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Obchodní korporace   

Zamezení paralyzování 
společností  

(LEX COVID)  

 .   . 

 LEX COVID zavedl ve vztahu k obchodním korporacím po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii celou řadu opatření. Jedná se o: 

a) Umožnění rozhodování s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam i v případech, kdy taková možnost 
rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání (společenská smlouva, stanovy);  

b) v případech, kdy nebude existovat akceschopný statutární orgán (např. uplynutí funkčního období) LEX COVID automaticky 
prodlužuje funkční období členů voleného orgánu, případně navrhuje připuštění tzv. kooptace, a to i v případech, není-li taková 
volba připuštěna v zakladatelském právním jednání; a 

c) prodloužení lhůty pro svolání valné hromady kapitálové společnosti a členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní 
závěrky o 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření při epidemii. 

Zamezení paralyzování 
společností 

(Obecně) 

 V souvislosti s mimořádnou situací nelze vyloučit, že některá z osob podstatných pro chod společnosti nebo konkrétní transakci nebude 
z vážných důvodů k dispozici (nemoc, karanténa, uvíznutí v zahraničí atd.).  

 Proto doporučujeme zvážit zajištění určité flexibility, a to například udělením preventivních plných mocí (a to i ze strany společníků) či udělením 
prokury ze strany jednatelů.  

Obecně k povinnostem 
statutárních orgánů 

 Ani po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii nejsou členové statutárních orgánů obchodních korporací zproštěni povinnosti 
jednat s péčí řádného hospodáře.  

 Proto doporučujeme přistupovat obezřetně k posuzování finančního stavu společnosti, a to zejména s ohledem na povinnosti související 
s případným úpadkem společnosti (a rizikům souvisejícím s případným zvýhodňováním věřitele). V případě shledání závažného důvodu lze 
například svolat mimořádnou valnou hromadu a nechat si určité kroky posvětit společníky či akcionáři.    

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Lukáše Srbeckého. 

Insolvence 
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Zmírnění důsledků krize 

LEX COVID  

.   .  

 

 Zákon LEX COVID zavedl zásadní úpravy i ve vztahu k insolvenčnímu zákonu, přičemž úprava míří od oddlužení až po reorganizace. Zákon 
tak především upravuje: 

a) Dočasnou suspenzaci povinnosti dlužníka podat na sebe v případě úpadku insolvenční návrh, a to do doby uplynutí 6 měsíců od 
ukončení mimořádného opatření, nejpozději do 31. prosince 2020;  

b) dočasný „zákaz“ podání insolvenčního návrhu ze strany věřitelů, a to do 31. srpna 2020;   

c) zavádí úpravu tzv. mimořádného moratoria, jehož cílem je ochránit provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného 
výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostaly do přechodných platebních potíží. Po dobu mimořádného moratoria (3 měsíce 
s možností prodloužení o další 3 měsíce) bude dlužník chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb 
a je mu umožněno přednostně hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku. Vyhlášení mimořádného 
moratoria nebude podléhat souhlasu věřitelů (prodloužení již ale ano) a dlužník namísto vybraných dokladů předloží pouze čestné 
prohlášení;  
 

d) pro podnikatele, kteří v minulosti předložili svým věřitelům reorganizační plán, jenž byl insolvenčním soudem schválen navrhuje umožnit 
požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu (aniž by současně čelili riziku jeho zrušení a přeměně 
reorganizace v konkurs), a to až do 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do 31. prosince 2020; a 

e) u oddlužení platí, že pokud se v důsledku koronavirové krize dostane dlužník do prodlení s placením splátkového kalendáře, soud 
oddlužení nezruší, pokud takovéto oddlužení bylo zahájeno před oddlužovací novelou v roce 2019. Zároveň pokud v důsledku 
koronavirové krize dlužník splatí méně než 30 % dluhu, bude možné mu přiznat osvobození od dluhu, a to opět v případech, kdy oddlužení 
bylo zahájeno před oddlužovací novelou v roce 2019. U oddlužení zahájených před oddlužovací novelou v roce 2019 se při změně výše 
splátek opouští od požadavku, aby dlužníkovi věřitelé dostali alespoň 50 %. 

 Více se o tomto tématu dozvíte zde. 

LEX COVID II 

.   . 

 V současné době je projednáváno přijetí novely zákona LEX COVID, tzv. LEX COVID II, její návrh již schválený Poslaneckou sněmovnou, dne 
29. října 2020 Senát návrh vrátil Poslanecké sněmovně s připomínkami. 

 Dočasná suspenzace povinnosti dlužníka podat na sebe v případě úpadku insolvenční návrh podle písm. a) výše má být prodloužena z 31. 
prosince 2020 do 30. června 2021. 

 Novela prodlouží lhůtu k podání návrhu na mimořádné moratorium podle písm. c) výše z 31. srpna 2020 na 31. června 2021. 

 Nově se nebude vyžadovat souhlas věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria, podal-li dlužník návrh do 31. srpna 2020. 
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 Novela prodlouží lhůtu případného dočasného přerušení plnění reorganizačního plánu podle písm. d) výše z 31. prosince 2020 na 30. června 
2021.  

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Bc. Jiřího Prouzu. 

Nemovitosti 

Zmírnění důsledků krize a 
nájem obchodních prostor 

 

 Ukončení nájemní smlouvy z důvodu zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb předpisy za určitých okolností umožňují, nicméně je 
vždy nutné vycházet z konkrétního znění nájemní smlouvy, která může práva a povinnosti stran upravovat odlišně. Možnosti ukončení nájmu ze 
strany pronajímatele však budou za předpokladu schválení zvláštních zákonů pro zmírnění dopadů koronaviru omezeny, jak je uvedeno níže. 

 První možností ukončení nájmu ze strany nájemce je podání výpovědi z důvodu ztráty způsobilosti k činnosti v pronajatých prostorech. 
Nicméně jej nelze uplatnit bez dalšího a je zapotřebí detailně zkoumat další okolnosti související s nájmem, zejména zda nájemce ztratil 
způsobilost ke všem činnostem v pronajatých prostorech a k jakému účelu jsou pronajaté prostory zkolaudovány. 

 Druhou možností je uplatnění ustanovení týkající se tzv. podstatné změny okolností. Pandemie koronaviru je skutečností, která nemohla být 
předvídána žádnou stranou, a kvůli které došlo k hrubému nepoměru práv a povinností mezi stranami. V takovém případě se může nájemce 
coby znevýhodněná strana domáhat obnovení jednání o nájemní smlouvě. Pokud se strany nedohodnou, může o změně, ale i zrušení (tj. 
ukončení nájemního vztahu), rozhodnout soud. V rámci nájmů obchodních prostor však v České republice strany na sebe standardně přebírají 
nebezpečí změny okolností, proto se výše uvedené nemusí ve většině případů uplatnit. Zároveň je také nutné vzít na vědomí, že s narůstající 
délkou trvání koronavirové krize tento důvod slábne. 

 Slevu z nájemného z důvodu zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v souvislosti s opatřeními proti COVID-19 je stejně jako 
v případě ukončení nájemního vztahu nutné zkoumat dle konkrétního znění nájemní smlouvy. Nicméně dle standardního znění nájemních smluv 
uzavíraných na trhu v České republice bude pro nájemce složité se slevy z nájemného domoci. 

 Více o tomto tématu se dozvíte zde. 

Nájem obchodních prostor  

(Zákon o některých 
opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 na nájemce 
prostor sloužících podnikání) 

 Pronajímatel nemůže ode dne nabytí účinnosti zvláštního zákona do dne 31. prosince 2020 nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, 
že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo ode dne 12. března 2020 do dne 30. června 2020 (tzv. rozhodná 
doba), a to převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo 
řádnou úhradu nájemného. 

 Nájemce je povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doložit okolnosti prodlení. 
Neuhradí-li nájemce do 31. prosince 2020 všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět 
nájem s výpovědní dobou 5 dnů. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí. 
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.   . Zanikne-li nájem sjednaný na dobu určitou uplynutím doby, na níž byl sjednán, před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit 
všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů ode dne ukončení nájmu. 

 Pronajímatel má nadále právo ukončit nájem z jiných důvodů a případně uplatnit další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení 
nájemce. 

Nájem bytů 

(Zákon o některých 
opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru 
SARS-CoV-2 na nájemce 
bytů) 

.   . 

 Pronajímatel nemůže ode dne nabytí účinnosti zvláštního zákona do 31. prosince 2020 nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je 
nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení 
mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020 (tzv. rozhodná doba), a to převážně v důsledku omezení 
plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného. 

 Nájemce je povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doložit okolnosti prodlení. 
Neuhradí-li nájemce do 31. prosince 2020 všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět 
nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani 
v ochranné době neuhradí. Zanikne-li nájem sjednaný na dobu určitou uplynutím doby, na níž byl sjednán, před uplynutím ochranné doby, je 
nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do konce ochranné doby. 

 Pronajímatel má nadále právo ukončit nájem z jiných důvodů a případně uplatnit další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení 
nájemce. 

COVID – Nájemné 

.   . 

 Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně 
(nebo její části) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých 
krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena 
schopnost generovat tržby a platit nájemné 
 

 Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020. 
 
 V současnosti probíhá příjem žádostí na druhou výzvu. V první vlně koronaviru systém fungoval tak, že pronajímatel slevil alespoň 30 % 

z nájemného, nájemce uhradil 20 % a stát přispěl 50 %. Nyní ale participace ze strany pronajímatele není požadována. Výše podpory zůstává 
na 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce červenec, 
srpen a září 2020. 

 

 Žádosti lze podávat do 21. ledna 2021. 

Daň z nabytí nemovitostí  Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019.  
 
Více informací naleznete v sekci Daně níže. 
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  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Barboru Kábrtovou. 

Smlouvy, právní jednání 

Obecně ke smlouvám a 
právním jednáním 

 V případě přijetí krizových opatření vyvstalo množství otázek dopadajících na smluvní vztahy stran, přičemž se níže zaměřujeme zejména na 
smluvní vztahy vznikající v kontextu obchodního práva. Lze uplatnit vyšší moc, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy či znovuobnovení jednání 
o obsahu smlouvy? 

 Ve stručnosti docházíme k následujícím závěrům v bodech: 

a) Vyšší moc – ustanovení upravující tzv. vyšší moc stanoví, že v případě, že jedné smluvní straně jí bránila ve splnění smlouvy 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, může se vyvinit z odpovědnosti za toto porušení. Aplikaci tohoto 
ustanovení je však nutné vnímat v širších souvislostech, a to zejména s ohledem na následující: 

- Podmínku nepředvídatelnosti lze spatřovat výhradně u smluv uzavřených před vznikem koronavirové krize; 

- Nepřekonatelnost bude zapotřebí individuálně posoudit v každém konkrétním případě; 

- zákonná ustanovení vztahující se k vyšší moci upravuje výlučně odpovědnost za škodu – nemá tak vliv na samotnou skutečnost, 
že se smluvní strana dostala do prodlení a s tím související další důsledky jako je právo na odstoupení protistrany od smlouvy či 
vznik smluvní pokuty; 

- Nelze použít, pokud se dlužník nacházel v prodlení už ve chvíli, kdy překážka nastala; 

- Aplikovatelnost ustanovení bude třeba individuálně posoudit s ohledem na znění konkrétní smlouvy, která popsaná zákonná 
pravidla často modifikuje. 

b) Zánik závazku – Pokud plnění ze smlouvy není možné jednou stranou poskytnout ani za ztížených podmínek (tedy s většími náklady, 
s pomocí jiné osoby či po dodatečně určené době), je možné takovou situaci považovat za zánik závazku ze smlouvy pro nemožnost 
jejího plnění. Nelze však hovořit o nemožnosti plnění v situaci, kdy podnikatel z vlastní iniciativy rozhodne o přerušení své podnikatelské 
činnosti (např. proto, aby předešel šíření koronaviru, aniž by takové jednání měl přikázané státem). O nemožnosti plnění musí strana 
neprodleně vyrozumět druhou stranu, které má být plněno. V případě, že byla za neuskutečněné plnění poskytnuta úplata, musí být 
vrácena.  

c) Odstoupení od smlouvy – pokud smluvní strana v důsledku koronaviru neplnila řádně a včas svoji povinnost a zároveň se nedá 
aplikovat ustanovení o nemožnosti plnění a ani není ve smlouvě vyloučeno prodlení v případě vyšší moci, má druhá strana za podmínek 
sjednaných ve smlouvě právo od smlouvy odstoupit. Pokud smlouva odstoupení neupravuje, muže druhá strana odstoupit od smlouvy 
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po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění, jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, nebo bez zbytečného dokladu, jde-li 
o podstatné porušení smlouvy. V případě určitých druhů smluv (například nájemní smlouvy) je zapotřebí v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy věnovat pozornost také aktuálně přijímaným speciálním zákonům, které možnost odstoupení od smlouvy jedné ze stran často 
značně omezují. 

d) Znovuobnovení jednání o obsahu smlouvy – s tímto institutem úzce souvisí pojem tzv. podstatné změny okolností, která založí 
v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich. K tomu může dojít buďto neúměrným zvýšením 
nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Současně platí, že rozhodnou změnu postižená strana 
nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a skutečnost nastala nebo se o ní strana dozvěděla, až po uzavření smlouvy, přičemž zejména 
poslední zmíněné podmínky v případě pandemie koronaviru můžeme pokládat za splněné, jestliže smlouvy byly uzavřeny před jejím 
vypuknutím. Dotčená strana má právo v případě podstatné změny okolností se domáhat obnovení jednání o podmínkách smlouvy. 
V případě, že nedojde v přiměřené době k dohodě mezi smluvními stranami, provede úpravu nebo zrušení smlouvy, na návrh jedné ze 
stran, soud. Tento návrh musí být však učiněn v přiměřené době (nejčastěji je to doba dvou měsíců, od chvíle, kdy změnu okolností 
strana zjistila). Pokud jde o smlouvy o dílo, tak u těch pak ještě existuje speciální úprava tzv. mimořádné nepředvídatelné skutečnosti, 
podstatně ztěžující dokončení díla. V těchto případech může soud rozhodnout o zvýšení ceny, popřípadě zrušení smlouvy. Smlouvy však 
aplikaci tohoto institutu často vylučují, proto je nezbytné nejdříve revidovat smlouvu. 

 Zcela bezpochyby doporučujeme audit smluv, protože na veškeré výše uvedené otázky nelze s určitostí odpovědět v situaci, kdy platí princip 
smluvní volnosti a každý si tak své podmínky smluv nastavuje individuálně. Nadto řada smluv vylučuje aplikaci ustanovení upravujících např. 
výše uvedenou podstatnou změnu okolností či mimořádnou nepředvídatelnou skutečnost. 

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Barboru Kábrtovou. 

Náhrada škody vůči státu 

Mimořádná opatření vlády 
ČR a Ministerstva 
zdravotnictví ČR týkající se 
omezení podnikatelské 
činnosti  

.   . 

 Při uplatnění náhrady škody je zapotřebí rozlišovat období od 14. března 2020 do 23. března 2020, období od 24. března 2020 do 4. října 2020 
a období od 5. října 2020 do 20. listopadu 2020, jelikož každé období se řídí jiným režimem.  

 Pro období od 14. března 2020 do 23. března 2020 a od 5.října 2020 do 20. listopadu 2020 (kdy má skončit nouzový stav) zákonný režim 
výslovně umožňuje žádat náhradu škody po státu, a to včetně ušlého zisku. Omezení totiž v těchto obdobích byla / jsou vyhlašována na základě 
krizového zákona. Úspěšnost uplatnění náhrady škody po státu se však bude odvíjet od schopnosti poškozeného prokázat škodu, které vznikla 
v důsledku přijatých mimořádných opatření. Při prokazování škody je zapotřebí vycházet z konkrétního případu. 

 Od 24. března 2020 do 4. října 2020 byl zákonný režim uplatnění náhrady škody odlišný, jelikož mimořádná opatření byla vydávána 
Ministerstvem zdravotnictví ČR, nikoliv přímo vládou ČR. Možnost náhrady škody je dovozována výkladem příslušných právních norem, nicméně 
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její uplatnění bude složitější. Jsme však toho názoru, že i pro období od 24. března 2020 do 4. října 2020 je za předpokladu prokázání škody 
možné žádat nahrazení škody od státu. 

 Důležitý faktor při posuzování náhrady škody bude v každém případě naplnění tzv. prevenční povinnost poškozených. Ať už uvažujete o náhradě 
škody za dob krizového zákona či jiného právního předpisu, je třeba si prvně uvědomit, zda bylo učiněno vše potřebné k odvrácení hrozící škody.  

 Zároveň je třeba připomenout, že důkazní břemeno vždy nese poškozený, který má na uplatnění nároku u orgánu státu šestiměsíční lhůtu od 
doby, kdy se o vzniklé škodě dozvěděl. Pokud nebude vyhověno, lze nárok uplatnit soudní cestou. Žalobou se lze obrátit na soud ve lhůtě 3 let 
ode dne, kdy se podnikatel o škodě dozvěděl 

  Pro bližší informace kontaktujte  Mgr. et Mgr. Lukáše Hodera, LL.M. 

Procesní právo 

Úprava procesních lhůt  

(LEX COVID)  

.   . 

 LEX COVID zavádí úpravu procesních lhůt, kdy soud promine zmeškání lhůty v případech, kdy zmeškal účastník nebo jeho zástupce 
v občanském soudním řízení lhůtu z důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii. O prominutí zmeškání lhůty rozhoduje soud, 
který je příslušný k projednání zmeškaného úkonu a rozhodnutí o něm, s výjimkou opravných prostředků, kde o prominutí zmeškání lhůty 
rozhoduje soud prvního stupně. Návrh na prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení z důvodu podle odstavce 1 je třeba podat 
do 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu, 
a je třeba s ním spojit i zmeškaný úkon. Lhůta pro podání návrhu podle věty první však neskončí dříve než 15 dnů po ukončení nebo zrušení 
nouzového stavu. 

 Soud také promine žalovanému zmeškání lhůty vyjádření k platebnímu rozkazu a případné zrušení rozsudku na základě domněnky 
souhlasu při takovém zmeškání lhůty k vyjádření. Na základě omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které 
mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo vyjádření učinit.  

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. et Mgr. Lukáše Hodera, LL.M. 

Pracovní právo 

Program Antivirus  

.   . 

 Jedná se o speciální balíček, který Vláda ČR schválila v rámci programu na ochranu zaměstnanosti, a který má umožnit pokrytí části mzdových 
nároků zaměstnanců z veřejných prostředků. Program Antivirus je souborem opatření, která vytváří systém státní podpory spočívající v 
kompenzaci nákladů vynaložených zaměstnavatelem na mzdy zaměstnanců po dobu, po kterou zaměstnanci nejsou schopni z 
vyjmenovaných důvodů vykonávat práci. 
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 Program Antivirus zahrnuje 2 režimy, při jejichž naplnění má zaměstnavatel právo požádat o státní příspěvek na vyplacenou náhradu mzdy. 

 REŽIM A: Překážka v práci nastala na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít či omezit provoz na základě nařízení vlády 
(například provozovatelům restaurací, obchodů s oblečením, posiloven, kadeřnictví atd.) / Zaměstnanci byla nařízena karanténa. 

 Předpoklady: 1. zaměstnanci byla vyplacena náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (uzavření nebo omezení provozu); nebo 
2. zaměstnanci byla vyplacena náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (karanténa). 

 Kompenzací je státní příspěvek zaměstnavatelům ve výši 100 % (do maximální částky 50 000,- Kč na zaměstnance) v případě nuceného 
omezení provozu / 80 % (do maximální částky 39 000,- Kč na zaměstnance) v případě karantény zaměstnance z vyplacené náhrady mzdy 
včetně odvodů  

 REŽIM B: jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele vyplývající z hospodářských potíží způsobených šířením koronaviru 
(tzv. související hospodářské potíže). 

 Předpoklad: 1. existující překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části 
zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku; 2. omezení dostupnosti vstupů (surovin, 
výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku; nebo 3. omezení poptávky po 
službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku. 

 Kompenzace: státní příspěvek zaměstnavatelům ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů v případě jiných překážek v práci v 
souvislosti se šířením koronaviru.  

 Společným znakem všech režimů je, že kompenzace bude poskytována pouze ve vztahu k náhradám mzdy skutečně vyplaceným 
zaměstnancům po dobu trvání překážek v práci, tj. za tu část mzdy, která bude zaměstnancům vyplacena „za dobu sezení doma“. 
Příspěvkem nebude možné kompenzovat mzdu „pracujících“ zaměstnanců. Za část pracovní doby, kterou zaměstnanci skutečně odpracují, 
náleží zaměstnancům standardní mzda placená zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec část své pracovní doby pracoval a část nikoli, budou 
se příspěvky vztahovat pouze na část mzdy poskytovanou za dobu, kdy zaměstnanec práci pro uvedené překážky nevykonával.   

 O tento státní příspěvek lze požádat za období ode dne 12. března 2020 do 31. prosince 2020. Zaměstnavatel bude podávat žádost o 
kompenzaci vyplacených náhrad mezd vždy po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Náhrada mzdy musí být 
zaměstnavatelem nejdříve vyplacena a teprve poté bude zaměstnavatel oprávněn požádat o kompenzaci. V případě zavřených provozoven to 
například znamená, že zaměstnavatel musí vyplatit 100 % náhrady mzdy, aby mohl požádat o příspěvek ve výši 80 % z této náhrady mzdy 
včetně odvodů. Příspěvky budou vypláceny Úřadem práce ČR. Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím webové aplikace.  

 Více o jednotlivých režimech a kompenzacích nákladů se dozvíte zde. 
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„Kurzarbeit“ 

.   . 

 V současné době je aktivní obdoba kurzarbeitu v rámci programu Antivirus, ten je zatím platný do konce roku. V plánu je ještě dlouhodobý 
kurzarbeit po vzoru Německa, jehož účinnost by byla od 1. ledna 2021.  

 Termínem kurzarbeit je označována dohoda mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a státem, kdy v případě, že zaměstnavatel nemá pro 
zaměstnance dostatek práce, zkrátí jim pracovní dobu a stát jim doplácí ušlý příjem. Cílem této dohody je ochrana před 
nezaměstnaností.   Výše příspěvku je stanovena v prozatímním modu do konce října na dva druhy: 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě 
a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do výše 39, 000Kč; 60 procent náhrady mzdy u omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin 
či poklesu poptávky, a to do výše 29,000Kč. 

 Dne 29. 9. 2020 vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů 
na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance 
po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek 
státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní 
pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy. Podobu musí schválit ještě parlament. 
 

 V současné době návrh zákona projednává Poslanecká sněmovna. 

Krizové ošetřovné 

.   . 

 Vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona ještě musí projít legislativním procesem, a pokud bude 
schválen, bude znamenat: 

o nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče 
 dítě mladší 10 let, 
 nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.), 
 osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, 
 děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině; 

o nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení 
práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění; 

o podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény); 
o výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu; 
o navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. června 2021. 

 
 V současnosti se čeká na projednání Senátem. 

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Nikol Španvirtovou. 
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Opatření pro OSVČ a společníků malých s.r.o. 

Kompenzační bonus pro 
OSVČ, společníky malých 
s.r.o. a DPČ a DPP 

.   . 

 Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad 
OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě 
vyplněním jednoduchého formuláře. 

 Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za 
bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do . listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. Podmínkou čerpání 
kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí.  
 

 Vedle podnikatelů z přímo zasažených oborů mohou požádat i ti podnikatelé, jejichž byznys je významně navázán na nejvíce zasažené obory. 
Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (např restaurace – dodavatel surovin). Klíčovou podmínkou 
přitom je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt 
majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat jinde). 
 

 Bonus byl schválen Poslaneckou sněmovnou a bude projednáván Senátem. 

Ošetřovné pro OSVČ 

.   . 

 Nárok mají OSVČ, které nemohou vykonávat svoji hlavní pracovní činnost, protože 
o musí z důvodu uzavření škol či jiného zařízení či kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 10 let, 
o pečují o osobu, jež je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotním stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká 

závislost) a kvůli mimořádným opatřením nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb, 
o pečují o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost). 

 
 Na ošetřovné nemají nárok ty OSVČ, které: 

o pobírají invalidní nebo starobní důchod, 
o mají jiné zaměstnání, 
o pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. 

 
 Výše dotace je 400,- Kč za každý den ošetřování člena rodiny. Na rozdíl od jarního režimu nyní nelze kombinovat Ošetřovné s Kompenzačním 

bonusem. 
 

 Návrh byl schválen vládou a předán k projednání Parlamentu. 

Bankovnictví a financování, dotace 
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Záruky EGAP za úvěry 

(Novela zákona o pojišťování 
a financování vývozu se 
státní podporou)  

.   . 

 Zákon umožňuje Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) poskytovat i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a 
zkvalitnění výroby vývozcům nebo výrobcům tedy pro podniky nad 250 zaměstnanců, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) 
pojistné kapacity 330 mld. Kč. Tyto záruky by EGAP poskytovala s cílem posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Účel a rozsah záruk, 
podmínky jejich poskytnutí, výši krytí jistiny a postupy vyplácení peněžních prostředků ze státního rozpočtu stanoví nařízení vlády.  

 Maximální výše úvěru, na který bude poskytnuta záruka, může činit nejvíce 25 % z celkového ročního obratu příjemce úvěru v roce 2019. 
Minimální výše úvěru je stanovena na pět milionů korun. Současně maximální výše všech nesplacených úvěrových jistin zajištěných zárukou 
EGAP nesmí překročit částku dvě miliardy korun na příjemce úvěru nebo na ekonomicky spojenou skupinu.  

 Záruka bude poskytována na tři roky u provozních úvěrů a na pět let u investičních úvěrů. Výše záruky bude činit až 80 % úvěrové jistiny. 
Vztahuje se na úvěry poskytnuté do 31. prosince 2020. 

Revize úvěrových smluv a 
finančních dokumentů  

 V současné situaci doporučujeme revizi uzavřených finančních dokumentů. Současně by měla proběhnout analýza dopadu koronavirové krize 
na práva a povinnosti úvěrujících a úvěrovaných se zřetelem k uzavřeným finančním dokumentům. Konkrétně doporučujeme se zaměřit na revizi 
následujících okruhů úvěrových a finančních dokumentací: 

a) Obecné povinnosti, které úvěrovaní mají dle úvěrové smlouvy, a které za současných okolností mohou porušovat. Mezi obecné 
povinnosti patří např. povinnosti oznámení týkající se stavu majetku, finanční zadluženosti aj. Je potřeba si také dávat pozor na konflikt 
s potenciálním využitím některých finančních opatření ze strany úvěrovaného (např. využití úvěru programu COVID). 

b) Splácení a konkrétní podmínky této povinnosti úvěrovaného splácet jistinu úvěru a platit úroky. Zejména je zapotřebí zrevidovat, jaké 
případné další peněžité dluhy je potřeba hradit úvěrujícímu v souladu se sjednanou úvěrovou dokumentací. 

c) Závazná prohlášení a ověření, zda-li jsou ke konci každého úrokového období pravdivá, popř. aktuální. Např. kontrola správnosti 
prohlášení o absenci nedoplatků na daních a obdobných platbách aj. 

d) Případy porušení, kterými bývá každá událost bez ohledu na to, vznikla-li z důvodu na straně úvěrovaného nebo bez jeho přičinění. 
Mezi případy porušení můžeme řadit např. úpadek či hrozící úpadek nebo i nezaplacení daní. Nastane-li případ porušení, je úvěrující 
oprávněn bezprostředně poté zesplatnit veškeré částky, které mají být dle smlouvy o úvěru hrazeny. V ten samý okamžik i zároveň zaniká 
povinnost úvěrujícího poskytnout úvěrovanému další finanční prostředky. 

e) Další ujednání smlouvy o úvěru je zapotřebí také důkladně zrevidovat, zejména články týkající se náhrady újmy a vylučující 
či modifikující ustanovení občanského zákoníku. 

f) Finanční ukazatele zavazující úvěrovaného k plnění určitých finančních ukazatelů, které prokazují ekonomickou kondici úvěrovaného.  
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g) Ve vztahu k insolvenci by úvěrující měl být připraven činit kroky takového charakteru, aby v co největší míře ochránil své zájmy 
a uspokojil v co největší míře části jeho pohledávek. Rovněž úvěrovaný by měl zaujmout odpovědné stanovisko a činit kroky v souladu 
s ustanoveními insolvenčního zákona. 

Záruční program COVID III 

.   . 

 Vláda poskytne prostřednictvím ČMZRB v rámci Záručního programu COVID III záruky ve výši 150 miliard Kč, což při 30 % ručení znamená, že 
se očekává, že podniky si vezmou úvěry v celkové výši 500 miliard Kč. Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž 
ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. 

 Podnikatel o podporu zažádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém 
ručení pro Program COVID III. 

 Konkrétní parametry záruční podpory se liší podle velikosti podniku. V případě podniku do 250 zaměstnanců bude u individuální půjčky státní 
záruka ve výši 90 % jistiny, u firem do 500 zaměstnanců to bude 80 % jistiny. V obou případech je maximální výše úvěru 50 milionů s dobou 
ručení až tři roky.  

 Vztahuje se na úvěry poskytnuté do 31. prosince 2020. 

  Pro bližší informace k této kategorii kontaktujte JUDr. Martina Kartnera. 

Daně 

Daň z nabytí nemovitosti 

(Návrh zákona, kterým se 
zrušuje zákonné opatření 
senátu o dani z nabytí 
nemovitých věcí)  

.   . 

 Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019.  

 Zrušení dopadá na tyto případy: 

o Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. září 2020 a později 

o Lhůta pro podání daňového přiznání uplynula do 31. března 2020, tzn. na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které 
proběhly v prosinci roku 2019 a později 

 Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí případný 
vratitelný přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí správce daně pouze na základě poplatníkem podané žádosti. 

 Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti. 

Prominutí úroků z prodlení 
v souvislosti s DPH a 

 V období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 dojde k prominutí úroku z prodlení vzniklého na DPH, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z 
prodlení váže, nejpozději dne 31. prosince 2020, a současně je ve stejném období prominuta DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží 
a za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům. 
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prominutí DPH – pro vybrané 
subjekty  

.   .  

 

 Daňový subjekt však musí oznámit splnění podmínky správci daně, a to že převažující část jeho příjmů v období od 1. června 2020 do 20. 
listopadu 2020 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly opatřeními zakázány nebo omezeny.  

 Jedná se o tyto obory: 
o provozování restauračních zařízení a barů, 
o provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték 
o pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, 
o pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, 
o provozování cirkusů a varieté, 
o pořádání poutí a podobných tradičních akcí, 
o pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, 
o pořádání veletrhů, 
o provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, 
o provozování zoologických zahrad, 
o provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

Prominutí zálohy na daň 
příjmu fyzických a 
právnických osob – pro 
vybrané subjekty  

.   . 

 U podnikatelů, u nichž byla jejich činnost bezprostředně omezena dále dochází k prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických 

osob splatných v období od 15. října 2020 do 15. prosince 2020 respektive 15. října 2020, 16. listopadu 2020 nebo 15. prosince 2020. 

 Daňový subjekt však musí oznámit splnění podmínky správci daně, a to že převažující část jeho příjmů v období od 1. června 2020 do 2é. 
listopadu 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly opatřeními zakázány nebo omezeny.  

 Prominutím zálohy na daň z příjmů neznamená prominutí daně samotné.  

Prominutí zálohy na daň 
silniční – pro vybrané 
subjekty  

.   . 

 U podnikatelů, u nichž byla jejich činnost bezprostředně omezena dále dochází k prominutí zálohy na silniční daň. 

 Daňový subjekt však musí oznámit splnění podmínky správci daně, a to že převažující část jeho příjmů v období od 1. června 2020 do 20. 
listopadu  2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly opatřeními zakázány nebo omezeny.  

 Prominutím zálohy na daň z příjmů neznamená prominutí daně samotné. 

Zpětné uplatnění daňové 
ztráty / vzdání se práva na 
uplatnění daňové ztráty 

.   . 

 V rámci opatření, která byla přijata s cílem zmírnit důsledky spojené s koronavirem byla rovněž s účinností od 1. července 2020 rozšířena 
možnost uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelné od základu daně, a to na dvě zdaňovací období, která bezprostředně 
předcházející zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla, přičemž do 30. června 2020 bylo možno daňovou ztrátu takto uplatnit 
pouze v nadcházejících pěti letech za předpokladu, že poplatník dosáhl kladného daňového základu. 
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 Vznikla-li by tedy poplatníkovi daňová ztráta za období roku 2020, novelou zákona o daních z příjmů bylo umožněno snížit základ daně za 
zdaňovací období roku 2020 o tuto ztrátu, a to prostřednictvím dodatečných přiznání k dani z příjmů, a žádat o případný vratitelný přeplatek. 

 Daňovou ztrátu pak lze uplatnit do výše 30 000 000 Kč v souhrnu za obě předcházející zdaňovací období. 

 Současně bylo nově umožněno využití vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve 
zdaňovacích obdobích následujících po obdobích, za které byla daňová ztráta stanovena a v tomto případě bude poplatník uplatnit 
daňovou ztrátu pouze zpětně. Tímto však dojde k podstatnému zkrácení lhůty pro stanovení daně, když na dobu následujících pěti let se již 
nebude aplikovat ustanovení o prodloužené prekluzivní lhůtě (až osm let). Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. 

Prominutí správních poplatků 
ve vybraných případech 

.   . 

 Nadále je rovněž umožněno plošné prominutí správního poplatku za podání některých žádostí správci daně. Týká se následujících situací: 
o prominutí úroku z prodlení 
o prominutí úroku z posečkané částky 
o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení 
o vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku 
o potvrzení bezdlužnosti. 

 

 Prominutí se týká žádostí podaných do 31. prosince 2020. 

 Pro bližší informace k této kategorii kontaktujte Mgr. Marii Lauter. 

Soutěžní právo a veřejná podpora 

Sdělení Evropské komise ze 
dne 19. března 2020  

.   . 

 Evropská komise v tomto sdělení představuje „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19“, kterým reaguje na ekonomickou situaci způsobenou výskytem onemocnění COVID-19 a souvisejících 
mimořádných opatření zavedených členskými státy. Komise v tomto Dočasném rámci stanoví podmínky, za kterých mohou členské státy 
poskytovat státní podporu subjektům postiženým následky výskytu onemocnění COVID-19, které by za normálních okolností byly z pohledu 
evropského práva nepřípustné. Evropská komise v tomto sdělení zároveň vyjadřuje vůli o veškerých notifikacích ze strany členských států v 
oblasti poskytování státní podpory rozhodovat ve zrychleném režimu.  

 V důsledku tohoto Dočasného rámce tedy mohou členské státy jednodušeji ekonomicky podpořit určitá odvětví či konkrétní podniky, 
zejména malé a střední podniky, které čelí finančním obtížím, např. ve formě nedostatku likvidity, jež jsou způsobeny koronavirovou nákazou. 
Tento „uvolněný“ režim přitom nepůjde aplikovat na podniky, které měly finanční problémy již před současnou krizí, tj. k termínu 31. prosince 
2019. 
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 Taková státní podpora může mít podobu např. přímých dotací a grantů, selektivních daňových výhod, poskytnutí státních záruk za úvěry, 
krátkodobého pojištění vývozních úvěrů či subvencovaní úrokových sazeb. Konkrétní formy podpory a jejich podmínky pochopitelně závisí 
na přístupu jednotlivých států a je proto třeba sledovat, k jakým formám podpory tyto přistoupí.  

 Dne 14. října 2020 Evropská komise zveřejnila již 4. doplnění svého sdělení a prodloužila platnost Dočasného rámce do 30. června 2021 
a možnost provádět rekapitalizace podniků prodloužila do 30. září 2021. 

  Pro bližší informace k této kategorii kontaktujte Mgr. Davida Kučeru. 

Správní právo  

Prominutí zmeškané lhůty 

(Stanovisko Ministerstva 
vnitra k posuzování běhu lhůt 
v oblasti veřejné správy v 
době trvání nouzového stavu)  

(LEX COVID)  

.   . 

 

 Tímto stanoviskem Ministerstvo vnitra doporučuje orgánům státní správy postup v případě, kdy osoba zmešká zákonem stanovenou lhůtu 
z důvodu nouzového stavu, respektive krizových opatření nařízených v jeho souvislosti, která omezují možnost pohybu fyzických osob.  Tyto 
skutečnosti podle Ministerstva vnitra ve vztahu k určitým úkonům představují závažný důvod pro prominutí lhůty nastalý bez zavinění účastníka 
řízení. 

 V situaci, kdy měl účastník řízení v určité zákonem stanovené lhůtě učinit např. poštovní podání nebo osobní dostavení se k jednání, měl by 
příslušný správní orgán zmeškání takové lhůty prominout, pokud účastník řízení o takové prominutí požádá v 15 dnech ode dne, kdy 
překážka pominula, v tomto případě tedy do 15 dnů od skončení nouzového stavu. Spolu s touto žádostí žadatel o prominutí musí připojit i 
úkon, který zmeškal, např. odvolání. V žádosti by pak mělo stačit odkázat na skutečnost vyhlášeného nouzového stavu bez potřeby dalšího 
dokazování ze strany účastníka řízení. 

 Ministerstvo zároveň upozorňuje, že veškeré případy by přesto měly být správními orgány posuzovány individuálně, přičemž zdůrazňuje, že 
provedení některých úkonů není nouzovým stavem ovlivněno - např. odeslání zprávy přes datovou schránku, pokud ji má účastník zřízenou 
(současná mimořádná opatření účastníku řízení v provedení takového úkonu zpravidla nijak nebrání). Takové zmeškání lhůty tedy orgán 
pravděpodobně nepromine.  

 V situaci, kdy osoba v řízení před soudem ve správním soudnictví zmeškala lhůtu k provedení úkonu z vážného a omluvitelného důvodu 
spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které této osobě znemožňovalo, nebo podstatně ztěžovalo úkon činit, promine soud 
zmeškání této lhůty i v případech, ve kterých to zákon jinak vylučuje. Žádost prominutí je třeba učinit do dvou týdnů od ukončení nebo zrušení 
mimořádného opatření při epidemii, z kterého plynulo omezení úkonu. 

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. et Mgr. Lukáše Hodera, LL.M. 
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Exekuce  

Zákaz výkonu rozhodnutí 
prodejem movitých věcí 

(LEX COVID II)  

.   . 

 LEX COVID vyloučil provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, a to do 30. června 2020. Mohl však být proveden soupis věcí, soupis 
na místě̌ samém pak může být tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné. Sepsané věci mohly být zajištěny jenom v případě zvláštního 
zřetele hodném. 

 Výjimky: 
o povinný písemně oznámí soudu, že má ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat, nebo 
o výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené 

poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy 

 LEX COVID II má opatření obnovit, a to od okamžiku jeho účinnosti do 28. února 2021.  

Omezení výkonu rozhodnutí 
přikázáním pohledávky 
z účtu u peněžního ústavu 

(LEX COVID II)  .   . 

 LEX COVID dále omezil výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky a umožnil peněžním ústavům vyplácení finančních prostředků do výše 
čtyřnásobku životního minima, a to do 31. prosince 2020. 

 LEX COVID II má opatření obnovit, a to od okamžiku jeho účinnosti do 28. února 2021. 

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. et Mgr. Lukáše Hodera, LL.M. 

Plošná mimořádná nařízení v ČR   

Nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest 

.   . Ke dni 31. října 2020 

 Nošení ochranných prostředků dýchacích cest se vyvíjí zejména s ohledem na epidemiologickou situaci v daném místě. Doporučujeme proto 
sledovat webové stránky Vlády ČR a ministerstva zdravotnictví.  

 V současné době platí celorepublikové opatření ministerstva zdravotnictví, které nařizuje nošení ochranných prostředků ve všech vnitřních 
prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, v prostředcích veřejné dopravy, na zastávkách, v motorových vozidlech (ledaže se v něm 
nachází jen osoby z jedné domácnosti) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném 
místě ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Z této povinnosti platí řada výjimek, které lze dohledat 
na stránkách ministerstva. 

 Usnesení vlády zavádějící tato opatření obsahující všechny výjimky naleznete zde. 
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Zákaz volného pohybu osob 

.   . Ke dni 31. října 2020 

 Je zakázán volný pohyb osob s výjimkami (zaměstnání, cesty za rodinou, nutné cesty k obstarání základních životních potřeb, cesty do 
zdravotnických zařízení, neodkladné úřední záležitosti, pobyt v přírodě a další) 

 Povinnost omezit pohyb na veřejně přístupných místech, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně 
přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob. 

 Je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu 
povolání, venčení psů aj. 

 Usnesení vlády zavádějící tato opatření obsahující všechny výjimky naleznete zde. 

Zákaz maloobchodního 
prodeje a poskytování služeb 
v provozovnách 

.   . Ke dni 31. října 2020 

 Je zakázaný maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách s mnoha výjimkami (např. potraviny, pohonné hmoty, palivo, hygienické 
a drogistické zboží, lékárny, noviny, tabákové výrobky, domácích potřeb aj.) 

 Usnesení vlády zavádějící tato opatření obsahující všechny výjimky naleznete zde. 

Opatření při cestování a 
vstupu do České republiky 

.   . Ke dni 31. října. 2020 

 Před příjezdem do ČR musí všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu 
zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, vyplnit online příjezdový formulář.    

 Vycestovat z České republiky je možné, přicestovat je možné jen v nezbytně nutných případech (především cesty do zaměstnání, cesty za 
rodinou, do zdravotnických zařízení, účast na svatbě nebo pohřbu, návrat zpět do místa svého bydliště v ČR). 

 Pro aktuální informace doporučujeme sledovat tzv. Semafor.  

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj Covid-
19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test 
bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. 

 Vzhledem k dynamickému a nepředvídatelnému vývoji situace doporučujeme před plánovanými cestami ověřit aktuální podmínky podle 
konkrétních zemí.  

  Pro bližší informace k této kategorii kontaktujte Mgr. Davida Kučeru. 

Další opatření 
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COVID – Kultura  

.   . 

 Divadla, hudební kluby, odborné technické profese i neziskové organizace profesionálně podnikající v kultuře mohou z programu získat peníze 
na marně vynaložené výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a kontinuální činnost v kultuře. Konkrétně se jde o aktivity, které byly kvůli 
mimořádným opatřením vlády omezené. Jedná se o marně vynaložené náklady za období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a to i včetně 
režijních nákladů. 

 Podpora z 2. výzvy v programu COVID – Kultura pokryje až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % 
uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů. 

COVID – Bus  

.   . 

 Jedná se o program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě, tedy o autobusové dopravce, kteří zajišťují např. dopravu na 
školní akce, zájezdy apod. 

 Výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy provozovaného autobusu a kapacity jeho sedadel. 

COVID – Sport II  

.   . 

 Jedná se o podporu podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními 
dopady mimořádných opatření, která zakázala sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku 
následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud a podle veškerých prognóz bude do konce 
roku 2020 i nadále trvat. 

 Program je zaměřen na:  

o Podpora A: podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, 
případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených 
do olympijského programu 

o Podpora B: podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce.  

 O dotaci se žádá za zrušené sportovní akce, které se měly konat v období od 12. března 2020 do 31. července 2020. 

COVID-cestovní ruch  

.   . 

 Podpora je určena cestovním kancelářím, cestovním agenturách, příjezdovým cestovním agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Způsob 
a výše podpory se odvíjí od subjektu, který o podporu bude žádat. 

 Program by měl být vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021. 

  Pro bližší informace k této kategorii kontaktujte Mgr. Davida Kučeru. 

 


