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STÁTNÍ PODPORA PRO OSVČ 
 
JIŽ SCHVÁLENÁ OPATŘENÍ 
 

1) program „Ošetřovné“ pro OSVČ 
 

Popis opatření 

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru za měsíc 
duben 2020 – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 500 Kč za každý den OČR. 

Výzva I kompenzující období do 31.3.2020 byla ukončena. Přesné podmínky Výzvy II nejsou ke 
dni dokončení tohoto dokumentu zveřejněny, ale lze předpokládat, že budou vycházet z podmínek 
Výzvy I, tj.: 

OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu 
šíření infekce COVID 19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo 
jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.  

Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně 
do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních 
službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření 
infekce COVID 19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve 
stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. 

O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.  

Program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době 
nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. 

Aktuální stav 

Žádosti by mělo být možné přijímat od 11.5.2020, kdy by mělo dojít ke zpřístupnění dotačního 
formuláře. Bližší informace by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnit v nejbližších 
dnech. 

 
2) odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění 

 
Popis opatření 

OSVČ nemusí odvést zálohy od března do srpna 2020, zálohy jsou prominuty do výše minimální 
měsíční zálohy. 

Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021. 

Aktuální stav 

Zákon je platný a účinný. Publikován pod č. 136/2020 Sb. 

 



3) program „pětadvacítka“ 
 
Popis opatření 

Kompenzační bonus za období od 12.3.2020 do 30.4.2020 ve výši 500 Kč denně (celkem 25 000 
Kč za celé období) pro OSVČ za následujících podmínek: 

▪ Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 
pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, 
veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). 

▪ Vykonávaná činnost je činností hlavní; vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, 
pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání. 

▪ OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost 
byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání). 

▪ OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a 
to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výdskytem koronaviru nebo krizových 
opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu 
nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení 
poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení 
dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti). 

▪ Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením. 

 

O kompenzační bonus lze zažádat nejpozději do 60 dnů od skončení bonusového období (tj. 
v okamžiku dokončení tohoto dokumentu do 29.6.2020). 

Aktuální stav 

Zákon je platný a účinný. Publikován pod č. 159/2020 Sb. 

 
 
ČEKÁ SE NA SCHVÁLENÍ 
 

4) program „pětadvacítka“ - pokračování 
 
Popis opatření 

Kompenzační bonus za období od 1.5.2020 do 8.6.2020 ve výši 500 Kč denně (celkem 19 500 Kč 
za celé období) pro OSVČ za následujících podmínek: 

▪ Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 
pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, 
veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). 

▪ Vykonávaná činnost je činností hlavní; vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, 
pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání. 

▪ OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost 
byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání). 

▪ OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a 
to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výdskytem koronaviru nebo krizových 



opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu 
nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení 
poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení 
dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti). 

▪ Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením. 

Aktuální stav 

Novela zákona o kompenzačním bonusu byla schválena Poslaneckou sněmovnou i po vrácení 
Senátem. Čeká se na podpis prezidenta. 

 
 
STÁTNÍ PODPORA PRO SPOLEČNÍKY S.R.O 
 
ČEKÁ SE NA SCHVÁLENÍ 
 

1) kompenzační bonus 
 
Popis opatření 

Kompenzační bonus za období od 12.3.2020 do 8.6.2020 ve výši 500 Kč denně (celkem 25 000 Kč 
za celé období) pro společníky společností s ručením omezeným za následujících podmínek: 

▪ S.r.o. má nejvýše dva společníky nebo má více než dva společníky, kteří jsou v přímém 
příbuzenském vztahu. 

▪ Podíl společníka není představován kmenovým listem. 

▪ Společník není současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění, s výjimkou 
zaměstnání v dané s.r.o. a nesmí za dané období čerpat podporu z programu Antivirus. 

▪ Společník již nečerpá kompenzační bonus jako OSVČ. 

▪ S.r.o. není v rozhodném období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem podle 
zákona o DPH. 

▪ S.r.o. měla v r. 2019 minimální obrat 180.000,- Kč nebo předpoklad takového obratu v r. 
2020 nebo 2021. 

▪ S.r.o. musí být daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru. 

▪ Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením. 

Aktuální stav 

Novela zákona o kompenzačním bonusu je schválena vládou, musí ji ale schválit Parlament a 
podepsat prezident. 

 
 



STÁTNÍ PODPORA PRO ZAMĚSTNAVATELE 
 
JIŽ SCHVÁLENÁ OPATŘENÍ 
 

1) program „Antivirus“ 
 

Popis opatření 

Podstatou programu je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnanců za dobu překážek 
vyvolaných karanténou a mimořádnými či krizovými opatřeními v souvislosti se šířením nemoci 
COVID-19. 

Základní parametry: 

• Režim A (nařízená karanténa a uzavření či omezení provozů z důvodů 
mimořádných krizových opatření): 

 

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců (§192 ZP) nebo uzavření či omezení 
provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany 
veřejného zdraví (§208 ZP).  

V případě nařízené karantény zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 60 
% redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, zatímco při jiných překážkách v práci 
náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. 

 

Příspěvek bude poskytován ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, ale 
maximálně do výše 39 000 Kč na jednoho zaměstnance. 

 

• Režim B (Související hospodářské potíže spojené s COVID-19): 

 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s 
nákazou COVID-19, tj. zejména vzniklé v důsledku nepřítomnosti významné části 
zaměstnanců z důvodu překážek v práci na jejich straně, nedostatkem vstupů nebo 
omezením odbytu produkce zaměstnavatele (§ 207 – 209 ZP). Vznik konkrétní překážky v 
práci je závislý na konkrétní situaci zaměstnavatele a jeho možnostech optimalizace své 
činnosti. Zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 60–100 % průměrného výdělku dle 
konkrétní překážky. 

 

Příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, 
ale maximálně do výše 29 000 Kč na jednoho zaměstnance. 

 

Z programu lze hradit příspěvek na vyplacené náhrady mezd vzniklé od 12.03.2020 do 31.05.2020  

Program je určen všem zaměstnavatelům, včetně agentur práce, jejichž mzdové prostředky nejsou 
kryty veřejnými rozpočty. 

Poskytuje se výhradně na zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel 
podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim dána výpověď ani nejsou ve výpovědní 
době (s výjimkou výpovědi podle § 52 písm. g) a h) ZP). V případě agentur práce je navíc stanovena 



podmínka, že pracovní poměr byl se zaměstnancem sjednán přede dnem 12.3.2020. 

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům mzdy či náhrady 
mezd a řádně odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Aktuální stav 

Aktuální výzva je vypsána s datem zahájení příjmu žádostí 6.4.2020. 

Vláda rozhodla o prodloužení programu Antivirus i na náhrady mezd za květen 2020. 

 
 
ÚLEVY PŘI SPLÁTKÁCH ÚVĚRŮ A NÁJEMNÉHO 
 
JIŽ SCHVÁLENÁ OPATŘENÍ 
 

1) přerušení splácení úvěrů a hypoték 
 

Popis opatření 

Opatření se vztahuje na úvěr sjednaný a (až na výjimky) čerpaný před 26. březnem 2020. 

Dlužník by měl mít možnost požádat o odklad splátek úvěru do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. O 
délku této ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů vůči ze smlouvy o úvěru. Úkony 
spojené s využitím ochranné doby nebude možné zpoplatnit.  

Po dobu trvání ochranné doby by mělo věřiteli zásadně vzniknout právo pouze na sjednaný úrok. 
V případě spotřebitele pak na úrok dle repo sazby vyhlášené ČNB a zvýšené o 8 procentních bodů, 
ledaže byl sjednán úrok nižší. 

Aktuální stav 

Zákon je platný a účinný. Publikován pod č. 177/2020 Sb. 

 
 

2) nemožnost zvyšovat nájemné u nájmů bytů 
 

Popis opatření 

Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat 
nájemné z bytů. 

Cenové moratorium bylo přijato formou nařízení vlády. Ukončeno bude automaticky ke dni, kdy 
budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za 
vhodné. 

Cenové moratorium se bude vztahovat i na případy řetězení nájmů. Pokud tedy během jeho trvání 
dojde k ukončení nájemního vztahu a ještě během platnosti mimořádných opatření bude uzavřen 
nájemní vztah nový, pronajímatel je povinen uplatnit nájem maximálně ve výši, za kterou 
nemovitost pronajímal k bydlení poslednímu nájemci. 

Aktuální stav 



Nařízení je platné a účinné. 

 
 

3) odklad placení nájemného – nájem komerčních prostor 
 

Popis opatření 

Opatření se vztahuje na nájem / pacht prostor sloužících podnikání. 

Pronajímatel nemůže v ochranné době (do 31.12.2020) nájem jednostranně ukončit pouze z 
důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v době od 
12.3.2020 do 30.6.2020 v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které 
mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. 

Nájemce tak za splnění uvedených podmínek nebude muset v rozhodném období platit nájemné 
s tím, že jej bude muset dodatečně uhradit do konce roku 2020 (pod sankcí výpovědi z nájmu 
s výpovědní dobou 5 dnů). 

Pozor, tato možnost se nevztahuje na úhrady za služby spojené s užíváním prostor. 

Aktuální stav 

Zákon je platný a účinný. Publikován pod č. 210/2020 Sb. 

 
 

4) odklad placení nájemného – nájem bytu 
 
Popis opatření 

Opatření se vztahuje na nájem bytu za účelem uspokojování bytové potřeby. 

Pronajímatel nemůže v ochranné době (do 31.12.2020) nájem jednostranně ukončit pouze z 
důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době 
(tj. v době od 12.3.2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, 
nejpozději však do dne 31.7.2020), a převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného 
opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu 
nájemného. 

Nájemce tak za splnění uvedených podmínek nebude muset v rozhodném období platit nájemné 
s tím, že jej bude muset dodatečně uhradit do konce roku 2020 (pod sankcí výpovědi z nájmu bez 
výpovědní doby). 

Pozor, tato možnost se nevztahuje na úhrady za služby spojené s užíváním bytu. 

Aktuální stav 

Zákon je platný a účinný. Publikován pod č. 209/2020 Sb. 

 
 
 



ČEKÁ SE NA SCHVÁLENÍ 
 

1) dotační program COVID - Nájemné 
 
Popis opatření 

Vláda schválila také záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu 
podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za 
provozovny.  

Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům 
polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla 
omezena v souladu s platnými evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun.  

Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že 
nájemci poskytl slevu ve výši 30 procent z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet 
procent ze svého nájemného. 

Aktuální stav 

Konkrétní parametry dotačního programu zatím nejsou známy 

 
 
MOŽNOST ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

1) záruční program COVID II 
 
Popis opatření 

Program je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu 
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze 
strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území 
hlavního města Prahy. 

 

Aktuální stav 



První kolo příjmu žádostí bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. 

Momentálně se čeká, zda bude vypsáno další kolo žádostí. 

 
2) záruční program COVID III 

 
Popis opatření 

Program by měl být určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu 
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Mělo by se jednat o program 
určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. 

Aktuální stav 

Přesné parametry programu zatím nejsou známy, čeká se na zveřejnění podrobností. Program by 
měl být vyhlášen cca v polovině května. 

 
3) záruční program COVID PRAHA 

 
Popis opatření 

Program by měl být určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu 
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován Operačního 
programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území 
hlavního města Prahy. 

 

 

Aktuální stav 

Příjem žádostí o podporu zahájen 21.4.2020, ukončení příjmu žádostí 31.12.2020 nebo ke dni, kdy 
celková požadovaná výše záruk dle podaných žádostí dosáhne 1.500.000.000,- Kč. 

 



4) záruční program COVID Plus - záruky za úvěry pro velké podniky od 
EGAP 
 

Popis opatření 

EGAP poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení 
likvidity exportně orientovaných podniků. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro 
úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 
% z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného 
úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl 
banky tedy bude 20 %. 

Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových 
tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní 
dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě 
před vyhlášením nouzového stavu. Není určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost 
spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu. 

Aktuální stav 

Příjem žádostí je již spuštěn. 

 
 

5) dotační programy  
 
A) Country for the Future - JIŽ OTEVŘENÝ 
Kolik lze získat: až 25 mil. Kč. 
Na co: zavádění organizačních a procesních inovací souvisejících s bojem proti onemocnění COVID-
19 (osobní náklady, odpisy, investice, poradenství a další) a částečně proplacena může být dokonce i 
příprava dotační žádosti 
Pro koho: malé a střední podniky vč. Prahy (!) 
Kolik procent podpory: až 75%, na vybrané položky až 100 % 
Forma podpory: dotace 
Příjem žádostí: od 03.04.2020 do 15.05.2020 
  
B) Technologie COVID - JIŽ OTEVŘENÝ 
Kolik lze získat: 250 tis. - 20 mil. Kč 
Na co: nákup strojů pro zahájení výroby zdravotnických a ochranných prostředků 
Pro koho: pro mimopražské projekty malých a středních podniků 
Kolik procent podpory: až 45 % 
Forma podpory: dotace 
Příjem žádostí: od 14.04.2020 
  
C) Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID - JIŽ OTEVŘENÝ 
Kolik lze získat: až 5 mil. Kč. 
Na co: materiál a mzdy na projekty či rychlé dokončení vývoje nových řešení proti koronavirové 
infekci (vč. IT oblasti) nebo rozšíření stávající kapacit výroby 
Pro koho: podniky všech velikostí, vč. pražských projektů (!) 
Kolik procent podpory: 50 – 90 % způsobilých výdajů projektu 
Forma podpory: dotace 



Příjem žádostí: od 02.04.2020 
  
D) Inovační vouchery COVID - JIŽ OTEVŘENÝ 
Kolik lze získat: 50 tis. – 1 mil. Kč. 
Na co: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací pro projekty určené pro boj či 
prevenci proti COVID-19 
Pro koho: pro mimopražské projekty malých a středních podniků 
Kolik procent podpory: 50 až 85 % 
Forma podpory: dotace. 
Příjem žádostí: od 17.04.2020 do 31.12.2020 
 
 
 
Za tým AK Vlasák advokáti s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Lada Petriková             JUDr. Pavel Zuska 
lpetrikova@akjv.cz              pzuska@akjv.cz 
LinkedIn          LinkedIn    
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