
Výsledky schůze vlády, 23. 3. 2020: 

1. Z hlediska OSVČ jsou důležité následující kroky odsouhlasené vládou na pondělní schůzi: 

 Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení za letošní rok. Drobní 

podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na 

pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Nepůjde ale jen o odsunutí 

plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, 

budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i 

částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé 

OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční 

povinnosti. 

 Podle sdělení členů vlády se totéž bude vztahovat i na placení záloh na zdravotní 

pojištění. Na druhé straně není znám osud návrhu ministerstva zdravotnictví na sladění 

termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s již odloženým 

termínem podání přiznání k dani z příjmů. Takové sladění (aby se přehled nemusel 

podávat v květnu, když se může přiznání podávat až v červenci) by bylo vhodné i pro 

podávání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení. 

2. Pro zaměstnavatele je důležité, že vláda schválila program státních kompenzací pro 

zaměstnavatele, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. 

U kompenzací dvou typů překážek našla shodu vláda již minulý týden, dnes doplnila i 

zbývající tři (stručný popis lze nalézt na webu MPSV). V tuto chvíli nedisponujeme 

jednoznačnou informací, jak je to s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při 

překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje míru státní kompenzace, tedy to kolik 

procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát. 

3. Všechny dotčené podnikatele zaujme, že 

 vláda přichází s návrhem oficiálně odložit závěrečnou vlnu EET. Ministryně financí 

původně takový návrh zcela odmítala, posléze připustila, že bude instruovat kontrolní 

orgány, aby byly shovívavé a fakticky nekonaly, nakonec vláda odklad zaštítí zákonnou 

cestou. V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se 

počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro 

závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 

1. května. 

 Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační 

balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné 

prominutí červnové zálohy na daň z příjmů) 

4. Vláda nakonec vyhodnotila, že opatření na zmírnění důsledků epidemie nemůže finančně 

zabezpečit pomocí existující rezervy státního rozpočtu nebo pouhými přesuny peněz 

v rámci schváleného státního rozpočtu, a proto předloží do sněmovny novelu zákona o 

státním rozpočtu na rok 2020, která jí umožní opatření financovat prostřednictvím schodku 

zvýšeného na 200 miliard Kč. 

 Prezident HK ČR odsoudil výzvu odborového svazu KOVO k úplnému zastavení veškeré 

výroby. Nabádat při tom manažery, aby se vzdali odměn, a společnosti, aby se vzdaly zisků, 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-na-pojistnem-37960
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove


pro ochranu zdraví a života zaměstnanců, je pak nevkusně populistické a na hraně zdravého 

rozumu. Je potřeba, aby všechny výroby, které budou mít jen trochu odbyt, aby dále pracovaly. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě. Stejného názoru je i Ocelářská unie - více zde. 

 Hospodářská komora ČR jednoznačně podporuje 5 zásadních požadavků automobilového 

průmyslu k rychlému řešení bezprostředních ekonomických následků pandemie COVID-19, 

které vládě představilo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).  

 Ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi a daňovými poradci pro Vás 

připravujeme vzory v současnosti nejfrekventovanějších žádostí na jednotlivé státní 

instituce. Tyto mustry, které budeme postupně zveřejňovat na webu Hospodářské komory, 

Vám pomohou s žádostmi o posečkání daní a splátkování pojistného či o prominutí úroků.  

 Prezidenta HK ČR navštívil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svou iniciativou rozvozu jídel 

zdarma hasičům, policistům a záchranným složkám, kteří stejně jako podnikatelé procházejí 

zatěžkávací zkouškou a odbývají se na jídle. Od soboty rozváží 500 jídel denně v Praze. Tato 

iniciativa pomoci složkám integrovaného záchranného systému má jeho podporu, pro její 

financování jsou ale logicky potřeba peníze. Přispět lze na transparentní účet KB 

6770217/0100. První příslib 500 tis. Kč je od Plzeňského Prazdroje, který pomůže tento 

projekt nastartovat. Kdo má zájem dlouhodoběji podpořit tuto aktivitu Zdeňka Pohlreicha, 

prosím, kontaktujte Hospodářskou komoru. Děkujeme!  

Zdeněk Pohlreich také adresoval vládě dopis, v němž upozorňuje, že bez včasné, jasně 

formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů 

pokračovat v podnikání, čtěte zde na Deník.cz.   
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