
Opatření prosazovaná Hospodářskou komorou ČR v souvislosti 

s hrozbou koronaviru
Podnikatelé Komentář

Daňové přiznání k daním z příjmů až do 1. července všichni postižení
Pokud podnikatel odevzdá daňové přiznání kdykoliv do 1.7.2020, nikdo po 

něm nebude chtít pokutu ani úroky z prodlení. Nemusí o nic žádat.

Plošné zrušení záloh daně z příjmů a pojistného OSVČ
Odklad, resp. rušení záloh budou vstřícně řešit FÚ individuálně a na žádost, 

nikoliv plošně.

Odklad plateb DPH všichni postižení
Pokud podnkatel zaplatí DPH do 31.7.2020, bude mu odpuštěna pokuta. 

Pokuta vzniklá od srpna dále bude odpuštěna na individuální žádost.

Odklad placení pojistného na sociální pojištění všichni postižení
Podnikatel by na vlastní žádost mohl zaplatit pojistné na sociální pojištění o 

3 měsíce později. 

Odklad placení pojistného na zdravotní pojištění všichni postižení
Podnikatel by na vlastní žádost mohl zaplatit pojistné na zdravotní pojištění 

o 3 měsíce později.

Nulové úroky z odložených plateb všichni postižení

V případě, že podnikatel zaplatí daně se zpožděním, nebudou se mu 

načítat úroky z prodlení. Jedná se o možnosti rozšířit toto pravidlo i na 

pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Kompenzace odvozená od celkového objemu náhrad mzdy 

vyplácených zaměstnancům na překážkách
všichni postižení

Podnikatelům bude poskytnuta kompenzace státu. Jedná se o stanovení 

míry finanční spoluúčasti státu.

Aktivace "kurzarbeitu" (v rámci kompenzací náhrad mzdy)
všichni postižení, 

zaměstnavatelé

Bude zaveden "kurzarbeit". Jedná se o stanovení míry finanční spoluúčasti 

státu.

Kompenzace výpadků v příjmech kvůli "překážkam v podnikání" OSVČ
Podnikatelům bude poskytnuta kompenzace státu. Jedná se o stanovení 

míry finanční spoluúčasti státu.

Výplata "ošetřovného" v souvislosti s uzavřením škol OSVČ
OSVČ budou moci požádat o náhradu státu pokud kvůli zavření škol musí 

zůstat doma s dítětem. O konkrétních podmínkách a výši náhrad se jedná.

Laciné/bezúročné půjčky (0,5-15 mil. Kč) všichni postižení Podávání žádostí viz https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/ 

Laciné/bezúročné půjčky v širším spektru
všichni postižení, 

zejména MSP

Navržený program ČMZRB reálně neřeší problémy těch nejmenších 

podnikatelů. Je třeba, aby podnikatelé měli přístup k laciným/bezúročným 

půjčkám ve výši od 50 tis. Kč. 

Apel na banky a pojišťovny ke schovívavosti k dlužníkům z řad 

podnikatelů
MSP a OSVČ

Drobní podnikatelé se musí v bankách setkat s rozumným a solidárním 

přístupem při uplatňování a vymáhání pohledávek za takovými dlužníky. 

Participace státu na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance OSVČ

Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou, stát mu bude část úroku z prodlení 

a/nebo smluví pokuty kompenzovat. O konkrétních podmínkách a výši 

kompenzace se jedná.

Participace státu na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a 

další vstupy od síťových dodavatelů
OSVČ

Pokud se OSVČ zpozdí s platbou, stát mu bude kompenzovat část úroku z 

prodlení a/nebo smluvní pokuty. O konkrétních podmínkách a výši 

kompenzace se jedná.

Snížení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15 % na 10 

%
všichni postižení

V nejbližším možném termínu by podnikatelé v ubytovacích službách platili 

na DPH méně.

Zvýšení přehlednosti informací státních orgánů o epidemii koronaviru všichni postižení
Viz https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-

ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/

Apel na obce k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení 

těchto nájmů
všichni postižení

V případě, že podnikatel zpozdí platbu obci za nájemné, budou mu na 

vlastní žádost prominuty pokuty a úroky. Po individuálním posouzení je 

možné prominout i celou platbu či platby.

Apel na obce k odkládání a promíjení místních poplatků všichni postižení

V případě, že podnikatel zpozdí platbu místních poplatků, budou mu na jeho 

žádost prominuty pokuty a úroky. Po individuálním posouzení je možné 

prominout i celou plabu či platby.
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