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Ročník 28 Číslo 3/2020 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

Úvodní slovo prezidenta ESČ 
 Vážené členky, vážení členové ESČ, vážení čtenáři, 

 není zvykem, aby svazový zpravodaj vycházel tak často, ale v této mimořádné době děláme výjimku (byť se jedná jen o elek-
tronické vydání zpravodaje), protože Vám chceme přinést aktuální a důležité informace, které potřebujete v této době znát.  

 

 V tomto čísle nenajdete moc informací o Svazu, protože veškeré informace uvedené v předchozím čísle jsou nadále platné a dle 
všech dostupných informací budou platná minimálně do června 2020, kdy by mohlo dojít k uvolnění pravidel souvisejících se shromaž-
ďováním osob.  

 

 Toto číslo tak bude věnováno především tomu, jak nám stát pomůže nebo nepomůže překonat nastalou situaci a já sám za 
sebe si dovolím konstatovat, že stát mě velmi zklamal, stát ve své podstatě podnikatelům prodloužil splatnost některých plateb a 
uhradí pouze to, co by musel zaplatit, kdyby daný zaměstnanec nebo OSVČ skončil na úřadu práce (bonus pro OSVČ nebo program 
Antivir). Jinak pouze platby odkládá a ruší jednu zálohu, kterou by stát musel stejnak při zaúčtování daně vracet. Bohužel nic víc (vice 
od strany 3). 

 

   V čísle rovněž naleznete předpokládaný harmonogram rozvolňování podnikatelských zákazů a odpovědi některých ministerstev 
na moje výzvy. 

 

 Na straně druhé, si dovoluji otisknout moji soukromou výzvu, byl bych moc rád, kdybych od Vás dostal zpětnou vazbu, zda s 
touto výzvou souhlasíte, zda ji mohu vydat i za členy svazu nebo zda s ní nesouhlasíte, a tedy zda i nadále zůstane mou soukromou 
výzvou. 

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ 
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Soukromá výzva Mgr. Radka Roušara 

Text původní výzvy z 13.3.2020: 

Přátelé, kamarádi, máme za sebou Velikonoce, nejsem věřící a svátky jsem nikdy moc nedržel, ale přesto i já cítím, že tyto svátky byly jiné. Byly jiné 
tím, že člověk tak nějak neměl co dělat, a tak přemýšlel. Přemýšlet by ovšem člověk neměl, protože jak praví staré přísloví: „přemýšlení bolí“. Po těchto 
svátcích bych možná toto přísloví trochu změnil, nebolí přemýšlení, ale poznání pravdy. 

A to je nyní to slovo, kterého se nám nedostává. Už více jak 40 dní dostáváme každý den informace o počtu nakažených, o počtu zemřelých, u kte-
rých byl zjištěn COVID 19 a když člověk hltá ty informace, tak je zděšen, k tomu dorazí zprávy z Italie, Francie, Španělska nebo USA a člověku se chce 
brečet … . 

Ale proč vlastně? Co se dozvídáme jiného, než co dávno víme? Dozvídáme se, že člověk může onemocnět (ano, existuje mnoho nemocí), dozvídáme 
se dokonce, že člověk není nesmrtelný. To jsou ale přeci věci, které všichni víme a dokážeme s jejich vědomím žít celkem spokojeně a dlouho, co je tedy 
nyní jinak? Co se tedy nyní natolik změnilo? Myslím si, že jsme ještě v životě nezažili takovou mediální masáž, jako nyní, mediální masáž bez řádného 
obsahu, ale plnou strachu. Neútočím teď na média, neútočím snad ani na politiky, nevím, jak tato hysterie vznikla, ani kdo ji způsobil, ne, na toto nyní 
ještě odpovědět nedokáži, ale přesto tvrdím, že je na čase odpovědi začít dostávat. 

Člověk je totiž nejvyšší formou života na této planetě právě proto, že dokáže reagovat na podněty. Myslím si, že před svátky jsme byli svědky něčeho, 
co zapadlo, ale bylo to velmi důležité. Předseda týmu COVID 19, tedy člověk, který na rozdíl od politiků současnému problému skutečně rozumí, začal 
postupně měnit svoji rétoriku, začal mluvit o uvolňování restrikcí, o promořování obyvatelstva virem COVID 19, a hlavně o tom, že když se začaly uplat-
ňovat restrikce v ČR, tak nebyla k dispozici přesná čísla ani informace ani z Číny, ani z Itálie … . 

Dnes jsme o 40 dní dále, dat máme mnohem víc a my stále hromadíme data, která nám v podstatě nic neříkají, to je počet pozitivně testovaných, 
počet úmrtí s COVID 19. Mám-li 10,3 milionu obyvatel, tak otestování 130.000 lidí je číslo, které nám nic nevypovídá, obzvláště pokud to jsou testovaní, 
kteří měli předpoklad nákazy. Stejně jako 6.000 infikovaných ze 130.000 testovaných je informace, která je nám v celku k ničemu, protože nevíme, jaký 
je poměr těch, kteří jsou sice pozitivně testovaní, ale nemají příznaky, kolik z nich má průběh jako při běžné „chřipce“, kolik z nich je hospitalizováno v 
nemocnicích, a když už jsou v nemocnicích, tak kolik z nich je tak skutečně kvůli COVID 19 a kolik kvůli jiným závažným chorobám a COVID 19 se k 
tomu přidal. Jediné, co víme je, že za 40 dní zemřelo cca 130 lidí, u kterých COVID 19 prokázaly testy. 

Nezlobte se na mě, ale jsme v 21. století, tedy v době, kdy statistiky hýbou světem a nám je představiteli státu stále dokola prezentováno jen toto? 
Kde je skutečná analýza toho co se děje? Kde jsou skutečná fakta, kde jsou otázky na skutečná fakta? 

Dal jsem si tu práci a jal jsem se zjišťovat skutečná data, na stránkách Českého statistického úřadu, které jsou zhruba tak pružná jako formuláře, 
které zasílá podnikatelům. Našel jsem údaje o úmrtích v České republice, a to do roku 2018, proč tam téměř v polovině roku 2020 nejsou data za rok 
2019 mi není jasné, možná je ještě musí na kalkulačce někdo dopočítat, nicméně k udělání si obrázku o tom, jak jsme na tom s úmrtností v ČR nám stačí 
i roky 2018 a 2017, které jsou si velmi podobné, v obou letech u ČR zemřelo za daný kalendářní rok cca 112.000 osob s trvalým pobytem na území ČR 
(mužů každý rok umírá zhruba o 1.000 více než žen). Statistiky rovněž jasně ukazují, že lidé nejvíce umírají mezi 65 a 85 rokem života, kdy počty úmrtí 
v daném ročníku jdou do tisíců. 

Toto jsou statistiky Českého statistického úřadu, dovolím si tvrdit, že jsou to první relevantní čísla, ze kterých je nutno vycházet. To znamená, že 
každý měsíc zemře v ČR cca 9.300 osob, což znamená, že každý den v průměru zemře 311 osob na území ČR. Bohužel se mi nepovedlo najít přesné 
rozdělení, na co lidé nejvíce umírají a poměry, pamatuji si pouze jakousi studii před pár lety, která mluvila o tom, že nejvíce úmrtí v ČR mají na svědomí 
plicní a srdeční problémy a také autonehody. Nezanedbatelnou část ovšem tvoří i osoby s psychickými problémy, které spáchají sebevraždu. Vím-li, že 
denně umírá v průměru 311 lidí denně, o kolik se toto číslo zvětšilo v posledním měsíci? Kolik lidí skutečně umřelo na COVID 19? Kolika lidem zkrátil 
COVID 19 život o pár dní, kolik lidí, by se dožilo o několik týdnů víc, kolik lidí by se dožilo o několik měsíců víc, kolik lidí by žilo alespoň o rok déle, kdyby 
nedostali COVID 19 než zemřou na jiné závažné nemoci. Kolik lidí je skutečně hospitalizováno v nemocnicích s COVID 19, kolik lidí bylo hospitalizováno s 
jinou závažnou chorobou a COVID 19 dostali až v nemocnici, kolik lidí se nakazilo v nemocnici a bylo následně dovezeno zpět do domovů seniorů, těch 
otázek je zde spousta a můžeme je klást dál a dál, jediné, co zde dostáváme, je kolik je nově nakažených a kolik lidí zemřelo s přítomností COVID 19. 

Nejsem odborník, nechci si na něj hrát, ale jsem občanem ČR, který má právo se ptát své vlády na odpovědi, 40 dnů slyšíme restrikce a strašení, ale 
neslyšíme žádná relevantní fakta. Odpovědní lidé vystupují a každé druhé vystoupení je v ostrém kontrastu s vystoupením někoho jiného. Ano, jsem 
připraven být zodpovědný občan a dodržovat pravidla, pokud mi někdo vysvětlí na základě skutečných faktů, proč je mám dodržovat. 

Na závěr mi dovolte ještě dvě věci, restriktivní opatření vlády působí na každého z nás. Podnikatelé krachují a krachovat budou, protože jim vláda 
nepomáhá, vláda si jen kryje svoji zadní sedací část, aby nemohla být žalována, ale ve skutečnosti podnikatelům nepomáhá, kolik bude na konci roku 
celkový účet počtu životů, které padnou na to, že lidé neustojí restrikce vlády, kolik bude sebevražd způsobených tím, že někdo zkrachoval, někdo nedo-
kázal splatit dluhy, skončil pod mostem nebo prostě jen proto, že ho vláda této země zavřela doma a on se vnitřně udusil? Bude těchto lidí stejně jako 
těch, kteří zemřeli s COVID 19, bude jich polovina nebo 10x více, zeptejte se psychologů a psychiatrů, jak současný stav působí na citlivé jedince. 

Vážím si každého života, ale stejně tak jsem si vědom, že nejsme nesmrtelní. Má cenu prodloužit někomu život o dva dny, když někomu jinému jej 
restrikcemi zkrátím o několik let? V pátek jsem byl sám osobně na pohřbu blízkého člověka, zemřel s největší pravděpodobnosti po dlouhém boji na rako-
vinu, nikdo ho vzhledem k domácímu úmrtí netestoval na COVID 19 a testování by bylo zbytečně, protože by zemřel tak jako tak. Ano, úmrtí je strašné, 
ale je to součást života. Já sám jsem se dostal před cca 5let lety do situace, kdy jsem za méně než půl roku měl osmery antibiotika a na plicním mi na-
značili, že mě mohou antibiotiky držet při životě možná rok až dva, ale že pro mě nemají jinou léčbu, a že moje plicní váčky jsou ve stavu, kdy to zalití 
moc dlouho nevydrží. Díky alternativní léčbě tu jsem stále a moje plíce se mi povedlo ne zásluhou českého zdravotnictví dát dohromady, ale ano vím, 
jaké to je, když doktoři nad Vámi lámou hůl a Vy 14 dní žijete relativně normálně a týden se dusíte a ležíte ve 40tkách teplotách a takto opakovaně sko-
ro půl roku. Myslím si, že díky své zkušenosti moc dobře vím, co může být COVID 19 za hnus, ale přesto říkám a vyzývám všechny občany: Chtějme od 
představitelů státu skutečná data z ČR, ale i dostupná data ze zahraničí, udělejme skutečnou analýzu na základě dostupných dat, a pokud data skutečně 
ukazují něco úplně jiného, než co ukazovala zfalšovaná data ze zahraničí před prvním březnem 2020, reagujme! Zatáhněme za záchrannou brzdu a za-
chraňme tento stát a hlavně jeho obyvatele. Následky dnešního stavu budeme napravovat ještě dlouho a pocítí je ti nejchudší. Ani data z jiných států, 
vztáhneme-li je k velikosti státu, jejich ekonomické a s tím související zdravotnické situaci nejsou tak strašná, jak nám je prezentováno. 

 

Doplnění výzvy z 14.4.2020: 

Pandemie si žije dal svým životem a šíří se další fabulace, ale fakta i dnes chybí. Dovolím si tak doplnit včerejší moji úvahu a par cifer, které jsem 
dnes zjistil na webu MZCR. Počet hospitalizovaných s COVID 19 v CR 428 osob. Z toho je 92 osob s velmi vážným stavem s přístrojovou podporou. Opět 
nevíme, kolik z těchto lidi je i jinak vážně nemocných. Kolik lidi již bylo v nemocnici s vážnou chorobou a COVID 19 jim přitížil. Nicméně nezlobte se na 
mě, ale ani tato čísla mě neohromuji ve vztahu k celkovému počtu osob, které za rok v ČR zemřou na různé nemoci. Opět žádám osoby odpovědné za 
tento stát, aby začaly zveřejnovat relevantní data a podle nich začaly konat! (Veškerá data jsou k 13.4.2020). 

Mgr. Radek Roušar 

 

 Vážení členové, pokud jste dočetli moji soukromou výzvu až sem, byl bych rád, kdybyste mi věnovali ještě pár minut a na adresu 
radek.rousar@elektrosvaz.cz poslali Váš názor. Ztotožňujete se s mým názorem, jste zásadně proti němu, máte jiný názor, budu rád 
za jakoukoliv Vaší zpětnou vazbu. 

Mgr. Radek Roušar - Prezident ESČ 

mailto:radek.rousar@elektrosvaz.cz
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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


- 7 - 

• 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
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Dopis prezidenta ESČ předsedovi vlády ČR a vybraným ministrům ve věci pomoci podnikatelům (z 25.3.2020) 

Pro Předsedu vlády ČR – Ing. Andreje Babiše 

Pro Ministryni financí ČR - JUDr. Alenu Schillerovou, PhD 

Pro Ministryni práce a sociálních věcí – Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc. 

Pro Ministra průmyslu a obchodu - Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.  

Na vědomí: 

 Prezidentu HKČR a prezidiu HKČR 

 Vedení AMSP   

 

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážený pane ministře, 
obracím se na Vás jako statutární představitel největšího elektrotechnického odborného spolku v ČR. Jsem v pravidelném styku s našimi členy a sám 

rovněž podnikám, takže dění v našem státě velmi sleduji. Chtěl bych Vám všem předně poděkovat za kroky, které činíte ve prospěch živnostníků a ma-
lých a středních podnikatelů. Bohužel se obávám, že právě řada živnostníků a malých a středních podnikatelů, se ale bohužel nedočká doby, kdy vstoupí 
Vámi navrhovaná opatření v platnost. Je sice pravdou, že některá opatření mají okamžitý účinek – odpuštění záloh, ale většina opravdu důležitých opat-
ření se promítne nejdříve koncem dubna, některá jiná možná v květnu. To už tady ale řada živnostníků ani malých a středních podnikatelů nebude, resp. 
nebude podnikat. Oni totiž nezačnou mít problém v dubnu, nebo květnu, oni mají problém už dnes a musí ho dnes řešit. 

Situace mezi podnikateli se má tak, že živnostníci a malé a střední firmy pracující nebo dodávající služby pro větší podnikatelské subjekty mají už 
více jak měsíc problém s druhotnou platební neschopností. Oni práci a služby odvedli, řádně je vyfakturovali, ale nyní marně čekají na platbu. Především 
větší podnikatelské subjekty, mnohdy nadnárodní koncerny, totiž začaly očekávat problémy mnohem dříve než živnostníci a malé a střední podniky a už 
od poloviny či konce února přestaly proplácet menším subjektům faktury, protože samy začaly držet hotovost na „horší časy“. Díky tomu se dostává řada 
menších subjektů, které byly do února zcela ekonomicky zdravé a stabilní, řádně vše platily (jak státu, tak dodavatelům i zaměstnancům), tak najednou 
se dostávají do druhotné platební neschopnosti, protože ony najednou nemají zaplacené faktury, které jsou dávno po splatnosti, finanční rezervy po mě-
síci bez příjmů docházejí. Mnoho podnikatelů už mělo problém zaplatit mzdy v březnu a odvést odvody související se mzdami, DPH a dalšími odvody, ale 
už vůbec nevědí, z čeho zaplatí mzdy v dubnu, leasingy, nájmy … atp., pokud jim nezačnou velcí odběratelé platit a ti nezačnou, dokud nebudou vidět 
světlo na konci tunelu, a to zatím nevidí, protože veškeré termíny se jen odkládají a prodlužují. Když k tomu ještě dodáme klesající novou poptávku po 
jejich službách, tak tento stav skutečně nemůže řada podnikatelů vydržet, a to i přes kroky, které činíte, podnikatelé potřebují věci začít řešit hned! 

Co je tedy nutno řešit a jak? Samozřejmě celková odpověď neexistuje, ale pár drobných opatření, které se dají udělat ihned, by moc pomohlo. 

• Druhotná platební neschopnost je sice věcí mezi povětšinou dvěma podnikajícími subjekty, ale výzva vlády, aby se obnovily platby obzvláště od 
velkých subjektů vůči malým, které se ve velké míře zastavily koncem února, by jistě pomohla. 

• Podnikatelé potřebují okamžitě pomoc ve formě úvěrů a je v podstatě jedno, jestli bezúročných nebo s rozumným úrokem od komerčních bank, 
ale bez zbytečných formalit. Ať jdete žádat o jakýkoliv úvěr, všude po Vás chtějí bezdlužnost vůči státu. Na straně ČSSZ problém není, ta se 
dostala do stavu, že potvrzuje bezdlužnost online, ale u FÚ je to nadlidský výkon i v dobách, kdy není vyhlášen nouzový stav, natož nyní. Každý 
podnikatelský subjekt má hlavního správce daní (konkrétního zaměstnance finanční správy), ale tento zaměstnanec nezpracovává všechny typy 
daní, ale jednotlivé daně má pak na starosti ještě další správce/správci daní, tedy další fyzické osoby, takže při současném nouzovém stavu, 
když požádáte o bezdlužnost, tak ji dostanete od FÚ v lepším případě za 14 dní (podnikatelé ale těch 14 dní v dané situaci nemají), protože se 
musí nejdřív dostavit do práce všichni jednotliví správci a potvrdit hlavnímu správci, že jejich daňový účet je v pořádku. Vzhledem k nastavení 
směn to může trvat opravdu dlouho a to nedej bože, aby se podnikatelský subjekt před nedávnem stěhoval a některé daňové účty již byly pře-
stěhovány a jiné ještě stále na původním FÚ, není nic nenormálního, že po 5 letech od změny sídla se nacházejí některé nepoužívané daňové 
účty ještě stále u původního FÚ. Pokud toto nastane v současné době, tak se dočkáte tohoto potvrzení až po svém „podnikatelském po-
hřbu“ (žádný použitý údaj není smyšlený, vše se zakládá na aktuálních zkušenostech, např. konkrétní podnikatelský subjekt z okresu Praha – 
východ požádal o bezdlužnost 16.3.2020 a dnes se tento subjekt dozvěděl, že dříve než 30.3.2020 potvrzení nebude, protože do té doby nebu-
dou potvrzeny veškeré daňové účty od všech zainteresovaných pracovníků FÚ). Prosím, nahraďme potvrzení bezdlužnosti třeba potvrzením spo-
lehlivého plátce daní, u kterého nebude zkoumáno to, zda dluží na nějaké dani 126,50 Kč, ale to, zda dlouhodobě platí daně, a když se s nějakou 
platbou zpozdí, tak ta délka nepřesahuje 30 dnů a takové potvrzení nechť finanční úřady vystavují do 48 hodin od přijetí nebo nahraďme toto 
potvrzení čestným prohlášením podnikatele a zkoumejme až po odeznění krize, zda toto čestné prohlášení bylo oprávněné a případně následně 
sankcionujme osoby, které ho vystavily neoprávněně. 

• Stále dokola slyšíme, je nutno pomáhat jen postiženým touto krizí, opravdu myslíte, že v současné době existuje mnoho subjektů, které nebyly 
alespoň částečně zasaženy? Věřte, že mnoho takových subjektů není, nicméně prokazování toho, jak který podnikatelský subjekt zasáhla tato 
krize, je zdlouhavé, mnoho věcí se projeví s odstupem času, jak se má prokázat druhotná platební neschopnost, pokles fakturace se může proje-
vit až později …. Postiženi jsou skoro všichni, začněme pomáhat bez zbytečných byrokratických formalit, kdy musí podnikatel jako podvodník 
stále něco dokazovat. 

• S druhotnou platební neschopností je tu opět problém zvaný DPH. Dnes je 25.3.2020, tedy den, kdy má být podáno a také zaplaceno DPH za 
měsíc únor 2020. V měsíci únoru nebyly ještě podnikatelé postižení krizí, ekonomika běžela a podnikající subjekty fakturovaly a vznikla jim tak 
povinnost odvést DPH, jenže faktury vystavené v únoru, nejsou dosud povětšinou uhrazeny, podnikatelé tak mají dnes platit za něco, co ještě 
zaplaceno nedostali, jak se mají zachovat? Mají státu zaplatit DPH a využít k tomu své poslední rezervy nebo nezaplatit státu a ponechat si pení-
ze na mzdy vyplácené v dubnu? Platba DPH z nezaplacených faktur je jeden z největších zločinů, kterých se EU, potažmo vláda ČR, dopouští na 
svých podnikatelích, a byť se to dlouhodobě ví, tak s tím stále nikdo nic nedělá! A v současné době je to jedna z věcí, která podnikatele likviduje.  

 
Je toho ještě mnoho, co by šlo udělat, ale pokud by se povedly vyřešit alespoň výše uvedené věci, mnoha podnikatelům by to pomohlo, a přesto by 

to nezabralo ani mnoho času ani mnoho peněz! Možná ještě poslední poznámka na závěr. Současný stav se dotýká velké řady lidí, mnoho lidí se ocitá 
v existenčních problémech, kdy řeší, za co si koupí zítra chleba a pokud nemáte jídlo pro svoji rodinu, přestávají Vás zajímat doporučení, zákazy a příka-
zy a nemáte daleko k trestným činům krádeže, rabování, pouličních výtržností … Zamezme tomu, přiznejme potřebným jednorázovou dávku tak, aby 
měli jistotu zač si koupí chleba. 
 

V Praze 25.3.2020 

Mgr. Radek Roušar - Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 
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MINISTERSTVO FINANCÍ 

Odbor 18 – Nepřímé daně 

 

Mgr. Radek Roušar 

prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 

Praha 7. 4. 2020 

 

Odpověď na dopis prezidenta Elektrotechnického svazu českého, z.s. představitelům vlády ve věci pomoci podnikatelům 

 

Vážený pane prezidente, 

 

dne 25. 3. 2020 jsme obdrželi Váš dopis představitelům vlády, v němž vládu vyzýváte, aby pomohla živnostníkům, malým a středním 
podnikatelům postiženým opatřeními přijatými v důsledku šíření viru SARS-CoV-2, a to proto, že ačkoli některá opatření mají účinek 
okamžitý, jiná budou mít efekt až za několik měsíců, což by dle Vašich slov mohlo pro tyto osoby znamenat konec podnikání. Ve svém 
dopise navrhujete určitá opatření, která by mohla v této situaci pomoci, a to ve stručnosti tato: 

- výzva vlády k obnovení plateb velkých subjektů vůči malým; 

- zefektivnění vydávání potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu; 

- odstranění byrokratických formalit při prokazování zasažení opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2; 

- nepožadovat platbu DPH z neuhrazených faktur. 

 

Předně mi dovolte uvést, že se k Vašim návrhům mohu vyjádřit pouze stran mé působnosti, tedy k poslednímu bodu Vašeho dopisu. 
Co se týče problematiky zefektivnění vydávání potvrzení o bezdlužnosti ze strany správce daně, předal jsem Váš dopis Generálnímu 
finančnímu ředitelství k přímé odpovědi.  

 

Chtěl bych Vás touto cestou ubezpečit, že Ministerstvu financí není stávající situace lhostejná. Vnímáme, že aktuální vládní opatření, 
která jsou přijímána se snahou zamezit nekontrolovanému šíření viru SARS-CoV-2 a která lze tak vnímat jako zcela pochopitelná, jsou 
komplikací pro řadu podnikatelů, kteří nemohou pokračovat ve své standardní činnosti. Chápeme rovněž skutečnost, že požadovat 
platbu DPH z neuhrazených faktur může působit v současné situaci přísně.  

 

Celá oblast daně z přidané hodnoty je postavena na principu, že daň se přiznává souhrnně za zdaňovací období, a to za zdanitelná 
plnění, u nichž v tomto období vznikla povinnost přiznat daň. Povinnost přiznat daň vzniká dnem dodání zboží nebo dnem poskytnutí 
služby, a to zpravidla bez vazby na poskytnutí úhrady za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Rovněž na vstupu se odpočet uplatňuje 
dnem přijetí daňového dokladu za uskutečněné plnění, tedy zpravidla bez vazby na poskytnutou úhradu. Toto je obecný princip daně 
z přidané hodnoty, který je harmonizovaný v rámci Evropské unie, z něhož se lze za určitých omezených podmínek vychýlit—pouze 
pro vybrané plnění nebo vybrané subjekty, nikoliv tedy plošně na všechna plnění nebo na všechny plátce a s výraznými negativními 
dopady do oblasti odpočtů daně, evidence daně, kontrolního hlášení apod. – ve srovnání se současným stavem. Je nutné si příkladně 
uvědomit, že pokud by došlo k posunutí povinnosti přiznat daň na výstupu na straně dodavatele až dnem úhrady faktury, nastane 
také časový posun u uplatnění odpočtu daně na straně odběratele (nejdříve ke dni úhrady celé faktury – dle evropských principů nelze 
vrátit odpočet daně dříve, než vznikla vůbec povinnost přiznat daň na výstupu), což by v současné době rozšířilo negativní dopad i na 
stranu odběratelů, z nichž řada hradí svůj závazek k dodavateli až po „obdržení odpočtu od správce daně“, který by nově ihned nedo-
stali. Plátci by také příkladně museli v tomto duálním systému (jak uvádím výše, nelze toto aplikovat plošně, tzn. existoval by souběž-
ně i současný režim) rozlišovat od koho plnění nakupují (např. zda si mohu uplatnit odpočet daně ihned po obdržení dokladu nebo až 
po zaplacení faktury), tj. docházelo by ke složité tvorbě evidencí plátcem a také k pravděpodobné „diskriminaci“ dodavatelů, kdy od-
běratel si pravděpodobně vybere dodavatele, který uplatňuje daň na výstupu v podmínkách současného režimu a nikoliv v režimu 
úhrady faktury. 

 

Na straně dodavatelů lze nastalý problém s úhradou daně řešit i jiným způsobem. V této souvislosti musím na prvním místě uvést 
institut posečkání, který upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Na zákla-
dě žádosti daňového subjektu může správce daně povolit posečkání úhrady daně, resp. rozložení úhrady daně do splátek např. v situ-
aci, pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu. Ustanovení § 156 daňového řádu uvádí i jiné důvody, 
pro které lze o posečkání žádat. Po dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení. Je-li 
daňovému subjektu povoleno posečkání, vzniká mu zároveň povinnost po dobu posečkání uhradit úrok z posečkané částky. Vzhledem 
k mimořádným opatřením je však možné si podle § 259b daňového řádu a v souladu s pokynem Generálním finančním ředitelstvím č. 
GFŘ-D-44 (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj) požádat svého správce daně o prominutí úroku z posečkané částky. 
Podmínkou kladného vyřízení žádosti je samozřejmě vztah k mimořádným opatřením, které byly orgány veřejné moci přijaty v souvis-
losti s šířením viru SARS-CoV-2. Zároveň je třeba upozornit, že prominout úroky z posečkané částky lze až poté, co byla zcela uhraze-
na daň, k níž se toto příslušenství váže. 

Odpověď MFČR na dopis prezidenta ESČ předsedovi vlády ČR a vybraným ministrům ve věci pomoci podnikatelům (z 25.3.2020) 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj
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Společně s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-44 došlo k vydání Rozhodnutí paní ministryně o prominutí příslušen-
ství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (dostupné rovněž ve Finančním zpravodaji 4/2020 na výše uvedeném 
odkazu). Paní ministryně tímto rozhodnutím prominula správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípa-
dě rozložení její úhrady na splátky za podmínky, že žádost bude podána do dne 31. července 2020. Rovněž prominula správní popla-
tek za přijetí žádosti o prominutí úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu za podmínky, že žádost bude podána do dne 
31. července 2020. 

 

Vedle výše uvedeného institutu posečkání je rovněž možné v případě zpoždění se s úhradou daně požádat svého správce daně v sou-
ladu s § 259b daňového řádu o prominutí úroků z prodlení. Na prominutí úroku z prodlení lze aplikovat výše uvedené vztahující se k 
prominutí úroku z posečkané částky obdobně. Pro kladné rozhodnutí je i v této věci třeba prokázat, že prodlení s úhradou daně je 
důsledkem působení mimořádných opatření. Rovněž i zde platí, že prominout úroky z prodlení lze až poté, co byla zcela uhrazena daň, 
k níž se toto příslušenství váže. Více informací k této problematice lze nalézt v Pokynu GFŘ-D-44. Rozhodnutí paní ministryně o promi-
nutí správních poplatků se vztahuje rovněž na správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení za podmínky, že žádost 
bude podána do dne 31. července 2020. 

 

Závěrem bych chtěl uvést, že pokud bude daňovému subjektu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky 
z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 nebo alespoň částečně prominut úrok z prodlení z týchž důvodů, je mu na základě 
výše uvedeného rozhodnutí paní ministryně prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k 
posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky nebo u které došlo k prominutí úroku z prodlení. Bližší informace k výše 
nastíněnému problému najdete také na webových stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media
-a-verejnost/nouzovy-stav 

Přeji pevné zdraví. 

S pozdravem 

………..……………………………… 

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D. 

ředitel odboru 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media
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Dopis prezidenta ESČ předsedovi vlády ČR, vybraným ministrům a místní samosprávě (z 27.3.2020) 
Pro Předsedu vlády ČR – Ing. Andreje Babiše 
Pro Ministra průmyslu a obchodu - Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.  
Pro představitele samosprávy ČR 
 
Na vědomí: 
 Prezidentu HKČR a prezidiu HKČR 
 Vedení AMSP  
   

 
 
 
Vážený pane premiére, 
vážený pane ministře, 
vážení představitelé samosprávy (zřizovatelé škol a školských zařízení), 
 
 
dovoluji si se na Vás obrátit v této těžké době s apelem odborné elektrotechnické veřejnosti a našich členů: „Elektrikáři nejsou příživníci, nejsme 

zvyklí stát s nataženou rukou a čekat na milodary a almužnu, chceme pracovat a své peníze si vydělat odvedenou prací, proto apelujeme na vládu a 
samosprávu, využijme prázdných budov škol, školek, jeslí a úřadů a nechme pracovat řemeslníky včetně elektrikářů! Každá z těch budov, si zaslouží 
nějakou formu údržby, opravy, či vylepšení standardu, což se za běžného provozu mnohdy dělat nedá. Podle dostupných informací, máme před sebou 
ještě zhruba 2 měsíce uzavření školských zařízení, následně možná měsíc výuky a dva měsíce prázdnin, stejně jako ve většině úřadů několik týdnů ome-
zeného provozu. Využijme tento čas smysluplně, zpřístupněme tyto objekty řemeslníkům z řad OSVČ a malých firem. Vypišme finanční programy pro 
zřizovatele a umožněme jim pořídit si do objektu to, co skutečně potřebují. Investujme peníze do potřebného a přitom podpořme podnikatele, kteří chtějí 
pracovat. Práce malých skupinek řemeslníků v jinak prázdných budovách je nejlepší formou pracovní karantény.“. Současná doba je mimořádná rovněž 
tím, že řada řemeslníků má nyní čas, nemusí se na jejich volné okénko čekat několik měsíců, mnozí jsou schopni začít hned. 

 
 
Elektrotechnický svaz český, z.s., je schopen prostřednictvím svých členů zajistit následující činnosti: 

• pravidelnou údržbu el. instalace, která by měla být optimálně činěna každý rok (vyčištění el. instalace, dotažení spojů, vizuální kontrola, …), 

• pravidelné či mimořádné provedení revize el. instalace, el. zařízení, LPS (hromosvodů) a spotřebičů,  

• komplexní rekonstrukci el. instalace (zde je ovšem nutná větší příprava – zabere více času a nemusí být stihnuto ve vymezeném čase) 

• v rámci modernizace se pak může jednat o následující činnosti: 

• výměna starého osvětlení za moderní úsporné osvětlení, včetně případného světelného auditu (tímto do budoucna je možno zajistit 
velké úspory ve spotřebě el. energie), 

• zvýšení bezpečnosti 

• Zřízení CCTV kamerových systémů,  

• EZS – elektronické zabezpečovací systémy 

• EPS – elektronická požární signalizace 

• EKV a DS – elektronická kontrola vstupu a docházkové systémy 

• Bezpečnostní a nouzové osvětlení 

• Parkovací a vjezdové systémy do garáží a areálů 

• Komunikační systémy 

• WIFI do škol a úřadů 

• Zřízení a vybavení IT učeben včetně vybavení, kabeláže …  

• a mnoho dalšího. 
 
 
Elektrotechnický svaz český, z.s., vyzývá i další odborné spolky, aby zjistili svoji členskou kapacitu a nabídli služby a produkty, které jejich členové 

umí nabídnout ve prospěch zkvalitnění provozu budov ve správě státu a samosprávy. Připojte se k této výzvě, společně tuto krizi lépe zvládneme. 
 
 
V Praze dne 27.3.2020 
 

 
 

 
 

 
___________________ 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 
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Odpověď MPO na dopis prezidenta ESČ předsedovi vlády ČR, vybraným ministrům a místní samosprávě (z 27.3.2020) 
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ZKRAT 

SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 28 PRAHA, duben 2020 ČÍSLO 3/2020 (mimořádné el. vydání) 

Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ), se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072 
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391  

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky 
tel.: 244 464 649, 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz 

 
ESČ - Váš odborný elektrospolek  

s obnovenou tradicí více jak 30 let 

mailto:esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz

