Zpravodaj ASKP ČR Speciál

Koronavirus - AKTUÁLNĚ pro firmy /č.1

Dobrý den,
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR připravila krátký přehled informací pro své
členy k opatřením v současné situaci.
Asociace plně podporuje a spolupracuje na tlaku směřujícím na vládu pro prosazení základních
opatření podpory průmyslu, a to prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy. Vláda v pondělí
konečně schválila parametry Programu „Antivirus“ (kurzarbeitu), neboli jak bude stát hradit
část mzdových nákladů firmám, které přišly o odbyt kvůli opatřením proti koronaviru. Je
extrémně důležité, aby se firmy po odevznění krize mohly zase rychle rozjet. I když to bude
pro stát drahé opatření, vyplatí se jako investice do budoucnosti. Další dlouhý seznam opatření
požadujeme po vládě dál. Důležitá jsou opatření v oblasti daní a odvodů na sociální a zdravotní
pojištění. O výsledcích jednání vás budeme průběžně informovat.
Pro obhajobu konkrétních zájmů členů Asociace a odvětví zpracováváme data o aktuální
situaci a připravujeme konkrétní specifické požadavky odvětví k prosazení pro ochránění firem
v této nelehké situaci.
Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní
požadavky a dotazy k současné situaci. Kontakt tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz
Je důležité, jak současná situace dopadá na vaši firmu. Pokud jste dotazník Asociace ještě
nevyplnili vyplňte ho zde: https://www.survio.com/survey/d/askpcr-covid19
Přejeme hodně sil a zdraví
ASKP ČR

MPSV: Program „Antivirus“ se rozšíří o tato opatření (kurzarbeit):
Vláda České republiky dnes schválila rozšíření programu Antivirus
Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o
dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců
firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada
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mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut
příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele,
včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání
dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo
platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši
50 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v
důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada
mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude
poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
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Upozornění: Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?
Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného
období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen
tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání
podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne. Program
bude vyhlášen 1. dubna 2020.
Podrobnosti k programu Antivirus najdete ZDE
Upozorňujeme zaměstnavatele, že ve středu 25. března 2020 bude Vláda ČR projednávat také
další režim označený jako „F“, při udržení stávající výroby.

Další schválené požadavky
Prodloužit pobírání ošetřovného pro rodiče školáků do 10 let
V tomto týdnu uplyne podpůrčí doba zaměstnancům, kteří čerpali ošetřovné z důvodu
zavřených škol. Na firmy se tím vytváří další tlak, aby zaměstnancům zabezpečily nějaký
příjem.
Usnadnit spolupráci firem při zajišťování pracovníků
Firmy hledají cesty, jak operativně zajistit práci pro své zaměstnance. Firmy proto řeší, jak
zaměstnance z utlumených provozů a činností v rámci kooperace přesunout k jiným
zaměstnavatelům, kterým naopak pracovníci chybí. Využít mohou institutu dočasného
přidělení podle §43a zákoníku práce.
Jasně vymezit možnosti ubytování a cestování zaměstnanců
V souvislosti se zákazem provozu ubytovacích zařízení vyjasnit podmínky pro ubytování
zaměstnanců v místech provádění práce, např. u staveb kritické infrastruktury pracovníci
nebyli vždy pouze na ubytovnách.
Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání a platbu daně
Svaz průmyslu podpořil daňový balíček ministerstva financí, který umožňuje za určitých
okolností posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či
kontrolního hlášení a prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání do 1. července 2020.
Změna role finanční správy – místo kontrol poradenství
Po dobu nouzového stavu by finanční správa měl při kontrole a správě daňových povinností
měla plnit především poradní roli, aby pomohla firmám složitou situaci vyřešit.
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Aktualizované informace Krizového štábu MPO
Aktuální informace z ČR i ze světa a také cenné rady pro tuzemské podnikatele od zástupců
zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu i dalších institucí.
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledatpomoc/

Infolinka ministerstva dopravy: 225 131 810
Infolinky ministerstva zahraničních věcí: 224 183 200 a 224 183 100
Infolinky ministerstva vnitra – režim na hranicích, pohyb občanů, pobyt a pohyb cizinců: 974 815
394, 974 815 395, 974 815 396

Stručný přehled daňových opatření pro firmy
•

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob
a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

•

Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům)
automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez
jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody
související s koronavirem.

•

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt
individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně
a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

•

Např. onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž
absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně
spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické
osoby i podnikatele).

•

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které
vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

•

Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo
možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období
od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

•

Plošné prominutí správního poplatku za:
o 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, a to pro žádosti podané do 31. července.

ASKP ČR / ZPRAVODAJ SPECIÁL KORONAVIRUS – AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

4

•

Posunutí závěrečné fáze EET není bez změny legislativy možné. Finanční a Celní správa ale
bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální
tolerancí a plnit pouze poradní funkci.
o Tzn.: Podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem se nemusí po tuto dobu obávat
sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde.

Možnosti výpomoci mezi zaměstnavateli
Podnikům, kterým v těchto dnech chybí zaměstnanci například kvůli karanténě nebo péči o děti,
můžou vypomoci lidé z jiných firem. Umožňuje to české pracovní právo.
Aktuálně neřeší všichni zaměstnavatelé tytéž problémy. Někteří nemohou provozovat svou
činnost proto, že jim chybí zaměstnanci v důsledku OČR (péče o školou či školkou povinné děti v
důsledku uzavření škol), karantény, případně DPN. Jiní zaměstnavatelé museli svou činnost omezit
či přerušit kvůli chybějícím vstupům, ztrátě zakázek, omezením v možnostech dopravit své výrobky
k zákazníkům nebo jako přímý důsledek koronavirových opatření vlády (zrušení veřejných akcí).
Pro případ, že na straně jedné stojí zaměstnavatel, který lapidárně řečeno „má zaměstnance, ale
nemají co dělat“ a na straně druhé zaměstnavatel, který potřebuje vyrábět, ale „nemá lidi“,
uvádíme některé možnosti, které upravuje i naše relativně přísné pracovní právo:
1) Dočasné přidělení zaměstnance podle §43a ZP
Jednou z možností je tzv. dočasné přidělení zaměstnance, tedy dohoda o dočasném „zapůjčení“
zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Nejde o agenturní zaměstnávání; základním
rozdílem je, že za dočasné přidělení zaměstnance není možné sjednat odměnu. Se
zaměstnavatelem, ke kterému bude zaměstnanec dočasně přidělen, lze dohodnout pouze úhradu
mzdových/platových nákladů a souvisejících cestovních náhrad. Mzdu/plat i cestovní náhrady
zaměstnanci přitom nadále vyplácí přidělující zaměstnavatel. Současně ale platí, že pracovní a
mzdové/platové podmínky takto dočasně přiděleného zaměstnance nesmějí být horší, než
podmínky srovnatelného zaměstnance u zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně
přidělen.
Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovním poměru u svého (přidělujícího)
zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu dočasně ukládá, organizuje jeho práci, řídí ji a kontroluje a
také zajišťuje BOZP ten zaměstnavatel, k němuž je dočasně přidělen (a to v zastoupení přidělujícího
zaměstnavatele).
Podmínkou dočasného přidělení podle § 43a ZP je písemná dohoda se zaměstnancem (tj. každým,
bude-li se zapůjčení týkat více zaměstnanců), kterou ale může zaměstnavatel se zaměstnancem
uzavřít nejdříve po 6 měsících od vzniku pracovního poměru. Obsahové náležitosti dohody
upravuje § 43a odst. 3 ZP (zejména je nutné sjednat odkdy a jak dlouho bude zaměstnanec
dočasně přidělený a jakou práci a kde bude vykonávat). Před uzavřením této individuální dohody,
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popř. nejpozději současně ní, bude uzavírána také dohoda mezi oběma zaměstnavateli upravující
podmínky dočasného přidělení a počet těchto zaměstnanců.

Vláda schválila nový úvěrový program COVID II, který spustí ČMZRB
Program COVID II očekává zapojení komerčních bank a jejich zdrojů. Na program bude alokováno
nejméně 5 miliard Kč, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají
provozní financování v objemu kolem 30 miliard Kč od komerčních bank. Program COVID II bude
vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven
tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tisíc do 15 milionů Kč. Poskytovaná záruka bude krýt
pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek
až 1 milion Kč na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční
úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie,
dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
Více informací zde: https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/

Balíček pro exportéry COVID-19 od EGAP
EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou resp. budou zasaženi pandemií
onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce.
Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených do logické a očekávané posloupnosti
kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt.
Záměrem EGAPu je firmám omezit rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost
úvěrů.
Podrobnější informace k dispozici zde.

Informace pro přeshraniční nákladní dopravu
Všechny potřebné informace o požadavcích české vlády na přeshraniční nákladní dopravu najdou
firmy, které vyváží nebo dováží zboží, na webu MV ČR zde a potřebné formuláře zde (dostupné i
v cizích jazycích).
Z nařízení Vlády ČR vyplývá, že zákaz vstupu na území ČR a vycestování z ČR se v
případě mezinárodní dopravy nevztahuje na:
•

řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí,
vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky
vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše
uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je

ASKP ČR / ZPRAVODAJ SPECIÁL KORONAVIRUS – AKTUÁLNĚ PRO FIRMY

6

na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy
spojené s těmito přepravami.

V případě cesty řidiče nákladního vozidla (včetně do 3,5 tuny!) je pak třeba, aby řidič u sebe měl:
•
•
•

V technickém průkaze zapsáno vozidlo jako nákladní vozidlo (kategorie N).
Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (zde), které vystaví zaměstnavatel.
Dále se doporučuje mít doklady k samotné přepravě (co řidič veze, pro co jede apod.).
Upozorňujeme, že toto jsou česká pravidla. Každá země může přijímat jiná a požadovat
jiné dokumenty. Více informací k pravidlům v jednotlivých zemí najdete na webu
ČESMAD BOHEMIA zde.

Ministerstvo zdravotnictví: Zaměstnavatelé nemusí vybavit zaměstna
nce rouškou
Usnesení vlády č. 247 nařizuje všem osobám, aby používaly při pohybu a pobytu na všech
místech mimo bydliště ochranné prostředky přes nos a ústa. Obyvatelé mají tyto prostředky
používat i během výkonu práce, pokud nepracují z domu. Zaměstnavatelé ale nemají povinnost
svým zaměstnancům ochranu dýchacích cest v souvislosti s hrozbou nakažení virem Covid 19
zajišťovat, vyjasnilo ministerstvo zdravotnictví na základě požadavku Svazu průmyslu.
Usnesení vlády neurčuje, kdo má zajistit lidem ochranu dýchacích cest v zaměstnání. Z tohoto
důvodu Svaz průmyslu a dopravy ČR apeloval, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR jasně určilo, jestli
je zaměstnavatel povinen ji pracovníkům zajistit. Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko
(https://www.spcr.cz/images/Rousky_zamestnanec_zamtel_povinnosti.pdf), které jasně určuje,
že na pracovištích, na kterých to situace nevyžaduje ani za normálních okolností, zaměstnavatelé
nejsou povinní zajistit zaměstnancům ochranu dýchacích cest, která je ochrání před virovou
nákazou Covid 19.
Zkušenosti z našich členských firem ale ukazují, že firmy ochranu zaměstnancům poskytují, aby se
pracovníci v práci cítili bezpečně a nebáli se do ní chodit. V mnoha firmách to funguje i na principu
solidarity a např. rodiče, kteří nemohou kvůli ošetřování menších dětí chodit do práce, šijí roušky
pro své kolegy.

Změny v zaměstnávání cizinců prodlužují platnost povolení a ruší
zákaz přechodu k jinému zaměstnavateli
Vláda prodloužila až na dobu do 60 dnů od skončení nouzového stavu platnost všech povolení k
zaměstnání a krátkodobých schengenských víz za účelem zaměstnání, jimž by jinak platnost
uplynula. Firma se však musí se zaměstnancem dohodnout na prodloužení pracovněprávního
vztahu na tuto dobu. U cizinců se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční
omezení pro změnu zaměstnavatele. Pokud cizinci, kteří jsou držitelem zaměstnanecké nebo
modré karty, začnou pracovat u firmy, která provádí krizová opatření v nouzovém stavu nebo při
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nich pomáhá, oznámí změnu zaměstnavatele nejpozději v den nástupu. Standardně tuto změnu
musí hlásit 30 dnů předem.

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo praktický návod jak postupovat v různých situacích,
které mohou nastat kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Firmy se v návodu dozvědí, jak tyto
situace řešit v souladu se zákoníkem práce. Například, když je zaměstnanec v karanténě, musí se
starat o děti, které kvůli uzavření škol nemohou chodit do školy, nebo jak postupovat v případě
uzavření nebo omezení provozu firmy.
Více zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933f717-6936-df03-0fccd8ee6c16

Od úterý mohou firmy nakupovat dezinfekce Anti-COVID u
společnosti ČEPRO
Od úterý 24. 3. zahájí společnost ČEPRO ve spolupráci s firmou Etanol Energy prodej dezinfekce
anti-Covid vyráběné podle doporučené receptury WHO. Zájemci mohou zasílat objednávky na
adresu Jaroslav.nemec@ceproas.cz.
Společnost ČEPRO, nad rámec výroby a dodávek pro státní instituce (MPO), bude nabízet pro
ostatní zájemce dezinfekční prostředek Anti-COVID, který je vyrobený dle doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO).
Dezinfekční prostředek Čepro nabídne v následujícím balení:
•
•
•

5 litrů plastový nevratný kanystr (195 Kč bez DPH, cena včetně obalu),
25 litrů plastový nevratný kanystr (935 Kč bez DPH, cena včetně obalu),
1000 litrů IBC kontejner (21 900 Kč bez DPH, obal je vratný).

Zájemci mohou posílat závazné objednávky na e-mail: jaroslav.němec@ceproas.cz, nebo
kontaktovat ČEPRO na telefonu 606 767 219. Nabídka je objemově limitována dle dostupnosti
vstupních komponentů. Přednostně budou uspokojeny státní objednávky. Na základě závazné
objednávky ČEPRO potvrdí termín možného vyskladnění a zároveň skutečný objem k odběru.

Ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí se odkládají o tři
měsíce
S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti týkající se životního prostředí pro
soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce. Firmy nejsou schopny z objektivních důvodů
splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu, a proto nebudou ze
strany státních orgánů sankcionovány. ČIŽP bude z pokynu ministra životního prostředí plnit spíše
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poradní funkci. MŽP o toto požádalo i další příslušné orgány jako krajské úřady. Svaz vyzval vládu
již několikrát, aby toto řešení přijala plošně za všechny oblasti a jasně firmám řekla, že jim úřady
nebudou udělovat sankce ani zpětně při nesplnění zákonných povinností.
Více zde: https://www.mzp.cz/cz/news_200319-ohlasovaci-povinnosti-se-odkladaji-o-tri-mesiceMZP-s-ohledem-na-nouzovy-stav-zada-pardon

Bezplatné „koronavirové“ právní konzultace členům SP ČR
Advokátní kancelář Bříza & Trubač, člen Svazu průmyslu, nabízí bezplatné konzultace členům SP
ČR ohledně právních dotazů týkajících se koronaviru. Dotazy lze směřovat do oblastí pracovního,
smluvního či daňového práva, ale i do jiných oblastí, souvisejí-li s aktuální krizovou situací.
Předmětem bezplatné konzultace jsou odpovědi na základní otázky a doporučení vhodného
dalšího postupu, včetně vzorové dokumentace, je-li k dispozici. Z kapacitních důvodů nezahrnuje
přípravu analýz či konkrétní právní dokumentace pro daný případ. V případě, že "koronavirovou"
právní pomoc potřebujete, obraťte se na kristian.leko@brizatrubac.cz.
V současné krizové situaci mohou mít podnikatelé potíže zorientovat se v záplavě omezujících
opatření i možností, které vláda nabízí k překlenutí potíží. Například jde o možnost bezúročných
úvěrů či posečkání úhrady daně.

Další jednání o podpoře průmyslu stále probíhají. O výsledcích jednání budeme
informovat.
Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní
požadavky a dotazy k současné situaci. Kontakt tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz
Zdroje informací: MPO, MPSV, MŽP, SP ČR, HK ČR, AMSP ČR, EGAP, BUSINESINFO A DALŠÍ
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