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Doporučení ke zmírnění ekonomických dopadů   koronavirové 

epidemie (17. 3. 2020) 

 

1. Daňová opatření 

 

Zrušení daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky (sdílená daň), a to 

následovně: 

● zrušit povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podle 

paragrafu 7, Zákona o daních z příjmu, č. 586/1992 Sb. za rok 2019 

● v návaznosti na to zrušit placení případných záloh pro živnostníky za rok 2020 

 

Dopad na státní rozpočet se dá odhadovat ve výši celkového plánovaného příjmu pro 

rok 2020, tj. cca 6,5 mld. Kč minus 0,89 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 

5,61 Kč. 

 

Dopad na ostatní součásti veřejných rozpočtů se dá odhadovat ve výši celkového 

příjmu pro rok 2020, tj. 8 mld. Kč mínus 1,09 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, 

tedy 6,91 mld. Kč. 

 

Obdobné opatření přijmout i pro rok 2021. Očekávaný dopad na veřejné rozpočty v 

roce 2021 cca 8 mld. Kč. 

 

● snížit sníženou sazbu DPH z 15 % na 10% k okamžiku účinnosti novely zákona o DPH 

č. 235/2004, Sb. nejméně do konce roku 2021. Očekávaný dopad pro rok 2021 20-25 

mld. Kč. 

● zrušit doplatek daně z příjmu právnických osob již za rok 2019 u společností do ročního 

obratu 10 mil. Kč 

● zrušit zálohy na daň z příjmu právnických osob nejméně pro zdaňovací období roku 

2020 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč 

● zkrátit dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na 10 dnů s okamžitou platností, 

nejméně do konce roku 2020(stát nemá důvod zadržovat peníze podnikatelů, kteří je 

nezbytně potřebují pro svou činnost, a to obzvláště v době, kdy se jim razantně snížily 

příjmy). 

● zachovat dobu na vrácení DPH v současné délce 30 dnů pro rok 2021 i další roky 

● zvýšit možnost daňových odpisů u první skupiny (odpisy na 3 roky), u druhé skupiny 

(odpisy na 5 let), tím je zkrátíme u obou skupin o jeden rok, a tím zůstane více 

finančních prostředků podnikatelům. 

2. EET 

 

● Zrušit zavedení třetí a čtvrté vlny EET ve zkráceném legislativním řízení. 

 

3. Sociální opatření 

 

● Umožnit pobírání “ošetřovného” po celou dobu nouzového stavu ve výši 60 % mzdy 

zaměstnancům, a to i pro  OSVČ (platí stát za obě kategorie). 
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● Karanténa po dobu nouzového stavu platí, příp. již vyplacené částky refunduje, stát 

zaměstnavatelům, a v případě potřeby i OSVČ. 

 

4. Zdravotní a sociální pojištění 

 

U OSVČ zrušit platby sociálního a zdravotního pojištění na dobu 6 měsíců pro 

subjekty, které se dostanou do druhotné platební neschopnosti. 

 

5. Emisní povolenky 

 

Zrušit povinnost platby emisních povolenek pro subjekty, které měly dosud tuto 

povinnost, a to do konce roku 2021. 

 

Tím se zastaví případný růst cen energií a toto opatření může vést naopak ke 

snížení cen pro konečného spotřebitele. 

 

6. Opatření pro automobilový průmysl (hlavní motor naší ekonomiky) 

● Zrušení již přijatých opatření Evropskou unií v rámci prosazování elektromobility, které 

by bezesporu vedlo k vážnému selhání hospodářství České republiky vzhledem k 

rozsahu automobilového průmyslu. 

● Posunutí realizace dalších opatření v oblasti takzvaného “klimatického 

náboženství“ až šílenství 

 

7. Měnová politika 

● Nepřijmout připravovanou novelu zákona o ČNB, která nadměrně zvyšuje restrikce a 

zásahy ČNB do finančního sektoru, což povede mimo jiné ke ztížení podmínek pro 

získání hypoték, apod.  

● Doporučujeme další snížení úrokových sazeb do konce března 2020 o 0,25 - 0,50 

bazických bodů na 1,25 až 1,50 % u reposazby.  

 

Zdroje financování mimořádných opatření 

● jednorázově snížit provozní náklady jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2020 

o 10 %. 

● úspory plynoucí z úpravy státního rozpočtu, které sníží platby všem neziskovým 

institucím kromě těch, které vykonávají sociální služby na území České republiky 

(náklady na činnost neziskovek činily v roce 2019 18 miliard korun) 

● emise státních dluhopisů 

Vzhledem k mimořádnosti situace je nezbytné zabezpečit restart celých odvětví 

ekonomiky (cestovní ruch, doprava, služby, pohostinství, atd.), a proto lze počítat s výrazným 

zvýšením deficitu veřejných rozpočtů, který bezesporu přesáhne 3 % HDP. 

Česká republika si může výše uvedené dovolit i z toho důvodu, že dosud patříme k 

nejméně zadluženým zemím Evropské unie. 

 

V mimořádné době je třeba přijímat i mimořádná opatření. 

Miroslav Ševčík 


