dále je možné si uplatnit neuplatněné daňové ztráty za období 2015 až 2018
za zdaňovací období 2020. Plátce daně bude rovněž osvobozen od placení záloh na daň
z motorových vozidel.269
Ošetřovné a nemocenská po celou dobu mimořádných opatření: Zaměstnanci a OSVČ, jež jsou
v povinné karanténě, mají nárok na nemocenskou dávku od prvního dne pracovní neschopnosti
ve výši 55 % denního vyměřovacího základu (cca 70-75 % průměrné čisté mzdy). Tuto
nemocenskou bude již od prvního dne vyplácet Sociální pojišťovna (běžně až 10. den). Po celou
dobu uzavření škol mají nově rodiče dětí do 11 let (nebo dětí se zdravotními problémy do 18
let) nárok na ošetřovné. Výše dávky je obdobná jako v případě dávky nemocenské. Rovněž bude
ošetřovné od prvního dne vyplácené Sociální pojišťovnou. Při ošetřování dětí se rodiče mohou
střídat.270
Další sociální opatření: Prodlužuje se doba vyplácení dávek v nezaměstnanosti na celou dobu
krizového stavu. Sociální pojišťovna dočasně ruší 10% úrok z prodlení při splátkových
kalendářích. Zavedena byla také zvýšená ochrana zaměstnance v karanténě nebo pečujícího
o děti v rámci ošetřovného před výpovědí.271
Odklad splácení úvěrů: O odklad splátek úvěrů (spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a
hypoték) mohou požádat spotřebitelé i podnikatelé: fyzické i právnické osoby – malé a střední
podniky (pod 250 zaměstnanců, s obratem do 50 mil. eur nebo rozvahou pod 43 mil. eur).
Odklad splátek je možný nejvíce na 9 měsíců, u leasingu je to na 3 měsíce s možným
prodloužením na další 3. Za odklad nebudou účtovány žádné poplatky.272
Dočasná ochrana před věřiteli pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí do konce září
2020.273
Ochrana nájemců: Pronajímatel nemůže jednostranně ukončit nájem bytu i nebytového
prostoru z důvodu zpoždění plateb na nájemném splatných v období od 1. dubna do 30. června
2020, pokud nájemce není schopen plateb nájemného v důsledku koronavirové krize.274
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Odložení exekuce: Povinný může požádat o odložení exekuce, pokud mu v důsledku
koronavirové krize poklesly příjmy a pokračování exekuce by pro něj nebo jeho rodinu mělo
výrazně nepříznivé dopady. Odklad může být umožněn na 6 měsíců nejdéle do 31. prosince
2020.275
Snížení administrativní zátěže: Možnost podání žádosti o nemocenské, ošetřovné, dávky
v nezaměstnanosti na Sociální pojišťovnu elektronicky bez elektronického podpisu. Snížení
některých povinností zaměstnavatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci.276

ŠVÉDSKO
Program záruk na půjčky pro malé a střední podniky: Jedná se o schéma vládních záruk do výše
70 % za bankovní půjčky zejména pro malé a střední podniky postižené pandemií. Na jednoho
žadatele byl navržen limit půjčky do výše 75 mil. SEK. Švédský národní úřad pro dluhy
(Riksgälden) může udělit výjimky z tohoto limitu. Centrální vláda vydává záruku bankám
poskytujícím půjčky společnostem. V praxi to znamená, že centrální vláda kompenzuje bance
až 70 % jakékoli ztráty vzniklé z takto zaručené půjčky. Dlužník může odložit splácení úroku
z půjčky za prvních 12 měsíců.277
Půjčky pro malé a střední podniky: Posílen byl úvěrový fond Almi (Almi Företagspartner AB) o 3
mld. SEK s cílem zvýšení finančních prostředků pro poskytování půjček pro malé a střední
podniky.278
Státní záruky pro exportní společnosti: Navýšen byl objem prostředků na záruky pro exportní
společnosti prostřednictvím Švédské záruční exportní agentury na 500 mld. SEK a Švédské
záruční exportní korporace na 200 mld. SEK.279
Záruky pro letecké společnosti: Letecké společnosti mohou v roce 2020 získat úvěrové záruky
až do výše 5 mld. SEK. 1,5 mld. SEK je plánovaných na záruky pro leteckého dopravce SAS.280
Kompenzace fixních nákladů: Společnosti s obratem alespoň 250 tisíc SEK v předchozím
finančním roce, jimž poklesly příjmy v březnu a dubnu alespoň o 30 % mohou požádat
o kompenzaci fixních nákladů maximálně do výše 75 % (bez nákladů na mzdy). Maximální
vyplacená podpora jedné společnosti je omezena na 150 mil. SEK. Podpora je poskytována
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prostřednictvím daňového úřadu (Skattenverket). Podpora nebude vyplácena společnostem
sídlícím v daňových rájích. Návrh má vstoupit v platnost od 1. července.281
Režim zkrácené pracovní doby (Kurzarbeit) představující rozdělení nákladů mezi stát,
zaměstnance a zaměstnavatele při poklesu pracovní doby zaměstnance, bude posílen, a to již
od 16. března. Stát nově pokryje až 3/4 nákladů (standardně pouze 1/3) na zaměstnance
v případě poklesu jeho pracovní doby v důsledku koronavirové krize (pro období květen až
červenec maximálně až o 80 %). Zbytek nákladů bude rozdělen mezi zaměstnance (snížením
mzdy) a zaměstnavatele. 282 Cílem je, aby, v případě snížení nákladů zaměstnavatele na
zaměstnance, obdržel zaměstnanec stále 90 % své mzdy.283
Podpora v nezaměstnanosti: Požadavky týkající se toho, kdo může dostávat peníze z fondu
připojištění v nezaměstnanosti 284 , budou dočasně uvolněny (týká se členství v systému a
odpracovaných dní). Zároveň dojde ke zvýšení jak nejvyšší, tak nejnižší částky vyplacené z fondu.
Nově se navýší strop 285 pro dávky 286 také od 101. dne nezaměstnanosti. Toto navýšení je
dočasné a platí pro období od 29. června 2020 do 1. ledna 2021. 287 Navýší se finanční
prostředky na Švédskou veřejnou službu zaměstnanosti (Arbetsförmedlingen) a programy
politiky trhu práce.288
Další opatření na podporu zaměstnanosti: Obce obdrží granty na více letních pracovních míst
pro mladé lidi a financování „zelených“ pracovních míst zejména v oblasti ochrany přírody a
lesů. Pro zvýšení příležitostí ke studiu na vysokých školách se navrhuje zvýšit počet míst
distančního studia.289
Opatření v oblasti sociálního zabezpečení: Nemocenské dávky budou vypláceny od prvního dne
nemoci. Vláda kompenzuje náklady na výplaty nemocenské v průběhu dubna května ve formě
kreditu na daňovém účtu. Opatření bylo prodlouženo na červen a červenec. Pro období
od 1. srpna do 30. září vláda plánuje připravit systém kompenzací vyšších nákladů
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na nemocenské. 290 OSVČ budou kompenzováni také formou standardních nemocenských
dávek během prvních dvou týdnů.291 Platnost opatření byla prodloužena do 30. září.292
Na období od 1. března do 30. června 2020 budou dočasně sníženy příspěvky zaměstnavatele
na sociální pojištění za zaměstnance, aplikovatelné pouze na maximálně 30 zaměstnanců.
Budou odváděny pouze příspěvky na starobní důchod. Tato úleva se bude vztahovat na tu část
mzdy zaměstnance, která nepřesáhne 25 000 SEK za měsíc. Toto zahrnuje úlevy až 5 300 SEK
na zaměstnance a měsíc.293 Sníženy budou také odvody OSVČ.294
Daňová opatření: Snížena může být také daň odváděná zaměstnavatelem za své zaměstnance.295
Systém daňových rezerv bude dočasně změněn. Nově může být 100 % zdanitelných zisků za rok
2019, až do 1 milionu SEK, vyčleněno do daňové rezervy, která může být poté započtena proti
možným budoucím ztrátám. Je možné tak získat zpět předběžnou daň zaplacenou v roce 2019.
Tento návrh se týká živnostníků a fyzických osob. 296 Postižené společnosti i OSVČ mohou
zažádat o odklad plateb DPH, odvodů a dalších daní o jeden rok.297
Snížení nájemného v nejpostiženějších sektorech: Podnikatele v problematických sektorech
(hotely, restaurace a odvětví spotřebního zboží) mohou získat dočasnou slevu na fixní nájemné.
Na tuto podporu přidělí 5 mld. SEK. Pronajímatelé, kteří v těchto odvětvích sníží pevné nájemné
v období od 1. dubna do 30. června, mohou požádat o podporu, aby kompenzovali část
nájemného. Poskytnutá náhrada bude nejvýše 50 % snížení fixního nájemného (max. 25 %
celkového fixního nájmu).298 Podpora bude probíhat od 1. dubna do 30. června 2020.299
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Proticyklická kapitálová rezerva: Úřad pro finanční dohled (Finansinspektionen) preventivně
snížil míru proticyklické rezervy z 2,5 % na 0 %.300
Opatření Švédské centrální banky (Riksbank)
Nákupy dluhopisů a program úvěrů: Riksbank podpoří peněžní likviditu celkově částkou až 800
mld. SEK. Program úvěrů odpovídá 500 mld. SEK, jež centrální banka poskytne za repo sazbu
bankám na úvěry nefinančním společnostem a OSVČ.301 Zbylých 300 mld. SEK využije Riksbank
na nákup vládních dluhopisů, municipálních dluhopisů a hypotečních dluhopisů.302
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