Ing. Martin Hronza
ředitel odboru ekonomických analýz

V Praze dne 16. června 2020
Č. j.: MPO 287454/2020

Vážený pane předsedo,
Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo Váš dopis ze dne 1. června 2020 související s obavami
z negativních dopadů COVID-19 na Vaše podnikání, který jste zaslal rovněž panu místopředsedovi vlády
a ministrovi průmyslu a obchodu a ministrovi dopravy Karlu Havlíčkovi.
Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo tíživé situace všech našich podnikatelů a intenzivně se
od počátku pandemie podílí na přípravě opatření a programů na podporu ekonomiky. Pro přehlednost Vám
zasílám

odkaz

na

naše

webové

stránky:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum—253649/, kde můžete nalézt konkrétní opatření na
podporu podnikatelů a živnostníků, která již fungují, či jsou před spuštěním.
Pro řešení akutních problémů podnikatelů náš resort ve spolupráci s Českomoravskou záruční a
rozvojovou bankou připravil další program s názvem COVID III na podporu podnikatelů. Tento program bude
poskytovat portfoliové záruky za úvěry komerčních bank. Zahájení příjmů žádostí na podporu proběhne v
nejbližší době, přičemž vládou schválená alokace státní záruky činí 150 mld. Kč. Program je určen pro OSVČ a
podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců v rámci celé ČR.
Vláda dále prodloužila program Antivirus pro podniky a OSVČ do konce srpna 2020. Program Kurzarbeit
na zachování zaměstnanosti, a to v podobě příspěvku na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, refundaci
vyplacených mezd zaměstnancům nebo odpuštění odvodů u zaměstnavatele probíhá ve třech režimech: A, B
a C. Vláda rovněž zvýšila ošetřovné od 1. dubna do 30. června 2020 na 80 % denního vyměřovacího základu
a prodloužila podpůrčí dobu do konce června 2020 (po dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení).
Dále došlo k vyhlášení moratoria na splácení úvěrů, které je závazné pro všechny banky a nebankovní
společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud
o to projeví zájem. Daňový subjekt rovněž může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat
správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Firma má při splnění určitých podmínek
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rovněž nárok na odložení platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Nejen firmy a OSVČ by mohly pojistné za květen, červen a červenec uhradit do 20. října 2020.
Pro exportně zaměřené firmy vláda schválila program záruk COVID PLUS a balíček opatření na podporu
exportérů (EGAP). Balíček obsahuje zavedení přednostního vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v
důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele, a výrazné snížení poplatků pro vývozce, kteří
budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika. Cílem záruk je posílení likvidity exportně
orientovaných podniků. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.
Pevně věřím, že některá vládou přijatá opatření Vám alespoň částečně pomůžou překlenout tuto
obtížnou dobu. Chtěl bych Vás touto cestou rovněž požádat o trpělivost a ubezpečit Vás, že naším cílem je
pomoci všem podnikatelům zvládnout tuto tíživou situaci s co nejnižšími ztrátami.
Závěrem mi dovolte popřát Vám osobně pevné zdraví a Vaší firmě brzké plnohodnotné obnovení
podnikatelské činnosti.
S pozdravem
Martin Hronza
podepsáno elektronicky
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