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PRÁVNÍ PORADENSTVÍ  

Legal Partners, advokátní kancelář s.r.o. 

"Dbáme na precizní právní poradenství 

a přesný právní úsudek. Dbáme na to, 

aby klient vždy věděl, co přesně 

doporučujeme. Dbáme na to, abychom 

klientům přinášeli mimořádnou 

hodnotu.“ 

Právo nás baví. 

A na výsledcích je to znát. 

JUDr. Libor Vašíček 

advokát & vedoucí partner 

R E F E R E N C E   S P E C IA L I Z AC E  

Vojenský technický ústav, s.p. 

Státní podnik s historií sahající až 

do roku 1922. Zakladatelem je 

Ministerstvo obrany ČR 

JABLOTRON ALARMS a.s. 

Jedna z nejúspěšnějších českých 

firem s vlastním vývojem i výrobou 

a tradicí od roku 1990 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Ústřední orgán státní správy pro 

zemědělství, vodní hospodářství, 

potravinářství a pro správu lesů 

Asociace muzeí a galerií 

České republiky, z.s. 

Asociace sdružuje téměř 500 

českých muzeí a galerií z celé ČR 

OZM Research s.r.o. 

Světová špička v oblasti 

výzkumu a vývoje výbušnin 

a speciálních měřících zařízení 

Gatema a.s. 

Holding s velmi širokým záběrem a 

mnoha divizemi. Mimo jiné největší 

český výrobce plošných spojů 

LANIK s.r.o. 

Úspěšný rodinný holding 

s výrobními podniky a dceřinými 

firmami v ČR a ve světě 

Colognia press, a.s. 

Jedna z nejinovativnějších 

tiskáren v Evropě. Společnost 

oceněná v soutěži Firma roku 

občanské právo 

obchodní právo 

fúze a akvizice (M&A) 

pracovní právo 

smluvní právo 

nemovitostní právo 

soutěžní právo 

vymáhání pohledávek 

evropské právo 

mezinárodní právo 

IP, ICT, GDPR 

veřejné zakázky 

soudní spory 

arbitráže 
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MEMO: PODNIKÁNÍ V NOUZOVÉM STAVU [7]  
 

Vážené dámy a pánové, 

s podzimem se bohužel vrátil rapidní nárůst případů nákazy koronavirem. Vláda v důsledku toho 

přijala četná restriktivní opatření, která snad zpomalí šíření nákazy, ale zároveň bohužel dozajista 

způsobí nejedno bolení hlavy podnikatelům. Vracíme se proto s novým memorandem na téma 

podnikání v nouzi.  

V textu tohoto memoranda se zaměřujeme zejména na opatření a programy, které se Vás mohou 

dotýkat nejsilněji. Nadto však v příloze k tomuto memorandu přikládáme přehled všech přijatých 

opatření (programů) pro FIRMY a pro OSVČ.1 

1. NOUZOVÝ STAV A OPATŘENÍ VLÁDY VE ZKRATCE 

1.1. Jaká jsou aktuální opatření vlády? 

1.1.1. Říjnovými opatřeními vlády došlo k omezení maloobchodního prodeje a 

poskytování služeb v provozovnách podnikatelů. Ze zákazu jsou vyňaty pouze 

činnosti, které nejsou živnostmi podle živnostenského zákona a dále provozování 

čerpacích stanic, lékáren, provozovny stravovacích služeb, prodeje ve 

zdravotnických zařízeních a v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, 

železničních stanicích a autobusových nádražích.  

1.1.2. Došlo k omezení svobody pohybu občanů v časovém rozmezí od 21:00 do 5:00. 

Výjimky z tohoto zákazu tvoří: 

a) cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a 

k výkonu povinností veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do 

místa bydliště;  

 
1 Obsah přílohy vychází z původního přehledu zpracovaného na Ministerstvu průmyslu a obchodu v říjnu tohoto 

roku. Finální podoba přiložená k tomuto memorandu je však aktualizovaná k dnešnímu datu, tj. 9. listopadu 2020. 
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b) výkon povolání; 

c) výkon činností sloužících k zajištění (i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení 

krizové situace, (ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 

(iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, (iv) služeb pro obyvatele, 

včetně zásobování a rozvážkové služby; 

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách 

z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných 

zájmů; 

e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště. 

1.1.3. Vláda dále nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci 

vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. 

1.1.4. Vláda také zaměstnavatelům vzhledem k vývoji situace doporučuje (i) podporovat 

dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené 

v kolektivní smlouvě, (ii) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování 

činnosti zaměstnavatele. 

 

1.2. Jak dlouho potrvá nouzový stav? 

1.2.1. Nouzový stav bude patrně trvat přinejmenším do 20. listopadu 20202. Podle 

některých vyjádření členů vlády lze však čekat, že nouzový stav může trvat až do 

Vánoc.   

2. PROGRAMY NA PODPORU PODNIKÁNÍ 

2.1. Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. (dříve známé jako 

„Pětadvacítka“) 

2.1.1. Návrh na poskytování kompenzačního bonusu nedošel (ke dni vydání tohoto 

memoranda) bohužel ještě do konce legislativního procesu. Podmínky pro jeho 

úspěšné nárokování a příklady zveřejněné na webových stránkách tak vychází 

pouze ze znění původního návrhu; v tomto programu může tedy ještě dojít ke 

změnám.  

 
2 Obsah dalších drobných výluk (kameníci atd) je patrný mimo jiné z tohoto vládního upřesnění: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-a-s-nim-i-vsechna-dosud-platna-

krizova-opatreni-do-20--listopadu-184601/  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

►https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-

mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/   

►https://covid.gov.cz/opatreni  
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2.1.2. Základem má být nárok ve výši 500 Kč denně, který je určen pro OSVČ a společníky 

malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech 

ekonomiky. Nikoliv tedy pro všechny OSVČ a pro všechny společníky malých s.r.o. 

Dotčená činnost žadatele navíc musí být za poslední čtyři měsíce být dominantním 

(nadpolovičním) zdrojem jeho obživy. Bonus je možné by mělo být možné si 

nárokovat za období od 5. října do 21. listopadu 2020.   

 

2.2. Záruční program COVID III 

2.2.1. Záruční program COVID III je program, v jehož rámci mohou osoby, které byly 

poškozeny omezeními spojenými se šířením nemoci COVID-19, žádat o 

zvýhodněné úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo jedné 

z komerčních bank, které se do programu na její výzvu přihlásily.3 Je určený pro 

právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé ČR s maximálně 500 

zaměstnanci.4  

2.2.2. Bude možné jej využít jako pomoc s financováním provozních potřeb 

podporovaných odvětví (jako je zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, 

služby a další). Provozními potřebami se zde myslí zejména mzdy zaměstnanců, 

nájemné provozních prostor, platby za energie, pořízení materiálu apod. Není tudíž 

možné úvěr využít k financování kupříkladu investic nebo splácení jiných úvěrů. 

2.2.3. Nově jej budou moci využít také k zaručení investičního úvěru, kterým budou 

financovat pořízení nového stroje, technologie, zařízení, nemovitosti, licence, 

software apod. Konkrétní parametry této investiční záruky se připravují. 

2.2.4. Maximální možná výše úvěru podle COVID III je 50 000 000 Kč, doba ručení je 

max. 3 roky. Spolu s žádostí se uvedou údaje o žadateli a účel, který bude úvěrem 

financován a popis újmy, která podnikateli vznikla v důsledku opatření proti šíření 

koronaviru. Částka žádaného úvěru by měla vycházet z výše vzniklé újmy. 

Doposud tuto podporu využilo přes 2 300 podnikatelů a dalších 2 600 žádostí 

o podporu je údajně už v procesu schvalování. 

 
3 Jde například o Air Bank a.s., Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., celý seznam zúčastněných bank 

naleznete zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/   
4 Dřívější programy COVID I, COVID II a COVID Praha již naplnily svou kapacitu a není možné se o ně 

v současnosti hlásit. 

 

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► Příloha 1, bod 4 

► https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-

kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799   

► https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-

kompenzacniho-b-39701 
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2.2.5. Podporu ze záručního programu COVID III budou moci podnikatelé čerpat do konce 

června 2021. 

 

2.3. Záruka COVID PLUS (EGAP) 

2.4.1. Program COVID Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu 

potřebnou k zachování provozu exportních firem. Úvěr z programu COVID Plus 

lze využít na financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, případně na 

udržení podnikání. Dále také na investiční úvěr na financování výdajů na inovaci či 

zkvalitnění výroby nebo refinancování již poskytnutých úvěrů k výše uvedeným 

účelům. 

2.4.2. Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců (byť i třeba jako 

skupina podniků) a podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, 

poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období alespoň 20 % 

(výrobní nebo obchodní podnik může prokázat podíl vývozu nepřímo 

prostřednictvím podílu vývozu vývozce).  

2.4.3. Z programu COVID Plus jsou výslovně vyloučeni podnikatelé v oblastech dopravy, 

v oblasti poskytování ubytování, v činnosti cestovních agentur nebo kanceláří, v 

činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří. Výše úvěru v programu COVID Plus 

může činit až 25 % z celkového obratu podniku za rok 2019.  

 

2.5. Kurzarbeit – novela zákona o zaměstnanosti (sněmovní tisk č. 1025) 

2.5.1. Kurzarbeit je obecné označení pro podporu zaměstnanosti a podnikání. Principem 

kurzarbeitu je, že stát bude moci převzít část nákladů zaměstnavatele spojených s 

jeho zaměstnanci (výplata, pojistné) v případě tzv. překážek v práci.  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► Příloha 1, bod 1 

► https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

► https://www.cmzrb.cz/covid-iii-pobezi-az-do-cervna-2021-a-bude-ho-mozne-vyuzit-i-na-

investice/  

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zarucni-program-covid-iii-pro-firmy-zasazene-

koronavirem-od-ceskomoravske  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► Příloha 1, bod 8 

► https://eol.egap.cz/Covid  

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zaruka-covid-plus-pro-velke-exportery-

program-exportni-garancni-pojistovaci 
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2.5.2. I přes jarní zkušenost s koronavirem, nemá Česká republika doposud legislativně 

upravenou systémovou podporu, která by měla potenciál podpořit zachování 

pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory jakými jsou např. právě 

ochranná opatření z důvodu šíření nákazy Covid-19.  

2.5.3. Právě nedostatek odpovídající zákonné úpravy vedl k tomu, že podpora 

zaměstnavatelů zasažených koronavirovou krizí musela být na jaře (a nyní na 

podzim znovu – viz k tomu odst. 2.6) vyřešena jen prostřednictvím ad hoc cíleného 

programu Antivirus.  

2.5.4. Navrhovanou zákonnou úpravu předložila vláda Poslanecké sněmovně na konci 

září. Celý legislativní proces lze sledovat zde na tomto odkazu: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=1025&O=8  

 

2.6. Antivirus (A, B) 

2.6.1. Vláda schválila prodloužení platnosti programu Antivirus A do konce letošního roku. 

Uzavřené firmy mají nově nárok na 100% náhrad mezd, nikoli už jen na 80 %. 

V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výši 80% náhrad mezd. 

Zvýšil se i strop na zaměstnance z 39 000 Kč na 50 000 Kč. 

2.6.2. Také program Antivirus B byl prodloužen do konce letošního roku. Tento program 

má za cíl přispět k udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající 

nepříznivou situací dotčeni nepřímo. Týká se tak například subdodavatelů, kteří 

jsou přímo navázáni na firmy, které byly uzavřeny nařízením vlády.   

 

2.7. Dotační program COVID Nájemné II 

2.7.1. Vláda 14. října 2020 schválila prodloužení a úpravu programu COVID Nájemné. 

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, 

srpen a září 2020. Výše podpory činí 50% rozhodného nájemného za dané období. 

Na rozdíl od předchozího programu tohoto typu už nyní není požadována 

participace pronajímatele ve formě jakékoliv slevy na nájemném. 

2.7.2. Žádosti je možné podávat do 21. ledna 2021, a to prostřednictvím informačního 

systému dostupného na tomto odkazu: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal 

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE:  

► https://www.mpsv.cz/antivirus 

► Příloha 1, bod 15 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/antivirus-plus-nucene-omezeni-provozu-

karanteny 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/antivirus-b-souvisejici-hospodarske-potize 
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2.7.3. Podpora není plošná. Je určena podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým 

mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a 

poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Mohou ji tedy využít jen 

podnikatelé v těch odvětví, která jsou dotčena aktuální vlnou opatření – viz k tomu 

odstavec 1.1.1. výše.  

 

2.8. COVID - Kultura - II 

2.8.1. Vláda rovněž zveřejnila záměr pokračovat v programu COVID Kultura s vyhlášením 

druhé dotační výzvy pro podnikatele, umělce a odborné profese v oblasti kultury. 

2.8.2. Program COVID- Kultura – II je určena pro podnikatele v oblasti kultury a výkonné 

umělce a zástupce technických profesí působících v profesionálním umění v oblasti 

hudby, divadla či tance. Podmínkou je, aby žadatel měl IČO nebo DIČ.  

2.8.3. V tomto programu je možné (a) zažádat si o jednorázovou podporu 60 000 Kč nebo 

(b) uplatnit marně vynaložené náklady za zrušené akce či projekty, které vznikly 

v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020 a za výdaje v rámci 

vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. 

listopadu 2020; podpora má pokrýt až 50% uznatelných nákladů za přesunuté nebo 

zrušené kulturní akce a až 80% uznatelných nákladů za kontinuálně vyvíjenou 

činnost v oblasti kultury. Žádosti je možné podávat do 24. listopadu 2020.   

 

2.9. COVID Bus 

2.9.1. Program COVID-BUS je určen pro podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě, 

kteří zejména na jaře a v létě přišli o významnou část zakázek související se 

školními výlety, školami v přírodě či letními tábory. K dnešnímu dni (tj. k 6. listopadu 

2020) obdrželo Ministerstvo dopravy 879 žádostí, celkem na 906.948.595,82 Kč. 

Z alokovaných prostředků ve výši 1 mld. Kč bylo tedy zažádáno o více než 90%. 

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/  

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-najemne-ii 

► Příloha 1, bod 2 

  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► https://www.mpo.cz/kultura  

►https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/nejcastejsi-otazky-k-programu-covid-kultura-ii-4-

cs4019.html 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-kultura-ii 

► Příloha 1, bod 3 
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2.9.2. Poslední žádosti je možné podávat do 25. listopadu 2020.   

 

2.10. COVID – Sport II 

2.10.1. Tento program je určen podnikatelům v oblasti sportu. Celkový rozpočet tohoto 

programu je 500 mil Kč. Žádosti je možné podávat od dnešního dne, tj. od 

6. listopadu 2020. Termín ukončení podávání žádostí k dnešnímu dni není znám. 

2.10.2. Oprávněnými žadateli jsou kluby a pořadatelé sportovních akcí. Účelem programu 

je kompenzovat náklady vynaložené na zrušení sportovních událostí. 

 

2.11. Podpora cestovního ruchu a ubytování 

2.11.1. Správa těchto programů je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci programu 

COVID-Cestovní ruch se připravuje podpora cestovních kanceláří, agentur a 

průvodců v cestovním ruchu.  

2.11.2. V rámci programu COVID-Ubytování stát přispěl žadatelům, kteří podali žádosti do 

3. listopadu 2020 částkou ve výši 100 Kč až 330 Kč na pokoj na noc za období od 

14.3.2020 do 24.5.2020. Prozatím nejsou informace o tom, že by se program 

COVID-Ubytování měl prodlužovat; není tak jasné, zda bude poskytnuta podporu 

také za období podzimního nouzového stavu.  

 

 

 

 

 

 

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► https://www.mdcr.cz/Covidbus 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-bus 

► Příloha 1, bod 5 

  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/ 

► https://amsp.cz/covid-sport-ii/ 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-sport-ii  

► Příloha 1, bod 6 

  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu 

► https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-cestovni-ruch 
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2.12. Ošetřovné pro zaměstnance, DPP, DPČ a pro OSVČ 

2.12.1. Tato podpora je určena pro ty, kdo se starají o člena rodiny (především o děti do 

10ti let či o závislé osoby alespoň v prvním stupni). Žádosti jsou přijímány od 

9. listopadu 2020 do 9. prosince 2020. Pokud se týká OSVČ, tak ošetřovné nelze 

kombinovat s kompenzačním bonusem.  

2.12.2. Ošetřovné je určeno pro (i) osoby s výkonem samostatného podnikání (OSVČ) na 

hlavní činnost a (ii) zaměstnance (vč. DPP/DPČ, pokud bylo z příslušné dohody v 

měsíci nároku nebo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské 

pojištění), které nemohou vykonávat podnikání či práci v zaměstnání, a to z důvodu 

péče o člena rodiny. 

 

2.13. Daňové úlevy 

2.13.1. Ministerstvo financí přijalo znovu tzv. liberační balíček (Liberační balíček III).  

Spočívá v možnosti odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž 

činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními nařízeními (viz 

oblasti uvedené v odst. 2.13.3).  

2.13.2. Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají 

nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy 

na daň z příjmu a daň silniční. K tomu, aby k odložení povinností došlo stačí 

podnikatelům z dotčených sfér zaslat finanční správě oznámení5, o tom, že splňují 

podmínky tzv. generálního pardonu. Toto oznámení6 je v současnosti možné zaslat 

i pomocí emailu.7 

2.13.3. Možnost odkladu zmíněných daňových povinností se však týká pouze podnikatelů 

z těchto dotčených odvětví: (a) provoz restauračních zařízení a barů, (b) provoz 

hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, (c) 

pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, (d) 

pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a 

smutečních hostin, (e) provoz cirkusů a varieté, (f) pořádání poutí a podobných 

tradičních akcí, (g) pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, (h) pořádání 

veletrhů, (i) provoz vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých 

koupališť, wellness zařízení, (j) provoz zoologických zahrad, (k) provoz muzeí, 

 
5 Oznámení o splnění podmínek lze podat pomocí této aplikace Finanční správy 

https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt.  
6 Vzor oznámení a pokyny k jeho vyplnění  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-

verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969.  
7 Podávání žádostí a jiných dokumentů je možné za využití portálu https://www.daneelektronicky.cz/.  

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/osetrovne-pro-osvc-ii¨ 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/osetrovne-pro-zamestnance-vcetne-dpp-dpc 
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galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních 

objektů, hvězdáren a planetárií, 

2.13.4. Pokud jako podnikatel nespadáte do žádné z výše uvedených kategorií, můžete 

zvážit využití některého z následujících nástrojů, které daňové zákony obsahují pro 

účely reflexe individuální tíživé situace na straně daňových subjektů: (a) možnost 

žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky; (b) možnost požadovat 

snížení, či zrušení záloh; (c) možnost žádat prodloužení vybraných lhůt, či jejich 

navrácení v předešlý stav; (d) možnost žádat o individuální prominutí úroků 

z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášen.     

2.13.5. Za připomenutí stojí i možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, v jehož rámci si 

poplatník, který očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude moci 

o tuto ztrátu zpětně snížit základ daně za dva předchozí roky (tedy konkrétně za 

roky 2018 a 2019).  

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

ZÁVĚREM 

Účelem tohoto memoranda a přiložené tabulky je usnadnit Vám určitý přehled v celé té současné 

změti opatření a programů. Pokud tu naleznete třebas i jen jednu jedinou novou informaci či odkaz, 

který Vás správně nasměruje, budeme jenom rádi! 

S pozdravem,  

 

 

JUDr. Libor Vašíček  

Mgr David Flutka 

 

 

 

 

 

Příloha:   

Přehled programů a opatření – VOLNĚ KE STAŽENÍ ZDE ► 

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: 

►https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-

39676 

► https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek 

► Příloha 1, bod 11 až 14 
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