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Podpora podnikatelů v době krize (aktualizace k 14.4.2020): 

V současné době existuje velká řada restrikcí, které všichni známe, protože se jim musíme přizpůsobit. Ale kromě restrikcí stále slyší-
me v médiích, že stát bude pomáhat podnikatelům. Bohužel zpráv je mnoho, úvah ještě víc, ale co vlastně platí a už je v praxi je, je 
mnohdy nedohledatelné. Pokusíme se tak zmapovat jednotlivé druhy podpory podnikatelů. Veškeré údaje uvedeny s platností k 
14.4.2020.  

 

Dne 27.3.2020 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny nové zákony související se současnou situací v boji s COVID 19. 

• Zákon č. 137/2020  - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  

• Zákon č. 136/2020  - Zákon 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  

• Zákon č. 135/2020  - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve 
školním roce 2019/2020  

• Zákon č. 134/2020  - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů  

• Zákon č. 133/2020  - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epi-
demii v roce 2020  

 

Dne 14. 4. 2020 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny nové zákony související se současnou situací v boji s COVID 19. 

• Zákon č. 159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koro-
naviru SARS CoV-2 

• Zákon č. 160/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti 
s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 

• Zákon č. 161/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

 

• Další opatření byla přijata prostřednictvím nařízení vlády nebo vyhlášek jednotlivých ministerstev. Ještě stále existují navržená 
ustanovení, které neschválil Senát a nepodepsal Prezident republiky. 

 

 

Podpora v oblasti daní (gesce Ministerstva financí) 

• Daň z příjmů 2019:  

• Termín pro podání daňového přiznání není odložen, ale budou se automaticky promíjet pokuty a příslušenství, pokud 
bude podáno do 1.7. Pokud se daňové přiznání nepodá a daň nezaplatí do 1.7. poběží celá pokuta už od 1.4. !!!  

• Info MFCR: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf  

• podrobnosti: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav  

• Hodnocení: toto opatření odsouvá pouze povinnosti, ale nepřináší zásadní úlevu podnikatelům. 

 

• Zálohy na daň z příjmů splatné do 15.6.2020:  

• červnová záloha k 15.6. se nebude muset platit, je to automaticky zrušeno, není nutné FÚ speciálně žádat - viz. https://
www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf 

• Hodnocení: Zcela pozitivní úleva pro podnikatele. Zálohy na daň z příjmu se platí většinou za čtvrtletí a jsou vypočítá-
ny dle zisku za předchozí rok. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat propad příjmů minimálně po dobu 3 měsíců, je od-
puštění jedné zálohy zcela adekvátní a pro stát to v podstatě znamená, že nebude muset tuto část daně z příjmu vracet 
v rámci vyúčtování v roce 2021. 

 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
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• Daňová ztráta za rok 2020:  

• Pokud v roce 2020 budete mít daňovou ztrátu, půjde daňové zisky z let 2019 a 2018 kompenzovat touto ztrátou a do-
sáhnout tak vratky daně za daňové období 2018 a 2019, a to formou dodatečného daňového přiznání za roky 2018 a 
2019.  

• Hodnocení: zcela jistě všichni doufáme, že i přes výpadek způsobený COVID 19 bude naše podnikání na konci roku 
alespoň na nule, a tudíž bude tato úleva bezpředmětná. 

 

• Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení:  

• DPH – pokuty za pozdní podání (nebo nepodání) budou promíjeny pouze na základě žádosti, což nemusí dopadnout na 
všechny, bude záležet jaké Vaše další prohřešky jsou na FÚ evidovány.  

• Pokud víte, že nebudete moci momentálně DPH uhradit, můžete svého místně příslušného správce daně požádat 
o povolení posečkání úhrady DPH, popřípadě rozložení její úhrady na splátky a to dle § 156 daňového řádu. Žá-
dost o posečkání nemá žádný jednotný formulář, jedná se o obecné podání. Po dobu posečkání pak nevzniká 
úrok z prodlení, ale pouze úrok z posečkané částky. Totéž platí i pro splátky. Správce daně pak může zcela nebo 
z části vzniklý úrok prominout. Požádat správce daně o prominutí úroku jste však oprávněni až po úhradě daně, 
v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Informace k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v 
souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 naleznete v Pokynu GFŘ č. D-44 a v Informaci GFŘ k promíjení úroků z 
prodlení a úroků z posečkané částky.  

• Kontrolní hlášení - pokuta 1000,- Kč za pozdní podání bude automaticky prominuta, ale ostatní pokuty jen na žádost. 
Tzn. že bude záležet na tom, kdy dojdou výzvy. Ale hlavně nemusí být prominuto - jen pro tzv. hodné subjekty bez mi-
nulých restů. Je možné bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se 
zpožděním maximálně 4 pracovní dny).  

• O prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem bude nutné žá-
dat!!! POZOR: !! Odpověď MFCR: Pokud podáte pozdě kontrolní hlášení, ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném 
liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta po-
kuta ve výši 1 000 Kč.  

• Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na jejichž 
základě Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o 
prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsled-
ku působení mimořádných opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020 zdroj: https://
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-
odpovedi/dan-z-pridane-hodnoty  

• Plošné odpuštění nebo oddálení platby DPH za březen 2020 splatné k 25.4.2020 Ministryně financí odmítla na 
tiskové konferenci dne 14.4.2020. 

• Hodnocení: úleva pro podnikatele pouze ve formě oddálení plateb, o kterou musí být ještě navíc žádáno. To je pomoc 
v současné době?  

 

• Elektronická evidence tržeb - EET:  

• EET je pozastaveno na dobu stavu nouze + na další 3 měsíce po jeho skončení, a to pro všechny. 

• Hodnocení: V danou chvíli skutečně není prostor, aby toto řemeslníci řešili, zaváděli a stávající profese žádaly o nové 
přístupové licence. Mohlo by zůstat zrušeno navždy. 

  

• Daň z nabytí nemovitých věcí:  

• prominutí pokuty za nepodání a příslušenství za pozdní platbu / u lhůt od 31.3. - do 31.7. - pokud bude podáno, zapla-
ceno do 31.8. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf 

• v posledních dnech se začalo mluvit  o úplném zrušení této daně, ale zatím není o ničem rozhodnuto, ale na druhou 
stranu se mluví o zrušení odpočítatelnosti úroků hypotečního úvěru z daně z příjmů, 

• dne 6.4.2020 na tiskové konferenci pronesl Jan Hamáček, že ČSSD se zrušením této daně nesouhlasí, že nebylo projed-
náno na koaliční radě, 

• dne 14.4.2020 vystoupila na tiskové konferenci Ministryně financí, že toto chce navrhnout na koaliční radě, a že je to na 
programu vlády v pátek 17.4.2020, 

• Hodnocení: celkové zrušení této daně by bylo samozřejmě pozitivní, ale není to primární pomoc podnikatelům. 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
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• Silniční daň 

• Plošné posunutí záloh, zálohu splatnou v dubnu a červenci možno doplatit do 15.10.2020. 

• MPO rovněž hovoří o posunutí platby za mýtné o tři měsíce, ale není ještě schváleno.                                                                                                                                                                         

• Hodnocení: Důležité opatření pro dopravce, ostatní podnikatele tato daň zásadním způsobem nezatěžuje. Nejedná se o 
úlevu, ale o posunutí povinnosti, a to přesto, že mnoho dopravců má řadu vozů odstavenou, protože kvůli odstávce au-
tomobilového průmyslu nemají co vozit. 

 

• Moratorium na platbu úvěrů, leasingů, hypoték a možná nájmů 

• Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů. Týká se spotřebitelských, hypotečních i podnikatelských úvěrů. Netýká se 
kreditních karet, revolvingových úvěrů a kontokorentů. Každý občan i podnikatel bude moci požádat o odložení splátek 
u své banky o 3 nebo 6 měsíců a banka bude muset vyhovět. Podmínkou je, že úvěr musel být čerpán před 26.3.2020 a 
k tomuto datu nebyl dlužník více jak 30 dní po splatnosti.  První odložená splátka může být až květnová splátka, v dub-
nu je nutno splátku zaplatit v plné výši, pokud nebylo domluveno s bankou jinak. 

• V souvislosti s odkladem splátek hypoték se začalo mluvit i o odkladu plateb nájemného do 30.6.2020 s tím, že nájem-
né by následně bylo doplaceno ve splátkách v následujících 12-24 měsících. Nájemné v objektech měst je velmi často 
postiženým podnikatelům promíjeno na základě rozhodnutí místních samospráv. Návrh prošel parlamentem, ale nejspíš 
narazí v senátu, senátorům se nelíbí přenesení odpovědnosti na soukromé pronajímatele nemovitostí. 

• Hodnocení: pokud by se skutečně v blízké době povedlo podnikatele na nějakou dobu zprostit placení úvěrů, byla by to 
obrovská pomoc, ale samozřejmě jako u všeho platí čím dřív, tím líp. Zákon ještě neschválil Senát, který o tom bude 
jednat 16.4.2020 a již dopředu senát avizuje spoustu připomínek. 

 

 

Podpora v oblasti zaměstnanosti (gesce MPSV a MPO) 

• OSVČ: Sociální a zdravotní pojištění, ošetřovné, měsíční dávka:  

• Sociální pojištění OSVČ:  

• Podání Přehledu za rok 2019 – termín se posouvá nejpozději do 3. 8. 2020 (https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-
info) 

• Za období březen až srpen 2020 se snižuje pojistné na důchodové pojištění o částku 2.544 Kč u OSVČ podnikající 
na hlavní činnost. Co to znamená: Pokud Vaše zálohy na důchodové pojištění jsou právě 2.544 Kč, tak za březen 
až srpen 2020 nebudete platit nic. Pokud jsou Vaše zálohy vyšší, platíte jen rozdíl, tj. zálohu snížíte o 2.544 Kč.  

• Hodnocení: jedna z mála skutečně schválených věcí, která zcela jistě aspoň trochu uleví OSVČ. 

 

• Zdravotní pojištění OSVČ:  

• Podání Přehledu za rok 2019 – termín se posouvá nejpozději do 3. 8. 2020  

• Zálohy na zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020 se snižuje o částku 2.352 Kč u OSVČ podnikající na 
hlavní činnost. Co to znamená: Pokud Vaše zálohy na zdravotní pojištění jsou právě 2.352 Kč, tak za březen až 
srpen 2020 nebudete platit nic. Pokud jsou Vaše zálohy vyšší, platíte jen rozdíl, tj. zálohu snížíte o 2.352 Kč.  

• Hodnocení: jedna z mála skutečně schválených věcí, která zcela jistě aspoň trochu uleví OSVČ. 

 

• Ošetřování člena rodiny OSVČ:  

• Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424,- Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu 
ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím místně pří-
slušného živnostenského úřadu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu. Platí totéž, co pro zaměstnance, tj. dodat 
vyplněný formulář Žádosti o ošetřovné. Především pro děti do 13 let z důvodu uzavření školy, školky a to po ce-
lou dobu uzavření zařízení. 

• Hodnocení: jedna z mála skutečně schválených věcí, která zcela jistě aspoň trochu pomůže OSVČ. 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc
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• Kompenzační bonus pro OSVČ 

• Vláda schválila návrh jednorázové dávky pro OSVČ (Kompenzační bonus) ve výši 25.000,- Kč (resp. 500,- Kč / 1 
den) pro období od 12.3.2020 do 30.4.2020. Nárok na tento bonus má každý podnikatel, který podniká na hlavní 
činnost (+ podnikatelé důchodci, invalidé, matky na mateřských dovolených) a utrpěl ztráty zejména z důvodu  

 a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,  

 b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,  

 c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v 
 případě jeho zaměstnance,   

 d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti sub-
jektu kompenzačního bonusu nebo  

 e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjek-
tu kompenzačního bonusu.  

• O dávku se žádá: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/aktualita.faces?zaznam=145 

• Hodnocení: Pokud dávka přijde brzy, OSVČ pomůže, pokud se o ni bude jednat tak rozvážně jako o všem v 
tomto státě, tak už nebude mít komu pomáhat. Nicméně dávka odpovídá zhruba nákladům, kolik by stát musel 
vydat za podporu v nezaměstnanosti, kdyby podnikatel podnikání ukončil. 

 

 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/aktualita.faces?zaznam=145
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• Zaměstnavatelé/zaměstnanci: Sociální a zdravotní pojištění, ošetřovné:  

• Ošetřování člena rodiny – zaměstnanci:  

• Po celou dobu uzavření škol a školek má nárok zaměstnanec na ošetřovné pro děti do 13 let. Zaměstnanec si ve 
škole vyzvedne formulář (část A. vyplní škola), vyplní část B., předá zaměstnavateli, který doplní další informace 
a zajistí předání na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Rodiče se mohou střídat.  

• Vše důležité (včetně kalkulačky) naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

• Hodnocení: Zcela určitě pomoc pro rodiče dětí i pro zaměstnavatele, kterým uzavření škol způsobuje velké pro-
blémy. 

 

• Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatelé:  

• 31.3.2020 byl schválen finální návrh programu Antivir včetně metodiky pro podnikatele: https://www.mpsv.cz/
antivirus 

• Program Antivir bude spuštěn 6.4.2020,  

• Program rozlišuje režim A a B (viz materiál níže:) 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.mpsv.cz/
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• Program se vztahuje pouze na překážky v práci, kdy zaměstnanci nemohou pracovat a pobírají za to náhradu 
mzdy. Režim A  pro karanténu a úplné uzavření provozovny (překážky ze strany státu), program B je stanoven 
pro překážky na straně zaměstnavatele. 

• V praxi to má fungovat tak, že za každý den, kdy zaměstnanec nemohl pracovat, dostane zaměstnavatel kom-
penzaci podle programu Antivir. Podmínkou je, že zaměstnavatel musí mzdu i veškeré odvody vyplatit. Spravovat 
má Úřad práce.  

• U jednoho zaměstnavatele může platit režim A i B, ale u daného konkrétního zaměstnance může být režim jen 
jeden. Je tedy nutno vyhodnotit, jestli překážky u daného zaměstnance splňují režim A nebo režim B.  

• Na naše četné dotazy se nám dostalo alespoň pár odpovědí: 

• Ti zaměstnavatelé, kteří se pokusili zachovat provoz a došlo u nich jen k omezení provozu /např. u restau-
rací prodej přes okénko nebo rozvážkou, u  jiných prodejem přes internet), nárok na příspěvek na náhra-
du mezd nezanikne, jen místo v režimu A bude poskytován v režimu B.   

• Tím zároveň odpovídám na Váš druhý dotaz, zda musí být splněny všechny možnosti u režimu B. Ne, re-
žim B v sobě zahrnuje několik variant (málo zaměstnanců nebo nedostatek vstupů nebo nedostatek po-
ptávky), a každá jednotlivě vede k nároku na příspěvek na náhradu mzdy, a to v tom rozsahu, v jakém 
byla poskytnuta. Malý příklad, jestliže zaměstnavatel prodává od 14. 3.  přes okénko a z původních 5 za-
městnanců má práci pro každého jeden den v týdnu, dostanou tito zaměstnanci mzdu za tolik dnů, kolik 
v březnu pracovali (do 13. 3. všechny a po 13.3. třeba jen 2) a za dny, kdy nepracovali náhradu mzdy. 
Zaměstnavatel si požádá o příspěvek na tyto zaměstnance, a to na náhrady mezd poskytnuté za dny, kdy 
nemohli pracovat.  

• Otázkou pak zůstává, jak se postaví MPSV k tomu, pokud podnikatel prokáže, že zaměstnanec byl za-
městnán výhradně pro účely prodejny, která byla rozhodnutím vlády zavřená a na prodeji v e-shopu se 
nemohl podílet, protože to neměl ve smlouvě a ani k tomu nebyl zapotřebí.  V tomto případě by měl být 
zařazen do režimu A, ale jak finálně rozhodne MPSV při posuzování žádostí se teprve ukáže. 

• Zaměstnavatel nejprve musí podepsat dohodu o programu antivir a teprve pak může podávat žádosti o 
mzdové náhrady. Pozor, podepíšete-li dohodu o programu antivir, vzdáváte se práva žádat náhradu škody 
na státu! 

• Hodnocení: Bohužel i přes vydání metodiky je stále více otázek než odpovědí a dle všeho i zde bude platit za 
dobrotu na žebrotu, tedy ten kdo se pokusil zachovat aspoň omezený prostor bude bit, oproti podnikatelům, kteří 
činnost zcela utnuli. Náklady tohoto se rovnají v podstatě nákladům, který by stát hradit v případě nezaměstna-
nosti daných osob.  

Zdroj informací: 
• https://www.komora.cz/koronavirus/ 

• https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-
zivnostnikum--253690/ 

• https://www.mpsv.cz/antivirus 

• https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

• https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info 

• https://www.mfcr.cz 

• https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-
38055 

https://www.komora.cz/koronavirus/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a
https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info
https://www.mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o
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 Ostatní podpora: 

• Datové schránky:  

• Pro všechny uživatele datových schránek je odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolá-
ní, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu). Možnost vzájemně posílat faktury, smlouvy, objednávky, potvr-
zení nebo certifikáty zdarma. Postup, jak posílání poštovních zpráv nastavit najdete zde: https://www.mvcr.cz/
docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART  

 

• Českomoravská záruční a rozvojová banka – bezúročný úvěr COVID I, II, III:  

• Bezúročný úvěr COVID I poskytovaný přímo ČMZRB už více jak týden ukončen, počet žádostí přesáhl množství aloko-
vaných finančních prostředků, byrokraticky náročný, o většině požadavků není zatím rozhodnuto. 

• Bezúročný úvěr COVID II poskytovaný komerčními bankami a garantovaný ČMZRB zahájil 2.4.2020 a 30.3.2020) 
zveřejnil svá pravidla, která naleznete na:  https://www.cmzrb.cz/soubor/vyzva-covid-ii/ 

• Nelze čerpat pro společnosti se sídlem v Praze (Evropské fondy). Měla by byt vypsána výzva pro Prahu později. 

• Bezúročný úvěr COVID III, Covid II. se ještě ani nerozjel a už se mluví o COVID III, jehož podmínky v tuto chvíli 
nezná ani ministr. 

• Hodnocení: Mnoho podnikatelů nechce úvěry z důvodu, že neví, z čeho by je spláceli, dosud hospodařili na „nulu“, co 
bude po oživení ekonomiky nevědí. Jiné podnikatele odradí byrokracie spojená s tímto programem. 

 

• Finanční úřady 

• Vyhlásily nouzový režim jako většina státní správy, úřední hodiny omezily na 2x3 hodiny denně, většinu věcí má podni-
katel řešit elektronicky, ale jak, když systém elektronické komunikace s FÚ není zcela dokončen. O bezdlužnost sice při 
znalosti pár drobností elektronicky požádáte, ale její vyřízení bude trvat minimálně 14 dní, protože různí správci různých 
druhů daní mají různě směny a dokud každý z nich nepotvrdí příslušný daňový účet, tak na bezdlužnost zapomeňte, 
natož pak na službu online. 

• Hodnocení: Uvědomuje si státní správa, že 14 dní může být ten rozdíl mezi fungující společností a společností v likvidaci 
v dnešní době? Při srovnání s ČSSZ zde musíme před ČSSZ smeknout, vzhledem k tomu, že její portál skutečně jede 
online a získání bezdlužnosti je většinou otázkou 48 hodin a bez poplatku na rozdíl od FÚ, který místo aby za svoji po-
malost byl státem pokutován, tak za bezdlužnost vybírá poplatek. Zkušenost členů v Praze a Středních Čechách.  

• Začíná se uvažovat, že by bezdlužnost nemusela být požadována. Úřední hodiny se opět začínají prodlužovat. 

Zdroj: www.vlada.cz, www.mpo.cz, www.mpsv.cz, www.komora.cz, www.skcr.cz 

https://www.mvcr.cz/
https://www.cmzrb.cz/soubor/vyzva-covid-ii/
http://www.vlada.cz
http://www.mpo.cz
http://www.mpsv.cz
http://www.komora.cz
http://www.skcr.cz
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Zdroj: h ps://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/ skove-zpravy/2020/4/A4-data-vlny-fin6_02.jpg 

Plán uvolňování opatření ve školství (stav k 14.4.2020): 

• pondělí 20. dubna 

• Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do 
max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuál-
ně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury 

• pondělí 11. května 

• Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípra-
vy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria 

• Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky 

• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech 

• pondělí 25. května 

• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovin-
ného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit 
složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách 
školy. 

• Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, 
výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí. 

• nejdříve 1. června 

• Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných 
školách 

• Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných ško-
lách – podmínky obdobné jako u školních skupin 

• červen 

• Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách 

• Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních 
škol a školách středních, a to formou třídnických hodin 

 
(zdroj: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--

podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/) 

http://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich

