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ZPRAVODAJ ASKP ČR SPECIÁL 

Koronavirus - AKTUÁLNĚ pro firmy /č.3 
 

Dobrý den, 

Asociace se aktivně v této složité době věnuje podpoře a prosazování opatření na pomoc 

firmám, jak přímo, tak jako člen Svazu průmyslu a dopravy ČR, a přináší pro své členy přehled 

informací, důležitých odkazů a komentářů k aktuálnímu dění v souvislosti s dopady šíření 

koronaviru v České republice.  

Řada z členů již využívá program Antivirus v režimu A nebo B a čerpá první plnění či má 

úspěšně podané žádosti. Podařilo se prosadit prodloužení programu na květen a stále 

probíhají jednání, aby program byl prodloužen o další měsíce alespoň do konce srpna 2020. 

Firmy v současné době jednání se svými bankami, případně již využívají možnosti odložení 

splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Výrazně horší zkušenosti mají firmy s možností čerpání 

programů COVID I a II. S ohledem na rozhodnutí vlády očekáváme v příštím týdnu zpřístupnění 

programů pro střední firmy do 500 zaměstnanců COVID III a první podpory pro velké firmy od 

250 zaměstnanců s názvem COVID PLUS, který má firmám v současné době alespoň částečně 

pomoci při financování nejen provozních nákladů. Právě provozní financování je nyní jedním 

ze zásadních problémů. Asociace přímo, i jako člen Svazu průmyslu, prosazuje potřebu 

„kurzarbeitu C“, odložení či zrušení plateb za sociální a zdravotní pojištění na nezbytné období 

a další možnosti podpory. 

Většina firem v našem odvětví omezila a stále omezuje výrobu, některé i propouští nebo 

chystají propouštění, vypouštějí vany, vypínají linky či vyhasínají pece. Asociace si plně 

uvědomuje citlivost našeho odvětví na současnou nepříznivou situaci spojenou s výrazným 

omezením až zastavením exportu. Věříme, že brzké zavedení uvedených opatření podpoří 

firmy a budeme dále pracovat na prodloužení a zavedení dalších programů pro podporu a 

znovu naběhnutí výroby s ohledem na vývoj trhů nejen v Evropě, ale po celém světě.  

Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní 

požadavky a dotazy k současné situaci. Aktuální přehled opatření najdete na stránkách 

Asociace (www.askpcr.cz).  

 

Kontakt na sekretariát tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz   

Přejeme hodně sil a zdraví 
Za Asociaci 
Marek Novák, tajemník  
 

http://www.askpcr.cz/
mailto:info@askpr.cz
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Vláda prodloužila program Antivirus do konce května 

Do května budou moct od státu dostat náhradu mzdy zaměstnavatelé, kteří museli kvůli 
pandemii koronaviru omezit činnost. O prodloužení programu Antivirus rozhodla v pondělí 27. 
dubna vláda. 
 
Na základě programu Antivirus s platností od 31. března 2020 stát prostřednictvím Úřadu práce 
ČR kompenzuje vyplacené prostředky zaměstnavatelům, které v souvislosti s uzavřením či 
omezením provozu společnosti vyplácí svým zaměstnancům. Nově se tento program prodlužuje 
do 31. května. Podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě MPSV. 
 

• Kurzarbeit: Nejčastější otázky a odpovědi k programu Antivirus 

• Manuál pro firmy, jak žádat o kompenzace v programu Antivirus 

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v době pandemie 

Upozorňujeme zaměstnavatele, že je vhodné i v současné době, a to i přesto, že máte informaci 
o pozastavení činnosti svého poskytovatele, vystavovat a předávat (dle konkrétního smluvního 
ujednání) žádosti na poskytovatele PLS o provedení vstupní nebo periodické pracovnělékařské 
prohlídky dle vyhl.č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. 
 
Doklad o předání (zaslání) požadavku si archivujte až do doby uskutečnění pracovnělékařské 
prohlídky v požadovaném rozsahu. 
 
Teprve, když poskytovatel odmítne nebo nereaguje, je možno využít čestného prohlášení 
zaměstnance. 
 
Zaměstnavatel tím posílí svoji pozici, že konal maximum možného, co lze po něm požadovat ve 
smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
 
Možný vzor žádosti ke stažení zde. 
 

Seznam dodavatelů ochranných prostředků 

 
CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími partnery vytvořil 
seznam tuzemských výrobců a dodavatelů, kteří jsou už nyní nebo v blízké době budou schopní 
vyrábět certifikované zdravotnické a osobní ochranné prostředky. To v praxi znamená, že mohou 
ihned dodávat státu. Ne všechny firmy, které roušky a další ochranné prostředky v Česku 
vyrábějí, příslušnými certifikáty totiž disponují. S většinou firem ze seznamu již relevantní 
ministerstva spolupracují nebo jednají. Seznam v současné době čítá 38 firem. 
 
Přehled dodavatelů je přílohou zpravodaje. 
 
 
 
 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/27_04_2020_TZ_antivirus_prodlouzen_do_kvetna.pdf
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13526-kurzarbeit-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-k-programu-antivirus
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13515-manual-pro-firmy-jak-zadat-o-kompenzace-v-programu-antivirus
https://www.spcr.cz/images/Zadost_posudek_zdravotni_zpusobilost_2020.docx
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Vláda uvolnila pohyb lidí přes hranice 

Vláda do značné míry vyhověla požadavkům a opakovaným apelům průmyslu na uvolnění 
omezení týkajících se zejména vstupu do ČR, a s účinností od 27.4.2020 se na základě usnesení 

vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020 podstatně mění pravidla cestování přes hranice České 
republiky. Usnesení mimo jiné umožňuje příjezd servisních techniků napříč sektory, nikoliv pouze 
v případě servisu kritické infrastruktury jako dosud. Stejně tak mohou pracovně přijet do ČR 
občané jiných členských zemí, kteří sem jedou na služební cestu nebo i za prací na delší dobu. 
 
Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření od Ministerstva vnitra najdete: 

 
Vzor Lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 zde  
Vzor potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin zde  
Vzor potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR nad 72 hodin zde  
 
Přehledné informace najdete zde: https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13574-
vlada-uvolnila-pohyb-lidi-pres-hranice-misto-karanteny-staci-test 

 

Odklad splátek úvěrů kvůli koronaviru 

Nový zákon o úvěrovém moratoriu z dílny Ministerstva financí umožňuje až na půl roku odložit 
splácení úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele. Zákon umožňující 
odklad splátek nabyl účinnosti dne 17. dubna 2020. Splátky si mohou odložit nejen běžní 
spotřebitelé, ale i firmy. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co oznámíte 
tento záměr svému věřiteli, a prohlásíte, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního 
ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebudete muset nijak 
prokazovat a věřitel je nebude zkoumat. 
 
Bližší informace najdete na stránce https://www.mfcr.cz/moratorium 
 

Tuzemským exportérům pomohou záruky COVID PLUS na přelomu 

dubna a května 

Vláda schválila 24.4. návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši 4 mld. Kč do fondu 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Jejich 
cílem je pomoci exportním podnikům zasaženým krizí kvůli koronaviru. Vklad byl schválen v 
souvislosti s novelou zákona o pojišťování a financování exportu se státní podporou a příslušným 
prováděcím usnesením vlády. 
 
Záměrem programu je podpora a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci. 
Spuštění programu se předpokládá na přelomu dubna a května. Další konkrétní informace budou 
v nejbližší době k dispozici na webu EGAPu. 
 
 
 
 
 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0443-_1_-converted.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0443-_1_-converted.pdf
https://www.spcr.cz/index.php?subid=9013&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2158&mailid=443
https://www.spcr.cz/index.php?subid=9013&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2159&mailid=443
https://www.spcr.cz/index.php?subid=9013&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2160&mailid=443
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13574-vlada-uvolnila-pohyb-lidi-pres-hranice-misto-karanteny-staci-test
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13574-vlada-uvolnila-pohyb-lidi-pres-hranice-misto-karanteny-staci-test
https://www.mfcr.cz/moratorium
https://www.egap.cz/cs/pruvodce-zarukami-pro-velke-firmy-otazky-odpovedi
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Posunuty termíny v OP PIK a aktualizován harmonogram výzev 

MPO reagovalo na současnou situaci týkající se Covid-19 a provedlo několik úprav týkajících 
se OP PIK. Svaz průmyslu podporuje zejména prodloužení termínů pro příjem žádostí u některých 
programů OP PIK. 
 
V souvislosti s virovou nákazou Covid-19 rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto 
řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), 
o prodloužení termínů pro příjem žádostí u několika programů OP PIK. 
 
Prodloužení termínů pro příjem žádostí se týká výzev: 

• Nemovitosti - Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020, 
• Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020, 
• Úspory energie - Výzva V – do 30. 6. 2020, 
• Smart Grids 1 - Výzva V – do 30. 6. 2020, 
• OZE - Výzva V –  do 30. 6. 2020, 
• Nízkouhlíkové technologie - Výzva V – do 28. 6. 2020. 

Zároveň se u těchto výzev o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve 
výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných 
příloh apod.). 
 
Rozhodnutí naleznete zde. 
 
MPO také upravilo harmonogram výzev OP PIK pro letošní rok. Byly doplněny např. výzvy 
reagující na opatření ke Covid-19, upraveny termíny vyhlášení některých výzev, navýšena alokace 
pro V. Výzvu Nízkouhlíkové technologie - d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě 
atd. 
 
Aktuální verzi včetně zdůvodnění všech změn naleznete zde. 
 

Úprava konání valných hromad v době trvání mimořádné situace 

Prezident republiky podepsal  20. dubna 2020 zákon 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 exekučního řádu. Zákon už 
vyšel ve sbírce zákonů pod č. 191/2020 Sb. Součástí zákona jsou i ustanovení, která řeší 
problematiku konání valných hromad. Zákon stanoví, že orgán právnické osoby může rozhodovat 
mimo zasedání v písemné formě (per rollam) nebo s využitím technických prostředků (Skype, 
WebEx, MS Teams apod.) i tehdy, kdy taková možnost rozhodování ve stanovách nebo 
společenských smlouvách akciových společností, společností s ručením omezeným, družstev či 
společenství vlastníků jednotek není povolena. 
 
Zákon rovněž upravuje otázku skončení funkčního období v době trvání mimořádných opatření 
tak, že se funkční období těch členů voleného orgánu, kterým by funkční období mělo v době 
trvání mimořádného opatření zaniknout, automaticky prodlužuje, a to až do uplynutí tří měsíců 
ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. To platí i tehdy, uplyne-li funkční 

https://www.agentura-api.org/cs/prodlouzeni-terminu-prijmu-zadosti-u-vyzev-op-pik/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2020--253246/
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období v době jednoho měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. 
Automatické prodloužení funkčních období volených orgánů se však neuplatní, pokud s tím 
nebude člen voleného orgánu souhlasit. Rovněž je připuštěna kooptace, tedy volby člena orgánu 
samotnými členy orgánu, neklesne-li jejich počet pod polovinu a pokud s tím souhlasí všichni 
členové tohoto orgánu, a to i v případech, není-li taková volba připuštěna v zakladatelském 
právním jednání, nejdéle však do příštího zasedání. 
 
Lhůta pro schválení účetních závěrek (většinou do 30. června) společnosti s ručením omezeným, 
akciové společnosti a družstva se prodlužuje o tři měsíce ode dne skončení mimořádného 
opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020. 
 
 

Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice 

k 29.dubnu 

HARMONOGRAM OTEVÍRÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODŮ 

Od 20. dubna si lidé mohou jít koupit nebo vyzvednout dříve zakoupené auto i přímo u prodejce. 
Vláda souhlasila, že se pro zákazníky otevřou autosalony a autobazary, což požadoval také Svaz 
průmyslu a dopravy ČR. Vláda na základě epidemiologické situace 23. dubna rozhodla u urychlení 
otevírání provozoven a obchodů. 
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KOMPENZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ V PROGRAMU ANTIVIRUS (KURZARBEIT) 

Úhrada části mzdových nákladů – funkční „KURZARBEIT“ 
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli 
epidemii klesl odbyt. Kompenzace mzdových nákladů (tzv. kurzarbeit) se budou řídit Programem 
Antivirus, který zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a schválila vláda 31. 3. 2020.  
 
Zpracovali jsme Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější 
otázky od firem. 
 
Program pokrývá mzdy vyplacené od vyhlášení nouzového stavu do 30. dubna 2020 včetně. O 
prodloužení programu Antivirus rozhodla v pondělí 27. dubna vláda. Nově se tento program 
prodlužuje do 31. května. 
 
Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod 
sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze 
zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění 
dle českých právních předpisů. 
 
Režim A 
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa 
nebo kterým firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v 
souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany 
veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP) 
 
Výše příspěvku 
80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance 
 
Režim B 
Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto 
překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané 
nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich 
straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci 
na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP). 
 
Výše příspěvku 
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance 

OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ 

 LIBERAČNÍ BALÍČEK (PLATNÝ OD 16. 3. 2020): 

• 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. 

o 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. 

https://www.spcr.cz/images/Program_Antivirus_31_3_2020.pdf
https://www.spcr.cz/images/Program_Antivirus_31_3_2020.pdf
https://www.spcr.cz/files/cz/media/Antivirus_manual.pdf
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13526-kurzarbeit-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-k-programu-antivirus
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13526-kurzarbeit-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-k-programu-antivirus
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• 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. 

o 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. 

o 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. 

Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde. 

LIBERAČNÍ BALÍČEK (Z 23. 3. 2020): 

• U EET dojde k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do 
všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.  

o Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost 
nebude nikterak kontrolována. 

o Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident. 
• Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. 
o Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních 

plátců), se nebude vůbec hradit. 

• Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých 
věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. 

o Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 
31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby 
sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. 

o Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z 
posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům 
automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a 
podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. 

• Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO 
za rok 2020. 

o Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. 
o Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident. 

Tisková zpráva MF k druhému balíčku zde, detailnější postupy Finanční správy budou teprve 
zveřejněny. 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
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• Prominuty jsou plošně platby daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno 
bezúplatně (a to v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu), jako jsou: 
testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a 
podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní 
zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál. Prominutí DPH se týká rovněž 
bezúplatného dodání zboží, které slouží k výrobě těchto ochranných prostředků. 

o Detailní vymezení zboží, na které se prominutí vztahuje, naleznete zde. 
• Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. 

října 2020. Z rozhodnutí ministryně financí je u silniční daně prominuto příslušenství daně 
(úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční 
splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností 
nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez 
sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020. 

Mimo liberační balíčky vláda 23. 3. 2020 rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení 
zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z 
podnikání. 

• Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit 
měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o 
těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných. 

Podrobné instrukce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem najdete na 
webu ministerstva financí. 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 

1.  Po dobu trvání nouzového stavu jsou cizinci oprávněně pobývající v ČR ke dni vyhlášení 
nouzového stavu oprávnění setrvat v ČR a nemusí řešit pobytové záležitosti (bod II. 
usnesení vlády č. 198 z 12.3.2020); 

2. Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobých schengenských víz se prodlužuje na dobu 
do 60 dnů od skončení nouzového stavu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci prodloužit 
pracovní smlouvu (usnesení č. 248 z 18.3.2020) 

3. Pro zaměstnance se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční omezení pro 
změnu zaměstnavatele; 

4. Zaměstnanci s modrou nebo zaměstnaneckou kartou v případě přechodu k zaměstnavateli 
provádějícímu krizová opatření nebo napomáhajícímu k provádění krizových opatření v 
nouzovém stavu oznamují tuto změnu nejpozději v den nástupu – standardně 30 dnů 
předem. 

5. Nicméně cizincům se zaměstnaneckou kartou, kteří nyní přišli o zaměstnání a do 60 dnů 
nenašli nové (a platnost zaměstnanecké karty by jim tak ze zákona zanikla), se tato lhůta po 
dobu nouzového stavu přerušuje (bod IV. 3. usnesení vlády č. 443) a zánik platnosti 
zaměstnanecké karty jim tak minimálně 60 dnů od skončení nouzového stavu nehrozí. 

Body 3. a 4. výše jsou obsahem usnesení č. 267 z 19.3.2020. 

https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJP9X9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNYHKZKD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE
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FINANČNÍ PODPORA A ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude podnikatelům poskytovat záruky za 
úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného 
programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 
30 mld. Kč. Více na webu ČMZRB. 

V pondělí 16. března spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí 
do programu úvěr COVID. Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup 
malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou 
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Více na 
webu ČMZRB. 

PODPORA EXPORTU 

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.  

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online 
žádost. 

Podrobnější informace k dispozici zde. 

Nouzový balíček MZV pro české firmy: 

• V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat 
služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní 
podporou. 

• Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené 
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB. 

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech: 

1. Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení 
v dané zemi; 

2. Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu; 
3. Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů; 
4. Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací; 
5. Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci 

obchodu. 

 

https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
https://eol.egap.cz/
https://eol.egap.cz/
https://www.egap.cz/cs/v-dobe-koronavirove-pandemie-egap-poskytuje-sluzby-v-plnem-rozsahu
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Zachraň práci!: Nová platforma umožní dočasné sdílení zaměstnanců 

mezi firmami 

Hospodářská komora vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň 
práci! Umožní jim místo propouštění zaměstnanců je dočasně přidělit jinému zaměstnavateli. 
První poptávky a nabídky zaměstnavatelů dispečeři začali přijímat na bezplatné lince 800 222 121, 
zpřístupněna jim je aplikace WorkLinks.com  
 
Pracovní a mzdové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli přitom 
nesmějí být horší než u jeho stávajících zaměstnanců. 
 
Více zde: https://www.komora.cz/zachranpraci/ 

 

Veřejné tržiště: Spojujeme Česko 

Na světě jistě existuje spousta možností a řešení, které by mohly pomoci bojovat s virem  Covid-
19. Mnoho jednotlivců i organizací se snaží pomáhat v oblasti dodávek zařízení, nabízejí tvořivá 
obchodní řešení, služby nebo sdílení osvědčených postupů. Chybí však schopnost účinně všechny 
vstupy zpracovat, přezkoumat a zhodnotit tak, aby řešení bylo co nejrychlejší a zaměřovalo se na 
nejkritičtější body. Z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest a za 
podpory Svazu průmyslu a dopravy proto vznikl portál CoVpoint, který má pomocí zapojení 
českých firem zajistit potřebné materiály a produkty. CoVpoint představuje portál, který přijímá 
a třídí počáteční vstupy z různých směrů, pomáhá navazovat efektivní spojení a umožňuje rychlou 
realizaci.  
Odkaz: 
https://covpoint.org/?utm_source=client&utm_medium=blocks&utm_campaign=spojujemecesk
o 
 

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-hledat-

pomoc/ 

Důležitá telefonní čísla 

• 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 

• Informační linka pro dotazy související s koronavirem: 1212 

• Speciální infolinka MPO pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444 

• Finanční správa: 225 092 392 

 

https://worklinks.com/
https://www.komora.cz/zachranpraci/
https://covpoint.org/?utm_source=client&utm_medium=blocks&utm_campaign=spojujemecesko
https://covpoint.org/?utm_source=client&utm_medium=blocks&utm_campaign=spojujemecesko
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
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Důležité odkazy 

• Jak chránit své zdraví: Ministerstvo zdravotnictví 

• Kde mohou firmy hledat pomoc: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Jak řešit mezinárodní dopravu a přeshraniční pracovníky: Ministerstvo vnitra 

• Průvodce pro daňové otázky: Ministerstvo financí a Finanční správa 

• Sociálně-právní otázky, ošetřovné a náhrady mezd: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Aktuální souhrnné informace pro firmy i podnikatele: Hospodářská komora ČR a Svaz 

průmyslu a dopravy ČR 

 

Další jednání o podpoře průmyslu dále probíhají. O výsledcích jednání budeme 

průběžně 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, MF ČR, SP ČR, HK ČR, AMSP ČR, EGAP, BUSINESINFO A DALŠÍ 

 

 

 

 

 Asociace je členem   Členové a partneři 

  

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.komora.cz/koronavirus/
https://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality
https://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality
mailto:info@askpr.cz

