
Přehled dostupné finanční podpory ze 

strany vlády v návaznosti na situaci s 

COVID-19 v České republice

Stav ke dni 8. dubna 2020

Pro pravidelné updaty sledujte naši webovou stránku:

www.kinstellar.com/covid-19

http://www.kinstellar.com/covid-19


Popis situace Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem Státní příspěvek pro zaměstnavatele
Režim A:

- Nařízení karantény zaměstnancům

- Uzavření či omezení provozu zaměstnavatele v důsledku vyjmenovaných krizových 

usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

60 % průměrného redukovaného výdělku v případě 

karantény

100 % průměrného výdělku při omezení / uzavření 

provozu

80 % z vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho 

zaměstnance : 39 000 Kč

Režim B: (presumuje se příčinná souvislost s nákazou COVID-19)

- Nařízení karantény či péče o dítě o významné části zaměstnanců

- Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti

- Omezení poptávky po službách / výrobcích

60 – 100 % průměrného výdělku dle typu konkrétní 

překážky

60 % z vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho 

zaměstnance : 29 000 Kč
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Program Úvěr COVID

▪ Bezúročný úvěr poskytovaný ČMZRB 

určený pro MSP, u kterých došlo k 

opoždění plnění, pozastavení plnění 

nebo zrušení plnění z obchodních 

kontraktů z důvodu opatření k 

zamezení šíření koronavirové infekce

▪ Výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč 

(financování až do výše 90 % 

způsobilých výdajů projektu)

▪ Splatnost až 2 roky

▪ Odklad splátek až 12 měsíců

▪ Lze použít na pořízení drobného 

hmotného nebo nehmotného 

majetku, na pořízení a financování 

zásob a další provozní výdaje

Bližší informace dostupné na: 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/

uver-covid/

Poznámka: Příjem žádostí byl k 20. 

březnu 2020 pozastaven a s největší 

pravděpodobností již nebude 

obnoven

Program COVID II 

▪ Určený pro živnostníky a MSP podnikající v ČR, kteří 

museli omezit/zastavit provoz kvůli zavedeným 

opatřením proti koronavirové infekci

▪ Podle současných podmínek nebude možné podpořit 

realizaci projektů na území hl. m. Prahy z důvodu 

regionálního omezení podpory z EU fondů

▪ Podpora ve formě státní záruky za provozní úvěry od 

komerčních bank a finančního příspěvku na úhradu 

úroků prostřednictvím ČMZRB

▪ Záruky za úvěry ve výši od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč 

▪ Záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru a 

žadatel bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. 

Kč na úhradu úroků

▪ Doba ručení až 3 roky

▪ Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít 

výhradně na úhradu provozních výdajů (mzdy, 

nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, 

materiál, zásoby atd.)

Konkrétní podmínky programu dostupné na: 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Poznámka: První kolo příjmu žádostí bylo uzavřeno 

3. dubna 2020. Další kolo bude vyhlášeno dle 

rozhodnutí MPO

Program Covid III

▪ Dle prohlášení Ministerstva 

průmyslu a obchodu se 

připravuje třetí pokračování 

programu COVID pro MSP 

dotčené koronavirem

▪ Pravděpodobná podoba: 

portfoliové záruky poskytnuté 

ČMZRB za provozní úvěry 

komerčních bank do výše 

max. 15 mil. Kč se subvencí 

úrokové sazby ve výši 10 % z 

hodnoty úvěru, max. pak 1 mil. 

Kč

▪ Předpokládá se, že tato forma 

podpory se bude vztahovat na 

realizaci projektů na území hl. 

m. Prahy 

Informace by měly být brzy 

zveřejněny na: 

https://www.cmzrb.cz/

Příspěvek pro zaměstnavatele (program Antivirus)

▪ Příspěvek zaměstnavatelům na částečnou úhradu náhrad mezd, které 

zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci v důsledku nemožnosti přidělovat práci z 

důvodů vybraných překážek na straně zaměstnavatele či zaměstnance, a to po 

datu 12. března 2020 včetně : vizte přehled v tabulce níže.

▪ Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude 

záviset na důvodu vzniku konkrétní překážky v práci a době trvání programu 

Antivirus; zatím je program platný do konce dubna a předpokládá se jeho 

prodloužení do konce května

▪ Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení 

kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

▪ Podmínky: (i) zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce; (ii) zaměstnanec 

nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď; (iii) zaměstnanci 

musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a 

důchodového pojištění; (iv) zaměstnavatel skutečně vyplatil mzdy a řádně z 

nich odvedl všechny povinné odvody; (v) překážka v práci vznikla v příčinné 

souvislosti s nákazou COVID-19.

▪ Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvků 

bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů.

Konkrétní podmínky programu dostupné na: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Poznámka: Příjem žádostí zahájen dne 6. dubna 2020

OBECNÁ PODPORA PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
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https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
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Záruky za úvěry pro velké podniky

▪ Dne 8. dubna 2020 Poslanecká 

sněmovna schválila návrh novely 

zákona o pojišťování a financování

vývozu se státní podporou, kterým 

se Exportní garanční a pojišťovací 

společnosti, a.s. (EGAP) umožní 

poskytovat záruky za splacení 

úvěru vývozců, výrobních 

a obchodních podniků. Nově by tak 

EGAP mohla poskytnout záruky 

úvěrů na provoz, pracovní kapitál 

nebo inovaci. Kromě zmíněných 

záruk za úvěry novela zákona 

taktéž umožní rozšíření pojišťovací 

činnost EGAPu a to například o 

pojištění přímých a nepřímých 

záruk.

▪ Podle dostupných informací by 

záruku mohly získat firmy s více 

než 250 zaměstnanci, na jejichž 

tržbách se export podílí alespoň 

jednou pětinou

Aktuální informace je možné sledovat 

na: https://www.egap.cz/

https://www.mfcr.cz/

Plán na pomoc živnostníkům

▪ Prominutí plateb pojistného: Na půl roku 

(od března do srpna) jsou prominuty platby 

povinného důchodového pojištění a 

příspěvku na politiku zaměstnanosti a 

platby povinného zdravotního pojištění 

všem OSVČ, a to následovně:

⎯ OSVČ, které platí min. zálohy, jsou 

povinné platby na důchodové a 

zdravotní pojištění odpuštěné v plné 

výši.

⎯ OSVČ s vyšší než min. zálohou jsou 

prominuty zálohy ve výši min. 

vyměřovacího základu a rozdíl mezi 

min. zálohou a tím, co skutečně měli 

odvádět, doplatí zpětně v ročním 

vyúčtování příští rok. 

▪ Živnostníci nemusí o toto odpuštění platby 

žádat, změna platí automaticky pro 

všechny OSVČ. 

▪ Kompenzační bonus pro OSVČ:

Poslanecká sněmovna schválila 

jednorázový příspěvek ve výši 25 tis. Kč 

pro OSVČ, kteří byli aktivní ke dni 12. 

března 2020 a jejich činnost byla negativně 

ovlivněna výskytem koronaviru. Žadatelé 

nesmí být přihlášeni na Úřad práce a 

čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Bližší informace dostupné na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-

koronaviru

Poznámka: Žádosti o příspěvek pro OSVČ

bude možné podávat od 15. dubna do konce

června 2020 na příslušném finančním úřadě.

Daňové liberační balíčky Ministerstva financí

▪ Liberační daňový balíček I:

⎯ Plošné prominutí pokuty za opožděné 

přiznání k dani z příjmu FO a PO a 

úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. 

července 2020

⎯ Prominutí pokuty za opožděné tvrzení 

daně ve všech případech, kdy je 

daňovému subjektu individuálně 

prominut úrok z prodlení nebo o 

posečkání, splátkování daně anebo 

pokuta za nepodání kontrolního hlášení 

v souvislosti s koronavirem

⎯ Plošné prominutí pokut za opožděné 

podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 

Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. 

červencem 2020

▪ Liberační daňový balíček II:

⎯ Prominutí červnové zálohy za daň z 

příjmu FO a PO

⎯ Plošné prominutí pokuty za pozdě 

podané daňové přiznání k dani z nabytí 

nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou 

daň/zálohu, a to nejdéle do 31. srpna 

2020

⎯ Zavedení institutu zpětné působení 

daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO 

za rok 2020 pro zdaň. období 2018 a 

2019

⎯ Pozastavení povinnosti elektronicky 

evidovat tržby pro subjekty spadající do 

všech fází EET, a to po dobu stavu 

nouze a následujících třech měsíců.

Bližší informace dostupné na: 

https://www.mfcr.cz/

Opatření v oblasti splácení úvěrů

▪ Dne 8. dubna 2020 Poslanecká 

sněmovna schválila návrh zákona o 

některých opatřením v oblasti splácení 

úvěrů v souvislosti s pandemií COVID 19

▪ Splácení všech peněžitých dluhů 

podnikatele vůči bance nebo jiné 

úvěrující osobě se odkládá o celou dobu 

trvání ochranné doby

▪ Trvání zajištění úvěru se prodlužuje o 

celou dobu trvání ochranné doby

▪ Období se sjednanou pevnou úrokovou 

sazbou se prodlužuje o celou délku 

ochranné doby

▪ Týká se obecně úvěrů sjednaných a 

čerpaných před 26. březnem 2020 s 

výjimkou některých speciálních úvěrů

▪ Podnikatel si může zvolit tzv. ochrannou 

dobu buď do 31. července 2020, nebo do 

31. října 2020, svoji případnou volbu 

musí oznámit bance nebo jiné úvěrující 

osobě, která podnikateli potvrdí příjem 

oznámení a sdělí mu podstatné údaje 

související s využitím zvolené ochranné 

doby

▪ Ochranná doba začíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, v 

němž úvěrující osobě dojde oznámení o 

využití ochranné doby

Aktuální informace dostupné na: 

https://www.mfcr.cz/

Poznámka: Návrh zákona posuzován 

Senátem 16. dubna 2020 a následně musí 

být podepsán prezidentem

Zákaz vypovědět nájem kvůli 

prodlení s platbou nájemného

▪ Dne 8. dubna 2020 

Poslanecká sněmovna 

schválila návrh zákona, který 

zakazuje pronajímatelům až 

do 31. prosince 2020 ukončit 

nájem z důvodu prodlení 

nájemce s platbou nájemného, 

pokud takové prodlení nastalo 

v době od 12. března do 30. 

června 2020, a to v důsledku 

omezení plynoucích z 

mimořádného opatření, které 

nájemci znemožňovalo nebo 

podstatně ztěžovalo 

provozování podnikatelské 

činnosti (např. nařízené 

uzavření provozovny)

▪ Nájemce je povinen předložit 

pronajímateli listiny 

osvědčující, že prodlení 

nastalo v důsledku takových 

omezení plynoucích z 

mimořádného opatření, do 15 

dní ode dne, kdy došlo k 

prodlení.

▪ Výše uvedené se netýká 

plateb energií a dalších služeb 

spojených s nájemným

Poznámka: Návrh zákona bude 

posuzován Senátem 16. dubna 

2020 a následně musí být 

podepsán prezidentem

OBECNÁ PODPORA PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY

www.kinstellar.com/covid-19
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Opatření na pomoc zemědělcům

▪ Vláda schválila navýšení 

finančních prostředků u 

existujících programů 

Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu 

(PGRLF) a Programu rozvoje 

venkova

▪ V rámci stávajících programů 

RGRLF refunduje část 

předepsaných úroků z 

komerčních úvěrů

▪ V případě úvěrů poskytnutých 

přímo společností PGRLF lze 

žádat o uvolnění či snížení 

zástav peněžních vkladů, které 

nyní slouží jako zajištění 

poskytnutých úvěrů. Bude 

umožněn i odklad splátek 

jistiny úvěrů poskytnutých 

PGRLF, a to vždy na základě 

individuálního posouzení.

Aktuální informace dostupné na:

http://eagri.cz/public/web/mze/

Program Technologie COVID 19

▪ Ministerstvo průmyslu a obchodu 

schválilo podporu pro MSP v podobě 

dotace na výrobu zdravotnických 

prostředků

▪ Finanční podpora může být 

poskytnuta MSP, které 1) pořídí nová 

zařízení a vybavení na výrobu 

zdravotnických prostředků a osobních 

ochranných prostředků; 2) rozšíří 

výrobu svých stávajících struktur 

vyrábějících takovéto produkty; nebo 

3) za tímto účelem přemění svou 

výrobní linku (seznam relevantních 

produktů uveřejňuje MPO)

▪ Výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč 

(až 50 % nákladů)

▪ Územní dimenze: celá ČR, mimo 

Prahu

Aktuální informace dostupné na: 

https://www.mpo.cz/

Poznámka: O podporu bude možné 

žádat od 27. dubna 2020 (výdaje bude 

možné uplatnit již od 1. února 2020)

Program Czech Rise Up – Chytrá 

opatření proti COVID 19

▪ Podpora pro malé, střední i velké 

podniky realizující projekt s rychlým 

pozitivním efektem v boji proti COVID 

19 a následným dopadům

▪ Dotaci bude možné získat na 1) 

pořízení materiálu pro výrobu 

ochranných a zdravotnických 

prostředků; 2) mzdové náklady 

zaměstnanců zapojených do výroby; 

3) rychlé financování pro 

technologická řešení; 4) rychlé 

financování pro zcela nová inovativní 

řešení

▪ Výše dotace až 5 mil. Kč na jeden 

projekt (50 – 90 %  nákladů podle 

aktivity)

▪ Územní dimenze: celá ČR

Podrobné informace dostupné na: 

https://www.mpo.cz/

Poznámka: Žádosti o podporu je 

možné podávat od 2. dubna 2020, a to 

pouze prostřednictvím datové 

schránky Ministerstva průmyslu a 

obchodu

Veřejná soutěž z programu Country for 

the Future

▪ Podpora pro MSP k zavedení nově 

vyvinutých či inovovaných produktů 

napomáhajících v boji proti COVID 19 

do výroby a na trh

▪ Lze čerpat na osobní náklady, odpisy 

a další přímé náklady související s 

projektem

▪ Výše dotace až 25 mil. Kč na jeden 

projekt (50 – 100 %  nákladů podle 

aktivity)

▪ Územní dimenze: celá ČR

Podrobné informace dostupné na: 

https://www.mpo.cz/

Poznámka: Žádosti o podporu do 

veřejné soutěže je možné podávat od 

3. dubna 2020 do 15. května 2020 

prostřednictvím datové schránky 

Ministerstva průmyslu a obchodu

Inovační vouchery COVID

▪ Připravovaná podpora ve formě 

dotace na poradenské, expertní a 

podpůrné služby v oblasti inovací 

určené pro boj s COVID 19 (např. 

testování, vývoj softwaru) 

▪ Výše dotace 50 tis. až 1 mil. Kč na 

jeden projekt (50 – 85 %  nákladů 

podle aktivity)

▪ Územní dimenze: celá ČR, mimo 

Prahu

Podrobné informace dostupné na: 

https://www.mpo.cz/

Poznámka: Předpokládané datum 

vyhlášení dotační výzvy je 16. dubna 

2020

www.kinstellar.com/covid-19

http://www.kinstellar.com/covid-19
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Ošetřovné pro zaměstnance

▪ Přijata změna pravidel pro ošetřovné, která budou 

platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření 

přijatých v souvislosti s koronavirem.

▪ Nárok na ošetřovné mají nyní zaměstnanci, kteří musí 

pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření 

školských zařízení

▪ Ošetřovné bude propláceno po celou dobu, kdy budou 

školy a obdobná zařízení uzavřeny.

▪ Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % 

redukovaného denního vyměřovacího záměru. 

▪

Bližší informace dostupné na: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Finanční příspěvek pro OSVČ

▪ Vláda schválila finanční příspěvek pro 

OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v 

karanténě/ošetřování člena rodiny, 

jakožto obdobu ošetřovného u 

zaměstnanců.

▪ Vyplácet ho na základě čestného 

prohlášení podaného prostřednictvím 

obecního živnostenského úřadu bude 

MPO.  

Aktuální informace dostupné na: 

https://www.mpo.cz/

Poznámka: OSVČ mohou požádat o 

podporu za březen od 1. dubna 2020.

Mimořádná okamžitá pomoc

▪ Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou 

vlivem nedostatku prostředků ve 

finanční nouzi, mohou požádat o 

jednorázovou dávku mimořádné 

okamžité pomoci (to se týká mimo 

jiné i rodičů a dětí, jež s nimi zůstanou 

doma na ošetřovném z důvodu 

současné situace kolem koronaviru)..

Bližší podmínky nároku dostupné na: 

https://www.uradprace.cz/web/cz/mimora

dna-okamzita-pomoc

Další druhy finanční výpomoci

▪ Finanční podporu nabízejí i některá města, např.:

⎯ Magistrát města Prahy zatím rozhodl o odložení 

splátek nájemného v komerčních prostorech 

vlastněných městem či nenárokování úroků z 

prodlení za zpožděné platby. 

⎯ Město Ostrava např. jedná o možnosti 

prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu 

či finanční výpomoci až do 20 tis. Kč

▪ Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, 

který umožní, aby nájemci bytů požádali o odklad 

nájemného až o 4 měsíce, tj. do července 2020, 

pokud nemohou platit nájemné převážně 

z důvodu omezení plynoucího z mimořádného 

opatření v souvislosti s COVID-19.

Aktuální informace dostupné na: 

http://www.praha.eu/

https://www.ostrava.cz/cs

http://www.kinstellar.com/covid-19

