
Výstupy z  jednání Senátu Parlamentu ČR, 25. 3. 2020 

Senátoři dnes na mimořádné schůzi schválili a podpořili všechny vládní návrhy zákonů 

související s koronavirem ve znění, které mu předložili poslanci. 

Pro podnikatele je důležitá především tato nová legislativa: 

 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu 

Dochází k odložení startu poslední vlny EET o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu, 

tedy nejdříve k 1. červenci 2020. 

 Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to 

rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent 

redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně. Příspěvek státu dostanou i OSVČ. 

 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na sociální pojištění a prakticky se o polovinu 

snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek.  

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na zdravotní pojištění a prakticky se o 

polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek. Odsouvá 

se termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám. 

Předpokládáme, že všechny parlamentem projednané zákony urychleně podepíše i prezident 

republiky, a nová legislativa vstoupí brzy v platnost.   

Více informací k jednotlivým návrhům zákonů se můžete dočíst na webových stránkách 

Senátu PČR.  

 Novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020 prezident republiky Miloš Zeman podepsal 

již dnes. V tomto případě se senát dle nastavených legislativních pravidel novelou nezabývá. 

Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard 

korun, čímž se mj. vytvoří prostor pro kompenzační výdajové programy i pro úlevy na daních 

a pojistném.  

 Na základě výsledků dnešního jednání prezidia HK ČR přicházíme s dalším námětem k již 

zveřejněnému devatenácteru, který se v posledních dnech ozývá z naší členské základny: 

Odvádění DPH pouze z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými 

směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla 

alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. V souvislosti s mimořádnými 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=6415
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=6415


problémy v cash flow odběratelů se řada zejména malých firem dostává do problémů, když má 

zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. 

 Prezident HK ČR požádal ministryni práce i ministryni financí, aby vládou schválený program 

státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti 

Antivirus, byl ve prospěch zaměstnavatelů upraven. Pro zaměstnavatele bude klíčová 

metodika, podle níž budete moct žádat stát o podporu. MPSV bylo dnes večer navrženo několik 

úprav této metodiky, kterými chceme dosáhnout spravedlivých parametrů programu. Příklad: 

 Podle našich analýz výše příspěvku přepočítaná na 1 zaměstnance by byla nyní 

„zastropována“ příliš nízko. Stát se sice chystá přispívat na vyplácené náhrady mezd 50 

nebo 80 %, jenže tato nahrazovaná měsíční mzda bude limitována mediánem, tedy 

částkou 31 tisíc Kč. A to je problém. Firmy s vyššími mzdami – a nemusí to být ani výrazně 

nadprůměrné mzdy – by tak dostaly od státu relativně méně.  

 Druhý příklad. Zaměstnavatel by z náhrad mezd odváděl také odvod zdravotního a 

sociálního pojistného „za sebe“. To fakticky snižuje váhu státního příspěvku na celkových 

mzdových nákladech firem. Proč? Protože z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel 

obratem státu odvede 34 Kč. Požádali jsme proto, aby stát dočasně zrušil měsíční odvody 

pojistného, přechodně je výrazně snížil nebo je alespoň na půl roku odložil s postupným 

splácením v následujících letech. 

 Pro všechny z Vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme 

shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace 

k tomuto kroku – více zde. Další užitečné informace pro OSVČ naleznete v tomto dokumentu. 

 Hospodářská komora ČR reprezentovaná Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT Unie, se v tuto 

chvíli snaží společně s Českou bankovní asociací a Ministerstvem vnitra ČR najít cestu, jak si 

zřídit na dálku datovou schránku prostřednictvím bankovní identity, kterou již nyní 

podnikatelé přistupují k internetovému bankovnictví. Pokud bychom nalezli technické a právní 

řešení, mohlo by se něco takového zprovoznit do 14 dnů. Společné expertní týmy na tom každý 

den intenzivně pracují, takže již během několika hodin či dnů bude jasno, zda bude tato 

možnost realizovatelná. V kladném případě by už nikdo z podnikatelů nemusel chodit na 

pobočku České pošty a jiných úřadů, a mohl by si datovou schránku zřídit z pohodlí domova. 

 Dnes jsme navázali spolupráci se společností Wolters Kluwer, která patří k předním odborným 

vydavatelstvím v České republice, ohledně zpřístupnění katalogu vzoru smluv. Tuto 

jedinečnou možnost brzy zpřístupníme pro všechny členy Hospodářské komory ČR zcela 

zdarma. Věřím, že o spuštění této nabídky Vás budu moci informovat již zítra. 

 Na webových stránkách HK ČR jsou umístěny další informace našich začleněných společenstev 

v souvislosti s koronavirem. vyjádření Asociace komunikačních agentur k situaci COVID-19 

či  stanovisko Unie filmových distributorů k současnému nouzovému stavu. 

 Deník shromažďuje příběhy vás, živnostníků, na které tvrdě dopadla vládní opatření. Redakce 

Deníku spolu s Hospodářskou komorou pomáhá zodpovídat dotazy čtenářů. Jak živnostníci 

hodnotí kroky vlády? Čtěte zde. Deník také dnes upozorňuje, že úřady práce začínají plnit 

propuštění zaměstnanci zde. 

https://pespropodnikatele.cz/
https://pespropodnikatele.cz/zivnost
https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/OSVC-a-koronavirus_23.-3.-2020.pdf
https://www.komora.cz/asociace-komunikacnich-agentur-k-situaci-covid-19/
https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/Kalkulace-ztr%C3%A1ty-z-coronaviru_02.pdf
https://www.denik.cz/podnikani/koronavirus-vlada-zivnostnici.html
https://www.denik.cz/podnikani/firmy-propousteni-urad-prace-fronty-koronavirus-20200325.html


 V návaznosti na pondělní informaci o iniciativě Zdeňka Pohlreicha, která spočívá v rozvozu 

jídel zdarma složkám integrovaného záchranného systému, prezident HK ČR děkuje, že i 

v této pro mnohé složité ekonomické situaci přispíváte. I díky Vám se podařilo vybrat již přes 

1,2 mil. Kč. Pro všechny zájemce o zapojení - přispět lze na transparentní účet KB 

6770217/0100.  

 Vzhledem k vysoké poptávce informací ze strany zahraničních podnikatelů či manažerů je 

publikována aktuální informace ke COVOD-19 i na anglickou verzi komorového webu.  

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/f-b-solutions-s-r-o-f-b-solutions-s-r-o-czk
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/f-b-solutions-s-r-o-f-b-solutions-s-r-o-czk
https://www.komora.cz/en/coronavirus/

