
 MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou 
směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele. 

 
 Odeslán dopis ohledně nastavení programu COVID generálnímu řediteli ČMRZB, 

Jiřímu Jiráskovi, ve kterém byl vyzván prezidentem HK ČR k odstranění zbytečných 
administrativních překážek (např. popis odborné způsobilosti statutárních orgánů), a 
požádán o doplnění informací ohledně nastavení finančních programů pro OSVČ a 
v neposlední řadě o úpravu těch bodů programu, které budou v dohledné době pro 
řadu podnikatelů nesplnitelné (např. nedoplatek na mzdách či jiných závazcích).  

 
 Vláda zareagovala na výzvu HK ČR k okamžité alokaci finančních prostředků na 

ochranu pracovních míst a firem před krachem a podpoří českou ekonomiku 
částkou kolem 100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Forma 
přímé podpory bude ještě upřesněna, půjde však o formu kompenzací mezd, 
kurzarbeit, či dodávky likvidity firmám.  

 
 19. 3. bude na schůzi vlády projednáván materiál o kompenzacích, který navrhuje 

způsob kompenzace tak, jak byl za aktivního přispění HK ČR dohodnut minulý týden 
na MPSV. Vedle překážek v práci ošetřených navrženým programem kompenzací, 
který je v působnosti vlády, se souběžně řeší ještě i kompenzace v případě náhrady 
mzdy zaměstnancům pečujících o dítě, která však kvůli rozšíření a prodloužení 
ošetřovného vyžaduje zákonnou úpravu, a tedy projednání v parlamentu. Tento návrh 
dává naději, že bude konečně dosaženo finanční podpory zaměstnavatelů, kteří musí 
hradit mzdové náklady, přestože jejich podnikání bylo významně ovlivněno dopady 
přijatých vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.  

 
 Problematika úlev na pojistném zatím není centralizovaně řešena. Plátci pojistného 

musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o 
placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní 
pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách 
ČSSZ a konkrétní zdravotní pojišťovny. Detailnější informace k daním lze nalézt na 
stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR.  

 
 Žádost podnikatelů o vystavení certifikátu zásahu vyšší moci. S ohledem na 

současnou situaci vystavuje HK ČR certifikát s 50 % slevou. Prostřednictvím tohoto 
osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže 
bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o 
mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Podrobnější informace 

naleznete včetně ceníku zde. 
 

 Další informace začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem, dnes mj. od 
SČS – Unie nezávislích petrolejářů. Vše najdete na www.komora.cz/koronavirus.  
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