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AEROSPACE  

Letiště i aerolinky čeká drsná zima 

Po jarní vlně epidemie očekávalo ruzyňské letiště, že 

letos odbaví 5 milionů cestujících, což je zhruba třetina 

loňského provozu. To je ale spíše přáním. Od ledna 

do září totiž odbavilo jen 3,4 milionu. Ve velkém škrtá 

lety také skupina Smartwings – jen v září jich 

meziročně ubylo o více než 82 %. Škrtají 

i nízkonákladoví dopravci, např. irský Ryanair sníží 

plánovanou zimní kapacitu o třetinu, takže nabídne jen 

40 % loňské kapacity. Původně počítal s 60 %.  

Zdroje: Ihned.cz, E15  

Studie: s rouškou se v letadle nenakazíte 

Americká letecká společnost United Airlines tvrdí, že 

riziko nákazy koronavirem na palubě je „téměř 

neexistující“. Studie, kterou spolu s United Airlines 

provedlo i americké Ministerstvo obrany, totiž 

poukázala na to, že v případě, že všichni pasažéři 

budou mít nasazenou roušku, riziko nákazy od 

pasažéra na vedlejší sedačce je pouze 0,003 %. „Je to 

způsobeno jedinečnou konfigurací uvnitř letadla, kde 

vzduch velmi proudí a prostor je větraný,“ uvádí šéf 

komunikace United Airlines Josh Earnest.   

Zdroj: Idnes.cz 

Private jety jsou na vzestupu 

Poté, co jarní opatření začala polevovat, se pro řadu 

cestujících staly soukromé letouny první volbou. 

Důvodem byla obava z nákazy na letištích nebo 

v linkových letadlech. Business jety se dělí na několik 

kategorií od těch nejmenších přes letadla schopná 

překonat oceán až po největší bizlinery, tedy velká 

letadla známá z běžných linek předělaná na soukromé 

letouny. Nejmenší letouny je možné si pronajmout 

zhruba za 3 tis. eur za hodinu, ty největší za 15 tisíc.     

Zdroj: Ihned.cz 

Boeingy Max budou moci do vzduchu ještě 
letos 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) 

dospěla k závěru, že po provedených změnách je 

model bezpečný. EASA letadla otestovala v září, teď 

studuje doprovodnou dokumentaci výrobce. Americký 

regulátor letecké dopravy FAA si vymínil, že 

u každého jednotlivého stroje prověří, zda byly 

potřebné úpravy provedeny. Přesto by se americkým 

aerolinkám mohlo podařit dostat první letouny do 

vzduchu do letošních Vánoc.      

Zdroje: Novinky.cz, E15 

Končí další obři nebes – Boeingy 747 

Z londýnského letiště Heathrow naposledy vzlétly 

zbývající dva stroje Boeing 747 aerolinek British 

Airways, která byla ještě donedávna jejich největším 

provozovatelem. Jejich odchod urychlila pandemie.   

Zdroj: Aktuálně.cz 

Vodíkový bezemisní letoun vzlétl 

Z anglického letiště Cranfield odstartovalo šestimístné 

komerčně upravené letadlo Piper-M s čistě vodíkovým 

pohonem. Ten vyvinula firma ZeroAvia, která chystá 

obdobný komerční stroj pro 20 cestujících na rok 2023. 

Výhodou má být, že motory bude možné vestavět také 

do strojů s klasickým pohonem.  Zdroj: E15   

https://archiv.ihned.cz/c1-66835810-letiste-jako-mesto-duchu-cestujicich-nepribyva
https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ruzynske-letiste-ceka-drsna-zima-aerolinky-skrtaji-jeden-spoj-za-druhym-1374228
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cestovani-koronavirus-letecka-spolecnost-united-airlines.A201016_174709_eko-zahranicni_kou
https://procne.ihned.cz/c1-66804860-zlate-casy-private-jetu-pohodlny-a-bezpecny-zpusob-letani-je-kvuli-pandemii-na-vzestupu
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/boeingy-max-se-mohou-vratit-do-vzduchu-jeste-letos-podle-regulatora-jsou-bezpecne-40339482
https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/boeingy-737-max-se-vraceji-do-vzduchu-v-usa-do-vanoc-v-evrope-nejspise-az-pristi-rok-1374076
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/obrazem-pred-50-lety-poprve-vzletl-legendarni-letoun-boeing/r~99586d243c2c11eab259ac1f6b220ee8/
https://www.e15.cz/byznys/startupy/vodikovy-start-up-spousti-revoluci-v-letectvi-bezemisni-letoun-piper-m-poprve-vzletl-1374373
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AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA 

Český automotive se zotavuje, bojí se 
uzavření ekonomiky 

„Nyní by to (uzavření ekonomiky) bylo velmi nešťastné, 

vývoj výroby vozidel v Česku odráží pozvolné oživení 

poptávky po nových automobilech v EU i v dalších 

částech světa. Také dodavatelé dohánějí, co se dá, 

když zahraniční automobilky plní odložené objednávky 

z první poloviny roku,“ uvádí Bohdan Wojnar, 

prezident Sdružení automobilového průmyslu. Od 

začátku roku do konce září se v ČR vyrobilo 813 085 

motorových vozů, což je o 24,2 % méně než ve 

stejném období loňského roku. V samotném září vyro-

bily automobilky o 4,5 % méně aut než před rokem.  

Výroba osobních vozidel v ČR 

    

Zdroj: Novinky.cz, AutoSAP  

Ceny ojetých aut letos jako na houpačce 

Trh s ojetinami zažívá velké turbulence. Začátkem 

roku prodejci ojeté vozy zdražovali, na jaře je zlevnili 

o desítky tisíc korun, v létě cenovky zase přepisovali 

směrem nahoru, nyní se situace opět mění a auta 

začínají zlevňovat. Podle bazarů jsou současné slevy 

ojetých vozů pouze dočasné a skončí ve chvíli, kdy se 

opět otevřou kamenné prodejny. Odůvodňují to růstem 

cen nových aut a především již nižší nabídkou ojetin 

na trhu. Kvůli pandemii totiž výrazně ubylo 

dovezených aut z ciziny. Za prvních devět měsíců se 

jich podle dat společnosti CEBIA dovezlo do ČR 

114 tisíc, téměř o pětinu méně než loni stejnou dobou. 

Navíc tuzemské firmy odkládají nákup nových vozů 

a prodlužují leasingové smlouvy.  

Vývoj ceny ojetin v ČR (v Kč) 

 

Zdroj: Ihned.cz, E15, CEBIA 

Toyota začne prodávat v ČR auta na vodík 

Prodej svého prvního sériového vozu na vodík Mirai 

chce Toyota spustit v ČR po otevření prvních 

vodíkových čerpacích stanic. Ty plánuje Benzina 

v první polovině příštího roku. Toyota Mirai je 

čtyřmístný sedan s elektromotorem o výkonu 154 koní, 

který je poháněn palivovými články. Dojezd má přes 

500 km a dobu tankování kolem 5 min.  

Zdroj: Investičníweb.cz 

České baterie se sírou budou vyrábět Norové 

S výstavbou továrny, která jako první na světě spustí 

vedle produkce lithium-iontových baterií i linku na 

baterky nového typu na principu lithium-síra, se na jihu 

Norska začne v roce 2021. Baterie patentované 

brněnským elektrotechnikem Tomášem Kazdou mají 

větší kapacitu, jsou lehčí, síra v nich nahrazuje nikl 

a nedostatkový kobalt a se zavedením do sériové 

výroby by měla být nižší i cena být.   

Zdroj: Idnes.cz 

Zájemci o SUV si ve Francii připlatí 

Francouzská vláda chce od příštího roku spustit výběr 

speciální daně z váhy osobního auta. Nová taxa se 

dotkne čím dál populárnější kategorie sportovně-

užitkových vozů. Daň má být jednorázová a měla by 

se platit při koupi nového auta podle jeho váhy. Nová 

daň je cílená na vozy jezdící na benzin či naftu.   

Zdroj: Ihned.cz 

Tesla: Lithium si chce těžit sama, příští rok 
bude elektrický náklaďák 

Tesla získala přístup k více než 40 km2 ložisek lithia 

ve státě Nevada. K extrakci lithia chce využít svůj 

vlastní postup, kdy se jíl se smíchá se solí a vodou, 

což podle zástupců automobilky způsobí reakci, při níž 

se sůl vyluhuje společně s kovem. Lithium pak lze 

extrahovat a jíl vrátit do země. Šéf firmy Elon Musk 

rovněž uvedl, že Tesla Semi se začne vyrábět v roce 

2021. Tesla Semi je elektrický kamion s plánovaným 

dojezdem 800 km.    

Zdroje: Idnes.cz, Ihned.cz   

Ve Phoenixu si bude moci objednat 
autonomní taxík kdokoli 

Společnost Waymo na začátku října znovu zahájila 

provoz robotaxi ve Phoenixu na jihozápadě USA. 

Firma zatím nabízí jízdu v minivanu bez přítomnosti 

lidské obsluhy pro členy služby Waymo One. Během 

několika týdnů chce službu nabídnout každému, kdo si 

stáhne aplikaci a bude chtít cestovat v oblasti do 

50 km2 kolem arizonského hlavního města.  

Zdroje: Ihned.cz 
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https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesky-automobilovy-prumysl-se-zotavuje-obava-se-ale-vypnuti-ekonomiky-40339942
https://archiv.ihned.cz/c1-66834700-pri-koupi-ojetiny-ted-usetrite-desetitisice-korun-ma-to-ale-hacek-jde-to-jen-pres-internet
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/lepe-si-auto-pronajmout-nez-koupit-nove-zjistuji-firmy-1373896
https://www.investicniweb.cz/news-toyota-zacne-pristi-rok-prodavat-v-cr-auto-na-vodik/
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/baterie-sira-brno-vut-tomas-kazda-investor-norsko.A201002_574196_brno-zpravy_mls
https://archiv.ihned.cz/c1-66833680-majitele-suv-si-priplati-francie-hodla-zdanit-auta-podle-vahy-cili-prave-na-sportovne-uzitkove-vozy
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/musk-tesla-baterie-lithium-tezba.A200929_123146_eko-zahranicni_mato
https://auto.ihned.cz/c1-66833700-elektricky-nakladak-bude-pristi-rok-slibuje-tesla-znovu-je-v-zisku-a-znovu-si-pomohla-danovymi-kredity
https://tech.ihned.cz/c1-66835920-taxiky-bez-ridice-se-znovu-rozjizdeji-waymo-nabizi-ve-phoenixu-jizdu-autonomnim-minivanem
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Studie: Automobilky se blíží ke splnění 
emisních cílů EU 

Letos začaly platit v EU přísné emisní standardy na 

vypouštění CO2 u každého prodaného auta. Limit je 

zhruba 95 g/CO2/km. Pokud se automobilkám splnit 

nepodaří, hrozí jim velké pokuty (za každý gram navíc 

a prodané auto). Podle studie organizace Transport & 

Environment z dat prodaných aut za první pololetí roku 

už limit dokázaly splnit PSA, Volvo, BMW a spojení 

FCA-Tesla. Renault, Nissan, spojení Toyota-Mazda 

a Ford se splnění limitu blíží (do limitu jim chybí cca 

2 g). Ostatní automobilky – Volkswagen Group (5 g), 

Hyundai-Kia (7 g-3 g), Daimler (9 g) a Jaguar-Land 

Rover (13 g) by také mohly limit splnit v případě, že se 

jim v 2. polovině roku podaří prodat více elektromobilů 

anebo se spojí s některým z úspěšnějších výrobců. 

Rozdíl pro splnění emisního cíle (v g/CO2/km) 

 

Zdroj: Transport & Environment, Ihned.cz   

DOPRAVA A LOGISTIKA 

Cestujících v dopravě ubylo o polovinu, 
dopravci ruší spoje 

Pokles byl zprvu viditelný především u studentů 

a školáků, postupně se však projevuje i u ostatních 

pasažérů. Dopravci, kteří už na jaře přišli o stovky 

milionů korun, tlačí ministerstvo dopravy a kraje ke 

změně smluv, na jejichž základě si od nich stát 

objednává spoje. Ministerstvo dopravy už dopravcům 

slíbilo odškodnění ve výši 400 mil. Kč.   

Zdroj: Ihned.cz, Idnes.cz 

Vláda schválila přípravu kanálu Koźle-Ostrava 

Výstavba vodního koridoru mezi Ostravou a polskými 

hranicemi by měla stát zhruba 15 mld. Kč. Další 

desítky miliard pak bude stát polská část do Koźle. 

Kanál má umožnit podle předkladatelů podporu 

regionu v oblasti ekonomiky, energetiky dopravy 

i rekreační plavby.     

Zdroj: Idnes.cz 

Firmy dál věří rozvoji elektrokol v Praze 

Společnost Bolt, provozující přepravní aplikaci pro 

taxislužbu, přivezla do Prahy 600 elektrokol určených 

ke sdílenému využití. Uživatelé si je mohou 

vyzvedávat a opět zanechávat na předem určených 

místech. V Praze funguje sdílení jízdních kol 

a elektrokol firmy Rekola, sdílení automobilů Car4way 

a Revolt či společnost Homeport, která nabízí 

elektrokola. Společnost Lime nabízí elektrokoloběžky.   

Zdroj: Aktuálně.cz 

Doručovatelské firmy rozšiřují své služby 

Česká pošta chystá kromě přesunu 250 poboček, 

rozšíření nepoštovních služeb na venkovských 

pobočkách nebo bezpřepážkových poboček také výdej 

poštovních balíků v obchodech a trafikách (služba 

Balíkovna Partner). Přepravní služba Zásilkovna zase 

spustila síť samoobslužných výdejních míst Z-BOX. 

Zásilkovna tak bude mít ke konci roku 3 800 výdejních 

míst, Česká pošta provozuje 3 200 poboček.    

Zdroje: Idnes.cz, Aktuálně.cz  

Česká firma chce být „Uberem" pro nákladní 
železniční dopravce 

Tuzemská firma Railvis našla inspiraci u německé 

služby Timocom, jež nástroj spojující koncové 

zákazníky s nákladními přepravci nabízí v kamionové 

dopravě. Princip je jednoduchý − dopravci nabízejí své 

volné vagony a lokomotivy přes web. Zákazníci si je 

pak mohou na mapě najít a rovnou objednat.   

Zdroj: Ihned.cz  

Japonský vlak jede 500 km/h 

Japonská železniční společnost JR Central předvedla 

testovací jízdu nového rychlovlaku, který funguje na 

principu magnetické levitace. Díky technologii nazvané 

SCMAGLEV (Superconducting Maglev) dosáhne 

rychlosti až 500 km/h, což je skoro dvojnásobek 

rychlosti, jaké dosahují nynější modely šinkansen.    

Zdroj: Ihned.cz  

ENERGETIKA A ODPADY 

ČR stále neplní závazek energetických úspor 

Závazek ČR je stanoven na 204,4 petajoulů 

kumulovaných úspor energie do roku 2020, avšak za 

období 2014 až 2019 bylo dosaženo zhruba 98 PJ. 

Plánováno bylo 153,3 PJ. I proto stát podepsal 

https://www.transportenvironment.org/press/electric-cars-will-treble-market-share-year-most-carmakers-track-meet-eu-emissions-targets
https://auto.ihned.cz/c1-66833800-zhave-a-spinave-potize-s-hybridy-do-zasuvky-ford-kvuli-pozarum-nesplni-emisni-limity-problemy-maji-i-
https://archiv.ihned.cz/c1-66831010-vlakovi-dopravci-chteji-prepsat-smlouvy-s-kraji-kvuli-nizkemu-poctu-cestujicich-jsou-v-mnohamilionovych-ztratach
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/ceske-drahy-vlak-zeleznice-spoj-ruseni-pandemie.A201015_090309_eko-doprava_mato
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/dunaj-odra-labe-kanal-pripravy-vlada.A201005_094632_ostrava-zpravy_woj
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/v-praze-dnes-zacalo-jezdit-600-sdilenych-elektrokol-firmy-bo/r~95ccc5240c6011eb80e60cc47ab5f122/
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ceska-posta-baliky-sluzby-presouvani-pobocek.A200929_122243_ekonomika_fih
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zasilkovna-bude-mit-do-konce-roku-150-samoobsluznych-vydejen/r~911a8e82024011ebb0f60cc47ab5f122/
https://archiv.ihned.cz/c1-66828980-cesky-podnikatel-rozjizdi-uber-pro-nakladni-zeleznicni-dopravce-sluzba-nabidne-volne-vagony-k-vyuziti
https://archiv.ihned.cz/c1-66832290-novy-japonsky-supervlak-jede-az-500-kilometru-v-hodine


TRENDOVNÍK ŘÍJEN 2020 
 

STRANA 5    EU OFFICE / KNOWLEDGE CENTRE  

dohodu se společností ČEZ, který bude mj. 

u zákazníků vyměňovat zdroje vytápění v budovách, 

využívat odpadní teplo či obměňovat vozový park.   

Zdroj: Aktuálně.cz 

ČEZ prodal aktiva v Rumunsku, Počerady 
předá Tykačovi už letos 

ČEZ prodal většinu svých rumunských aktiv londýnské 

firmě Macquarie Infrastructure and Real Assets. 

Prodej je v souladu se strategií ČEZ, která počítá 

s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, 

Turecku a částečně i v Polsku. Výjimku tvoří firmy 

zaměřené na ESCO, které chce ČEZ rozvíjet doma 

i v zahraničí. Z prodeje zahraničních firem chce 

společnost získat desítky miliard korun, které použije 

na stavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných 

bloků i modernizaci distribuční sítě. Vršanská uhelná 

ze skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače pak 

převezme od ČEZu elektrárnu Počerady už ke konci 

letošního roku, o tři roky dříve, než bylo původně 

plánováno. Zaplatí za to navíc půl miliardy. 

Zdroje: Novinky.cz, Ceskenoviny.cz  

České uhelné regiony dostanou 45 mld. z EU 

Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj 

dostanou z unijního Fondu spravedlivé transformace 

v přepočtu 45 mld. Kč. Kraje je budou moct využít na 

financování projektů určených na udržení pracovních 

míst, rekvalifikaci horníků a zaměstnanců tepelných 

elektráren, rozvoj nových technologií, infrastruktury 

i celých průmyslových odvětví.   

Zdroj: Aktuálně.cz 

EU zavádí daň z nerecyklovaných plastů 

Členské státy EU začnou už od 1. ledna 2021 odvádět 

poplatek ve výši 80 centů (zhruba 21 Kč) za každý 

kilogram nerecyklovaných plastů.  

Zdroj: Ihned.cz 

Mattoni ukázala zálohovatelnou plechovku 

Nápojářská firma Mattoni 1873 představila první 

zálohovanou plechovku. Ke spotřebitelům se dostane 

prostřednictvím internetového obchodu Košík.cz. Chce 

tím ukázat, že povinné zálohování (nejen plechovek) 

je možné. Za posledních 10 

let vzrostly u nás prodeje 

nápojů v plechovkách o 200 %. 

Zdroj: Idnes.cz 

FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ 

Na jaře lidé vykoupili léky proti bolesti, nyní 
mají zájem hlavně o vitamíny 

Na jaře zákazníci v lékárnách ve velkém skupovali 

léky proti bolesti, aby se na možný průběh nemoci 

covid19 předzásobili. Na podzim je situace jiná – teď 

jdou na odbyt hlavně přípravky na posílení imunity.   

Zdroj: Aktuálně.cz 

Ventilátor CoroVent dostal zelenou i v ČR 

Plicní ventilátor CoroVent vyvinutý na ČVUT získal 

povolení k prodeji a použití jako nouzový zdravotnický 

prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR. Oficiálně 

ho tak mohou začít používat i české nemocnice. 

Dosud byl přístroj certifikován jen v USA.    

Zdroj: Euro.cz 

Čeští výrobci dodají státu dva tisíce lůžek 

Výrobce zdravotnických lůžek Linet dodá českému 

státu 1 618 lůžek. Od rodinné firmy Proma Reha 

z České Skalice pak Správa státních hmotných rezerv 

odebere 302 standardních a 82 urgentních postelí pro 

jednotky intenzivní péče.  

Zdroj: Ihned.cz   

INOVACE A STRATEGIE 

Firem letos vzniklo nejmíň za 4 roky  

Od začátku letošního roku čeští podnikatelé založili 

20 093 nových firem, to je o desetinu méně než v roce 

2019 a nejméně za poslední čtyři roky. Celkový počet 

společností v ČR se ke konci září zvýšil na 515 813, 

uvedla poradenská společnost Bisnode. Aktuálně je 

v ČR v obchodním rejstříku zapsáno celkem 489 123 

společností s ručením omezeným a 26 690 akciových 

společností. Na zhruba 7 000 akciových společností 

nyní míří novela zákona o obchodních korporacích. 

Týká se a.s., které mají místo představenstva 

a dozorčí rady statutárního ředitele a správní radu. 

Novela od ledna 2021 ze zákona odstraňuje institut 

statutárního ředitele. Tyto akciové společnosti tak do 

konce roku 2021 budou muset změnit své struktury.   

Zdroj: Idnes.cz, Investičníweb.cz   

Počet freelancerů roste, firmy si najímají 
hlavně specialisty 

Firmy pod ekonomickým tlakem hledají cesty, jak 

fungovat efektivně, což je vede k většímu zájmu 

o sdílení pracovníků i služeb. „V našem oboru tak 

freelanceři tvoří již dnes 15 % pracovníků, což je 

dvojnásobek oproti době před pěti lety,“ přibližuje 

situaci Jonathan Appleton, ředitel ABSL, asociace 

sdružující centra IT a podnikových služeb. Taková 

forma spolupráce se často navazuje na základě 

doporučení a referencí. V zahraničí fungují také 

platformy sdružující nabídku a poptávku. Zdroj: Idnes.cz 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cez/r~90cfb516095111eb842f0cc47ab5f122/
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cez-prodala-vetsinu-rumunsky-aktiv-londynske-spolecnosti-mira-40340147
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tykacova-sev-en-prevezme-pocerady-od-cez-uz-letos/1949310
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/promeny-ceskych-regionu/ceske-uhelne-regiony-dostanou-z-eu-45-miliard-korun/r~94200510088211eba25cac1f6b220ee8/https:/ekonom.ihned.cz/c1-66551830-automobilky-se-nedrzi-pri-zemi-investuji-do-letajicich-taxiku
https://archiv.ihned.cz/c1-66822350-kdo-nerecykluje-bude-platit-unie-zavadi-novou-dan-cesku-se-navrh-zamlouva
https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/mattoni-1873-kosik-cz-pet-lahve-plechovka.A201007_121441_test_maz
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/ani-ibalgin-ani-paralen-lidovym-lekem-druhe-vlny-jsou-davky/r~d482a35e0fa011eba6f6ac1f6b220ee8/
https://www.euro.cz/udalosti/ventilator-corovent-dostal-zelenou-i-v-cesku-v-nouzi-pomuze-lekarum
https://archiv.ihned.cz/c1-66833630-rodinna-firma-doda-sprave-statnich-hmotnych-rezerv-pres-300-luzek-kvuli-zakazce-pro-stat-odlozi-vyrobu-na-export
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/firmy-podnikatele-spolecnosti-cesko-koronavirus-karantena-omezeni.A201020_104008_ekonomika_jla
https://www.investicniweb.cz/news-tisice-akciovych-spolecnosti-ceka-podle-odborniku-zmena-stanov/
https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/freelancer-outsourcing-prace-zamestnani-profese-obor-personalista-agentura-zamestnavatel-firma-start.A200929_123538_podnikani_daja
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Firmy se přiklánějí k úvěrům v eurech 

České firmy měly v eurech koncem srpna 

napůjčováno téměř 410 mld. Kč, to je o bezmála 

30 mld. více než v předvečer krize koncem února. 

Objem nabraných korunových půjček přitom naopak 

za stejnou dobu mírně klesl k 750 mld. Kč. Důvodem 

příklonu k eurům je zejména nižší úrok.  

Úročení korunových a eurových úvěrů (průměr 

nových obchodů v daném měsíci, v % ročně, 2020) 

 

Zdroj: ČNB, E15 

Český start-up nastavuje optimální ceny 

Platformu Yieldigo používají nejen obchodníci v ČR 

a na Slovensku, ale také v Polsku, Německu, na 

Ukrajině nebo v Rusku. Pomocí umělé inteligence jim 

umožňuje optimálně nastavovat a řídit ceny produktů. 

K zákazníkům start-upu patří sítě supermarketů, 

lékáren, drogerií i elektronických obchodů.  

Zdroj: E15 

IT & TELEKOMUNIKACE 

Ostravský superpočítač bude jedním 
z nejvýkonnějších v Evropě 

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations 

VŠB-Technické univerzity Ostrava začnou v roce 2021 

používat jeden z nejvýkonnějších superpočítačů 

v Evropě. Počítač EURO_IT4I za zhruba 400 mil. Kč 

se v celosvětovém měřítku vejde do první padesátky.   

Zdroj: E15 

Němci koupili český start-up Integromat 

Německá IT společnost Celonis za něj dala asi 100 mil. 

dolarů (2,5 mld. Kč). Byznys Integromatu spočívá ve 

vytváření speciálního on-line systému na propojování 

běžných programů, jakými jsou e-mailový Gmail, 

internetové úložiště Dropbox, sociální sítě Facebook či 

Twitter a další aplikace, v nichž si firmy řeší účetnictví, 

zákaznickou podporu nebo správu svého e-shopu.  

Zdroj: Ihned.cz 

Dramox má pomoci divadlům  

Nová česká služba Dramox funguje na stejném 

principu jako videoportál Netflix. Uživatelé za poplatek 

299 Kč měsíčně získají přístup do databáze 

představení, z níž si mohou v libovolnou dobu vybrat, 

na co se podívají. Divadlům půjde celkem 55 % z toho, 

co diváci zaplatí. Peníze připadnou konkrétním 

tvůrcům podle sledovanosti.    

Zdroj: Ihned.cz 

V USA sílí tlak na rozdělení velkých 
technologických firem 

Americké firmy Amazon, Apple, Google a Facebook 

mají dominantní postavení na trhu, které je nutné 

zákonem omezit. Dospěl k tomu právní podvýbor 

Sněmovny reprezentantů. Navrhované změny by 

mohly vést až k rozdělení těchto čtyř velkých podniků. 

Právníkům se nelíbí akvizice malých firem, které ty 

velké přebírají, aby se včas zbavily vážné konkurence.   

Zdroj: Investičníweb.cz 

IBM se rozdělí, cílem je posílit cloud 

Americký technologický obr IBM se rozdělí na dvě 

samostatné veřejně obchodované společnosti. Završí 

tak úsilí o opuštění svých dřívějších aktivit a orientaci 

na cloudové služby, které mají vyšší ziskovou marži.   

Zdroj: E15 

MALOOBCHOD A E-COMMERCE 

Online nákupy letos vzrostou o třetinu 

Z datových analýz nákupního rádce Heureka.cz 

vyplývá, že vánoční sezona by mohla celoroční obrat 

e-shopů zvednout až o 30 % v porovnání s loňskem. 

Tento scénář se dá očekávat navzdory tomu, že lidé 

budou pravděpodobně více šetřit. Podle Asociace pro 

elektronickou komerci Češi loni v internetových 

obchodech nakoupili zboží za rekordních 155 mld. Kč. 

Zdroj: Idnes.cz  

Amazon zkouší placení dlaní 

V prodejnách Amazon GO v Seattlu je již možné platit 

skenem dlaně, který je přednastaven jako 

„podpis“ a virtuálně propojen s kreditní kartou 

zákazníka. Stačí jen dlaní zamávat před skenerem 

a je zaplaceno. Nová technologie nazvaná Amazon 

One se má postupně rozšířit do dalších obchodů 

Amazon GO. V budoucnu by se ověřování dlaní mohlo 

uchytit také v kancelářích.   

Zdroj: E15  

ODVĚTVOVÉ TRENDY 

Polovina restaurací může skončit 

„Při první vlně zkrachovalo zhruba 10 % podniků, teď 

to může být až dalších 40 %. Dohromady by se tedy 
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https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/firmy-v-pandemii-vice-vsadily-na-euro-uvery-jsou-levnejsi-a-spolecna-mena-nevzbuzuje-strach-1374234
https://www.e15.cz/byznys/startupy/cesky-start-up-yieldigo-zna-tajemstvi-tvorby-cen-prilakal-tim-investici-dvou-milionu-eur-1373873
https://www.e15.cz/domaci/novy-superpocitac-vynese-ostravu-do-nejvyssi-evropske-ligy-1374147
https://archiv.ihned.cz/c1-66833990-lepidlo-internetu-dokaze-prelevat-data-mezi-ruznymi-systemy-z-ceskych-ajtaku-udelalo-dolarove-milionare
https://domaci.ihned.cz/c1-66832520-zakladatel-livesportu-vytahl-na-pomoc-umelcum-spousti-prvni-cesky-ldquo-netflix-rdquo-pro-divadla
https://www.investicniweb.cz/news-v-usa-chteji-omezit-monopolni-silu-velkych-technologickych-firem/
https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/ibm-se-rozdeli-na-dve-firmy-dal-se-chce-soustredit-jen-na-cloud-1373972
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/e-shop-online-nakup-internet-vanoce-pandemie.A201021_132950_ekonomika_mato
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/revoluce-v-placeni-v-obchodech-amazonu-to-nove-pujde-doslova-mavnutim-ruky-1373660
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dalo říci, že koronavirovou pandemii neustojí polovina 

podniků,” říká Igor Třeslín ze skupiny Storyous, která 

ve více než třech tisících restauracích řídí provoz či 

online placení a dodávky. Prodeje restauratérům 

klesly o 65 %, i tak se však snaží prodávat alespoň 

skrz výdejní okénka. Restauratéři i Svaz obchodu 

a cestovního ruchu pak kritizují provize rozvozových 

firem. Vyzvali je, aby alespoň dočasně snížily své 

poplatky, které dosahují až 30-40 % z ceny jídla. 

Rozvozové firmy se hájí, že mají také své náklady, 

které zahrnují marketing, dopravu nebo mzdy. Účtují si 

i za to, že gastronomickým podnikům najdou 

zákazníka, který by k nim jinak nepřišel. Poplatky 

stravenkovým firmám pak dosahují 6-7 % z nominální 

hodnoty stravenky. Provizi nyní hodlá firmám, které o 

to požádají, snížit jak Sodexo (na 3 %), tak Edenred 

(na 4,5 %). Restauratérům pomáhají i technologie, 

např. s bezkontaktním objednávkovým systémem, kde 

je možné vybrat a objednat jídlo přes QR kód.    

Zdroje: Idnes.cz, Idnes.cz, Aktuálně.cz, E15   

Prodej lihovin se letos propadne o třetinu 

Prodej lihovin v ČR se letos meziročně propadne 

o 35 - 40 %, výrobci tak přijdou o zhruba 2 mld. Kč na 

tržbách. Důvodem je jak uzavření restaurací a barů, 

tak i absence turistů a zahraničních dělníků.  

Zdroj: Idnes.cz 

Tuzemské hotely drtí pandemie, některé 
z nich chtějí levně koupit investoři 

Podle srovnávací studie analytické společnosti STR, 

která monitoruje hotelový trh v Evropě, byly v září 

tuzemské hotely obsazené pouze z jedné pětiny. 

Situace je kritická především v Praze, kde v září klesla 

obsazenost pod 15 %, což už je pod ziskovostí pro 

většinu hotelů. Negativní vývoj pandemie navíc tlačí 

ceny pokojů dál dolů a řada hotelů uvažuje, že zavře 

úplně. To se snaží využít někteří realitní investoři. 

Zdroj: Ihned.cz 

Příjmy posiloven se propadají 

Příjmy 50 % a méně ve srovnání s loňským rokem 

eviduje polovina tuzemských fitness center. Přitom 

zhruba třetině provozovatelů fitness vzrostly kvůli 

hygienickým opatřením náklady.  Podle České komory 

fitness funguje v ČR 1 200 fitness center. 

Zdroj: Idnes.cz 

Ikea bude vykupovat zpět svůj nábytek 

Ikea začne od zákazníků vykupovat nábytek své 

značky, který se jim okouká nebo znelíbí. Vykoupené 

kusy, za něž podle míry opotřebování poskytne 

voucher v hodnotě až půlky původní ceny, zase prodá.    

Zdroj: Aktuálně.cz 

STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE  

Novela liniového zákona má urychlit stavbu 
dálnic a železnic 

Parlamentem prošla novela liniového zákona, která 

zavádí systém rychlejšího zahájení dopravních staveb. 

Jde o to, že investor nabude práva k pozemkům 

v trase stavby dokonce už ve chvíli, kdy získá stavební 

povolení. Se stavbou tak může začít už po skončení 

územního řízení a na ceně se s majiteli pozemků 

dohodne až později. Kvůli výraznému zásahu do práv 

majitelů pozemků se bude moci novinka použít jen 

v případě dálnic, silnic I. třídy a celostátních drah.   

Zdroje: Ihned.cz, Idnes.cz  

Rodinné domy zdražují, průměrné náklady 
loni přesáhly 3,5 mil. Kč 

U dokončených bytů v bytových domech se průměrné 

náklady loni zvedly o 6,1 % na 2,27 mil. Kč. Průměrná 

velikost bytu se v rodinných domech zvýšila z 91 na 

91,6 m2. V bytovém domě vzrostla zhruba o metr 

čtvereční na 52 m2, uvádí Český statistický úřad. 

Podle typu nosné konstrukce převažovaly cihly 

a tvárnice. U rodinných domů následovaly dřevostavby 

s podílem 15 %.  

Průměrné náklady na výstavbu (v mil. Kč)  

 

Zdroj: ČSÚ, Idnes.cz 

STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL 

Průzkum Svazu průmyslu: Firmám chybí 
zakázky, ale propouštět nechtějí 

Tři čtvrtiny firem budou mít v říjnu a listopadu nižší 

zakázky než ve stejném období loni. Pokles zakázek 

o více než pětinu očekává přes 30 % firem. Přes 4/5 

firem letos čekají nižší zisk, než plánovaly, nebo 

spadnou do ztráty. Propouštět firmy nechtějí, naopak 

85 % z nich uvádí, že jim budou na podzim a v zimě 

chybět pracovníci kvůli koronaviru a zavedeným 

preventivním opatřením.   

Zdroj: Investičníweb.cz 
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https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/gastronomie-jiri-rusnok-restaurace-koronavirus.A201027_171246_ekonomika_kou
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/restaurace-poplatky-za-rozvoz.A201015_202435_ekonomika_fih
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/radsi-vic-varte-reaguje-rozvazeci-firma-na-prosbu-restauraci/r~a9080ca0150411eba7deac1f6b220ee8/
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/zoufalstvi-hostinskych-zmirnuji-technologie-zvladly-by-i-povinnou-registraci-hostu-1374004
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/prodej-lihoviny-propad-spotrebni-dan-unie-vyrobcu-a-dovozcu.A201013_113128_ekonomika_misl
https://archiv.ihned.cz/c1-66833110-hotely-drti-pandemie-v-zari-byly-obsazene-jen-z-petiny-krouzi-nad-nimi-investori-chteji-je-vyhodne-koupit
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/posilovna-fitness-centrum-rouska-pruzkum-prijem.A200929_114037_ekonomika_mato
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/za-stary-nabytek-ikea-nabizi-az-polovinu-z-puvodni-ceny-pote/r~07d507300e0511eb8972ac1f6b220ee8/
https://archiv.ihned.cz/c1-66822880-stat-se-k-pozemkum-pro-stavbu-dalnic-dostane-jeste-rychleji-jeho-pozice-vuci-jejich-majitelum-posili-az-na-hranu-prava-na-majetek
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/liniovy-zakon-dopravni-stavby-zrychlene-rizeni.A200929_160559_eko-doprava_fih
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/rodinny-dum-byt-stavba-naklady-prumer.A200929_143806_ekonomika_mato
https://www.investicniweb.cz/news-pruzkum-firmach-chybi-zakazky-ale-propoustet-nechteji/
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Trh s roboty a průmyslovou automatizací 
v potížích 

Těžkosti se letos nevyhnuly jinak rychle rostoucímu 

oboru průmyslové automatizace, v němž v ČR působí 

desítky až stovky převážně menších firem. Nové 

zakázky se propadly o třetinu, často i víc. Viníkem 

přitom není jen pandemie, ale i to, že největší 

zákazník – automobilový průmysl – se přeorientovává 

na výrobu elektromobilů, takže se pořádně neví, jak 

budou nové výrobní linky vypadat. Světový trh s roboty 

loni po šesti růstových letech zaznamenal pokles 

o 12 %. Už dva roky po sobě klesají i prodeje v ČR: 

loni tuzemské firmy odebraly celkem 2 624 robotů, 

meziročně o 4 % méně. I tak si drží ČR ve světě 

v počtu nových instalací 15. místo. 

Počet nově instalovaných robotů v ČR 

 

Zdroje: International Federation for Robotics Euro.cz, Ihned.cz   

Kanadská firma plánuje ve starých haldách 
u Pardubic těžit mangan  

Kanadský podnik Euro Manganese plánuje vydobýt ze 

starých hald u Chvaletic víc než jeden milion tun 

manganu. Projekt je nyní ve fázi EIA. Využití manganu 

je přitom poměrně široké – přidává se do speciálních 

ocelí a slitin používaných v leteckém průmyslu či při 

výrobě nápojových obalů. Jeho význam poroste díky 

nástupu elektromobility a ukládání energie – mangan 

by totiž měl zčásti nahradit nedostatkový kobalt.    

Zdroj: Týdeník Hrot 

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ   

Europarlamentem prošlo mírné zastropování 
dotací 

Evropský parlament schválil zastropování evropských 

zemědělských dotací ve výši 100 tis. eur na 

zemědělský podnik (s možností odečíst 50 % nákladů 

na zaměstnance). Pokud by však daný stát vyhradil 

více než 12 % z celkového balíku svých přímých 

dotací na podporu malých a středních zemědělských 

podniků, byl by pro něj zmíněný strop pouze 

dobrovolný. Vedle toho byl schválen návrh, dle 

kterého by měla Komise sledovat objem přímých 

plateb a plateb z Programu rozvoje venkova na 

skutečné příjemce. Pokud tyto platby překročí 500 000 

eur (pro přímé platby) a 1 000 000 eur (pro investice) 

na jednu fyzickou osobu, měla by je EK zastavit 

a posoudit jejich relevantnost (popř. udělit výjimku). 

Návrh není konečný, budou jej nyní v tzv. trialogu 

posuzovat Komise, Rada ministrů a Europarlament. 

Zdroj: Zemědělský svaz  

Letošní sklizeň bude lepší 

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září je úroda 

příznivější než v loňském roce. U většiny plodin se 

v porovnání s rokem 2019 zvýšily hektarové výnosy. 

Výjimkou je sklizeň chmele, která je podle Svazu 

pěstitelů chmele oproti loňsku o 15-20 % nižší. 

Meziroční změna hektarových výnosů k  15. září  

Zdroj: ČSÚ, ČTK 

Český start-up Agdata míří se senzory i do 
měst a obcí 

Už nyní má čtyři roky starý brněnský podnik mezi 

českými zemědělci asi 2 tisíce zákazníků. Dodává jim 

IT systém, v němž mohou farmáři řešit všechnu 

nezbytnou administrativu. V programu je možné 

sledovat i údaje z různých senzorů. Ty zaznamenávají 

teplotu půdy, úhrny srážek nebo upozorňují na možné 

nákazy sklizeného obilí v silech. Se senzory a čidly 

chce nyní měřit i stav ovzduší ve městech a obcích.  

Zdroj: Ihned.cz 

Prazdroj chce být uhlíkově neutrální 

Plzeňský Prazdroj plánuje do roku 2030 uhlíkovou 

neutralitu ve výrobě, do roku 2050 se to má týkat 

i provozu celé společnosti. Pivovar proto nakupuje 

nové šetřící technologie, plánuje provoz nákladních 

elektromobilů, výrazně omezí používání plastů a bude 

pracovat jen s těmi recyklovanými. V nové strategii se 

pivovar zavazuje, že veškeré suroviny pro výrobu 

bude do roku 2030 nakupovat jen od dodavatelů 

s udržitelným způsobem zemědělské produkce.   

Zdroj: E15 

Fast foody jsou mezi Čechy oblíbené 

Jen 13 % Čechů nikdy nechodí do restaurací a bister 

s rychlým občerstvením. Vyplývá to z průzkumu 

Nielsen Admosphere. 26 % lidí se tam naopak 

stravuje několikrát měsíčně.   

Zdroj: Aktuálně.cz 
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https://www.euro.cz/byznys/roboti-v-hibernaci-propad-automotive-v-cesku-paralyzoval-prumyslovou-automatizaci
https://archiv.ihned.cz/c1-66835640-svetovy-trh-s-roboty-klesa-u-zakazkove-vyroby-se-zacina-prosazovat-3d-tisk-pronika-i-do-automobiloveho-prumyslu
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/miliardovy-poklad-v-hlusine
https://www.zscr.cz/media/upload/mailovani/1603539087_42-posta.pdf
https://czso.cz/csu/czso/cri/odhady-sklizni-zari-2020
https://archiv.ihned.cz/c1-66829740-ceska-agdata-zemedelcum-nabidnou-apple-watch-pro-kravy-pomohou-jim-penize-od-barty-ci-hlavenky
https://www.e15.cz/byznys/e15-a-byznys/prazdroj-smeruje-k-uhlikove-neutralite-1374188
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ctvrtina-cechu-ji-pravidelne-ve-fast-foodech-nezdrave-jidlo/r~6f63f5c00a0711ebb408ac1f6b220ee8/
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ZAOSTŘENO: AKTUÁLNÍ STÁTNÍ PODPORA FIREM A PODNIKATELŮ 
 

Institu-
ce 

Název platného 
opatření 

Detaily opatření Platnost od Platnost do Schváleno Kolik Odkaz 

MPO / 
ČMZRB 

Záruční program 
COVID III 

Na záruky stát může vyčlenit až 150 mld. Kč, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 500 miliard korun. Program 
Covid III mohou využít i pražské firmy. Je určen pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Státní podpora 
(portfoliové ručení) se vztahuje na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31.12.2020. Podniky do 250 
zaměstnanců mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun. 
Podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun. 
Délka ručení je v obou případech nanejvýš tři roky. 
Poslanecká sněmovna pak 21.10.2020 schválila prodloužení tohoto programu do 31.12.2021 a jeho rozšíření i na investiční úvěry. 
Finální parametry tohoto rozšíření se nyní připravují.  

Od 18.5.2020 
Do 

31.12.2021 

Ano 
Prodloužení 
programu a 
rozšíření i 

na investice 
musí 

schválit 
Senát  

150 mld. 
záruk za 

úvěry 
MFČR  

EGAP 
Záruka COVID plus – 
podpora pro velké 
podniky 

Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí 
dosahovat minimálně 20 %, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které 
měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu. Úvěry poskytují komerční banky. EGAP poskytne záruky 
úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Garance bude platná maximálně po dobu 3 let pro úvěry na pracovní kapitál a 
maximálně 5 let pro investiční úvěry. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru 
odpovídá 25% ročního obratu firmy. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %. Od 
července je možné poskytnout záruku i podnikatelům v pozemní, potrubní, vodní a letecké dopravě a v činnosti cestovních 
agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (s nimi se původně neuvažovalo). 

Od 5. května Trvá Ano 
142 mld. 
záruk za 

úvěry 
EGAP 

MS 

Novela insolvenčních 
zákona, která má 
zabránit krachům 
firem 

Do 30. června 2021 zůstává v platnosti odložení povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh a stejně tak možnost 
dočasného přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu. Ministerstvo rovněž obnovuje možnost využít ochrany tzv. 
mimořádného moratoria (které bude schvalovat jen soud), u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 31. 8. 2020, a to s novou 
lhůtou až do 30. 6. 2021. 

Od dubna 
Do 

30.6.2021 

Prodloužení 
musí 

schválit 
parlament 

Nejde 
vyčíslit 

MS 

MF 
Generální pardon pro 
zasažené podnikatele 
nařízením vlády 

Říjnovou novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním 
nařízením. Tito podnikatelé mají tak automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti 
došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu 
ministryně financí, a to i emailem.  
Ministerstvo financí rovněž připravilo hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až 
prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, prominutí záloh splatných od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z 
příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 
15. 12. 2020. 

Od října 
Do 

31.12.2020 
Ano Nevyčísleno Vlada.cz 

MF Liberační balíček 

Návrh pro podnikatele a firmy přináší zejména: 
■ Zavedení institutu loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Uplatnění ztráty 
provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu 
daně vykázaného v letech 2018 a 2019. Uplatnit si daňovou ztrátu zpětně je možné už za zdaňovací období, které skončí 30. 
června 2020, ovšem v maximální výši 30 mil. Kč. Za první zdaňovací období, za které bude umožněno si daňovou ztrátu uplatnit 
zpětně, navíc bude mít poplatník možnost v jeho průběhu odhadnout výši své daňové ztráty za toto období. Tuto odhadnutou 
ztrátu pak bude moci uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. 
■ Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy 
bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem. 

Od března 
zpětně 

Trvá / do 
31.12.2020 

Ano Nevyčísleno MF 

MF 
Moratorium na splátky 
úvěrů 

Dlužníci z řad fyzických osob i firem mohou podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Samotný odklad plateb začal 
platit od 1. května a klient jej mohl využít ve dvou ochranných lhůtách: do 31. července a do 31. října.  

Od 
květnových 

splátek 

Do 
31.10.2020 

Ano Nevyčísleno MF 

MF 

Přerušení evidence 
tržeb a odložení 
spuštění poslední fáze 
EET 

Spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb bylo odloženo do 31.12.2022. Na stejnou dobu se stanovuje i výjimka pro 
podnikatele z povinnosti EET kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek 
tak, aby předešli jejich zneužití. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak 
kontrolována. 

Od začátku 
stavu nouze 

Do 
31.12.2022 

Ano 
Jednotky 
miliard Kč 

MF 

 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-programu-cov-39693
https://www.egap.cz/cs/banky-mohou-zadat-egap-o-zaruky-pro-velke-firmy
https://justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-pripravilo-tzv-lex-covid-justice-ii
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzi-program-podpory-zamestnavatelu-antivirus-b-do-konce-roku--vyhlasila-take-dalsi-krizova-opatreni-184488/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/podnikatele-nebudou-evidovat-trzby-do-ko-38404
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MF 

Snížení DPH u 
ubytovacích, 
kulturních a 
sportovních služeb 

DPH se snížila v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně 
jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech došlo ke snížení sazby DPH na 10 % z 
15 %. 

Od 1.7.2020 Trvá Ano Nevyčísleno MF 

MF 
Kompenzační bonus 
pro OSVČ, s.r.o., DPP, 
DPČ 

Kompenzační bonus navazuje na model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého 
znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma 
společníky budou moci o kompenzační bonus požádat na místně příslušném finančním úřadě. Bonusové období je vymezené 
nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. Vedle přímo zasažených 
podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni 
(například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o 
nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt 
majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce. Kompenzováni ve stejné výši budou také pracovníci na DPP 
či DPČ, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu. 

Po schválení 
parlamentem 

Po 
schválení 
parlamen-

tem 

Sněmov-
nou 

4 mld. Kč MF ČR 

MPSV Program Antivirus 

Finanční kompenzace pro zaměstnavatele na náhrady mezd, a to z těchto důvodů: 
A) Uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem: 
■ V případě karantény zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. 
– Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč. 
■ V případě uzavření provozu nařízením vlády zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. 
– Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 50 000 Kč (zpětně 
od 1. října 2020). 
B) Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru: 
■ Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a 
více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. 
■ Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % 
průměrného výdělku. 
■ Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % 
průměrného výdělku. 
– Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč.  
Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování je závislá na důvodu vzniku překážky v práci. Zaměstnavatel žádá o 
refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek 
žádá. 

Od 6.4.2020 
Do konce 
roku 2020 

Ano 
Dosud cca 
20 mld. Kč 

MPSV 

MPSV 
Dlouhodobý 
Kurzarbeit 

Podle poslední verze novely nastaví přesné podmínky vždy vláda ve svém nařízení. Stanoví region, odvětví, rozsah zkrácené 
práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát. Pracovník by doma mohl zůstat až čtyři dny v týdnu. Dostával by za 
neodpracované hodiny 70 % čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Podpora by se mohla vyplácet maximálně rok. 
Dostat by ji mohli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku aspoň čtvrt roku. Státní příspěvek by se jim 
zahrnul do příjmu, dlužníkům by se z něj strhávalo a zohledňoval by se při vyplácení dávek. Zdravotní pojištění by se platilo z 
celého běžného výdělku. Třetinu doplatku za neodpracovaný čas by hradil pracovník, dvě třetiny zaměstnavatel. 

Po schválení 
parlamentem 

Natrvalo  
Musí 

schválit 
parlament 

Podle 
závažnosti 

krize 
N/A 

MPSV Krizové ošetřovné 

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o: 
- dítě mladší 10 let, 
- nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.), 
- osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, 
- děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. 
Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o 
provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání 
mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného bude činit 70 % denního vyměřovacího 
základu, min. 400 Kč/den. Navrhované změny by platily po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle do 30. 6. 2021. 

Od listopadu 
Do 

30.6.2021 
Ano 1,2 mld. Kč MPSV 

MPO Ošetřovné II pro OSVČ 

Osoby samostatně výdělečně činné mohou, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely 
kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti (do 10 let) nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby. Podpora 
z programu Ošetřovné II pro OSVČ je dále určena pro OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je 
závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Činit bude 400 korun na den. 

Od října Do listopadu Ano 200 mil. Kč MPO 

MPO COVID nájemné 

Podnikatelé, kterým vláda v boji proti koronaviru nařídila zavření nebo omezení provozu, budou moci žádat o příspěvek na 
komerční nájem za 3. čtvrtletí (za 3 měsíce zpětně). Stát jim přispěje 50 % z celkového nájemného za toto období. Na rozdíl od 
první výzvy programu COVID nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Maximální výše podpory bude 10 
mil. Kč. O příspěvek na nájem budou moci žádat provozy, které byly vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. 

Od října 
Výzva bude 
vyhlášena v 

říjnu 
Ano 3 mld. Kč MPO 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/14_10_2020_TZ_Rezim_A_programu_Antivirus_prodlouzen_do_konce_roku.pdf/b613de9f-dc9c-f6ea-822a-08233a869091
https://www.mpsv.cz/osetrovne
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_-pro-osvc-ii--257383/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
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MMR COVID ubytování 

Program počítá s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 
330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení (viz odkaz). Důležité je období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. 
Jedná se o dobu, po kterou byla ubytovací zařízení uzavřena. Zohlední se také sezónnost, tzn., že pokud v předchozích dvou 
letech bylo zařízení uzavřeno, na podporu nárok mít nebude, popřípadě bude poměrně krácena. 

Od 7.9.2020 
Do 

30.10.2020 
Ano 3,3 mld. Kč MMR  

MMR 
COVID lázně - 
Poukázky na pobyt v 
lázních 

Poukaz se vztahuje na pobyty zakoupené a realizované od 1.7. - 31. 12. 2020 v českých lázních. Podmínkou je strávit v 
lázeňském zařízení minimálně 6 nocí a absolvovat alespoň 5 procedur.  

Od 1.7.2020 
Do 

31.12.2020 
Ano 1 mld. Kč MMR  

MMR 
COVID podpora 
cestovního ruchu 

O dotace budou moci požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z 
prodeje služeb cestovního ruchu, jež jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou 
dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a za 
zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena, a incomingové cestovní agentury, pro něž je určena podpora ve výši 
50 000 korun. O stejnou částku budou moci požádat i turističtí průvodci. 

Od října 
Do 

31.12.2020 
Ano 500 mil. Kč Vlada.cz 

Minister
stvo 
kultury / 
MPO 

COVID Kultura - 2. 
výzva 

Program navazuje na předchozí program COVID kultura, v němž bylo vyčleněno 900 mil. Kč. Podpora z nově schváleného 
programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v 
období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. 
listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 % 
uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v 
oblasti kultury. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun. 

Od října 
Do 

31.12.2020 
Ano 

Až 750 mil. 
Kč 

Vlada.cz 

Minister
stvo 
kultury 

Podpora 
audiovizuálního 
průmyslu 

Vláda schválila mimořádnou Výzvu Státního fondu kinematografie na pomoc provozovatelům kin, produkčním a distribučním 
společnostem. Cílem je primárně podpora managementu jednotlivých provozů, tedy provozovatelů kin, jádra distribučních a 
producentských firem a jejich klíčových zaměstnanců a kreativních týmů.  

Od poloviny 
listopadu 

Do 
31.12.2020 

Ano 98 mil. Kč MK 

MD 
COVID bus 
("sedačkovné") 

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát bude 
peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO 
VI (135 Kč za sedačku a den). Naopak úplně mimo podporu se ocitnou firmy s vozidly vyrobenými před rokem 2000. Zároveň se 
bude zohledňovat samotná kapacita autobusu.  

Od října 
Do 2. 

čtvrtletí 
2021 

Ano Až 1 mld. Kč MD ČR  

MZe AGRICOVID  
Bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně 
omezeno krizovým opatřením vlády. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat. 

Od listopadu 
Do konce 

roku 
Ne 3 mld. Kč Mze  

MPO COVID sport II 

Klubům a pořadatelům sportovních akcí budou kompenzovány náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s 
vládními opatřeními proti koronaviru. Maximální výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se 
od 750 000 korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby. 
Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na ně budou mít vládní omezení od 
března do konce tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou sezonou. Na kompenzace budou mít nárok také komerční 
pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace bude určena na 
uhrazení marně vynaložených nákladů v loňském a letošním roce souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. 
července letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní na podzim, návrh 
tohoto programu nepočítá. 

Od října 
Do 

31.12.2020 
Ano 500 mil. Kč Vlada.cz 

 

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v 
době zveřejnění. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při 
použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden. 

Radek Novák 

e-mail: radeknovak@csas.cz  

tel: +420 956 718 015 

Tereza Hrtúsová 

e-mail: thrtusova@csas.cz  

tel: +420 956 718 012 

Tomáš Kozelský  

e-mail: tkozelsky@csas.cz 

tel: +420 956 718 013 
 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zacalo-prijimat-zadosti-na-podporu-ubytovacich
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-vouchery-do-lazni-program-covid
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-na-rok-2021-a-prijala-dalsi-opatreni-na-podporu-ekonomiky-v-dobe-pandemie-184332/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-programy-na-pomoc-postizenym-podnikatelum-a-zamestnavatelum--podpori-kulturu-i-profesionalni-sport-184191/
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-98-milionu-korun-pro-mimoradnou-vyzvu-statniho-fondu-kinematografie-4-cs4013.html
https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Zajezdovi-dopravci-dostanou-podporu,-na-program-CO
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstvi-producentum-potravin.html
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-programy-na-pomoc-postizenym-podnikatelum-a-zamestnavatelum--podpori-kulturu-i-profesionalni-sport-184191/
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