AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 11.11.2020
Dne 11. listopadu 2020 schválila vláda následující změny:
»

školní docházka
- Od středy 18. listopadu se do školy vrátí žáci 1. a 2. ročníků základních škol. Do
školy se vrátí stejného data také žáci přípravných tříd základních škol a žáci škol
speciálních (všechny ročníky).
▪ Roušky budou povinné po celou dobu výuky i ve společných prostorech –
s výjimkou speciálních a mateřských škol.
▪ Jednotlivé třídy by se ve škole neměly setkávat.
▪ Ve třídách se bude muset pravidelně větrat.
- V provozu bude té výdej obědů a školní družiny.
- Pro ostatní žáky základních a středních škol budou pak od středy 18. listopadu možné
prezenční individuální konzultace.

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení následující zákony:
»

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem či omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
• Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu a ve 3. čtení schválila zákon
týkající se tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné,
společnosti s ručením omezeným, DPP a DPČ.
• Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých
společností s ručením omezeným (nejvýše 2 společníci nebo rodinná s.r.o.) s převažující
činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky.
• Nárok na bonus ve výši 500 Kč náleží za každý den bezprostředního zákazu či omezení
podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za 1. bonusové období od 5. října do 4.
listopadu 2020, další (2.) bonusové období je do 20. listopadu 2020 (konec
nouzového stavu).
• Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v
oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Nově nebude zkoumán
souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1.
června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v
pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.
• Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad
OSVČ a společností s ručením omezeným, kteří jsou na přímo zavřené obory významně
navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským
vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s
uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér). Klíčovou podmínkou přitom je
omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí,
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»

že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému
neexistuje snadná substituce (= nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat jinde).
Ve stejné výši budou kompenzováni také pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili tento
příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu. Ti
musí prokázat danou práci na DPP či DPČ, za kterou jsou odváděny příslušné odvody, a
to po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců.
Nárok na kompenzační bonus nevznikne subjektu za kalendářní den, za který obdržel
v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2.
Zákon nyní musí podepsat prezident.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a
občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu a ve 3. čtení schválila také úpravu
legislativy v oblasti insolvencí.
• Novela zákona prodlužuje možnost požádat insolvenční soud o mimořádné moratorium
v případě, že se podnikatelé a firmy ocitnou díky vládním opatřením v přechodných
hospodářských potížích. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci přednostně
hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho
podniku. Firmy v reorganizaci pak budou moci požádat o dočasné přerušení plnění
reorganizačního plánu.
• Novela zákona počítá také s úpravou v oblasti exekucí, kdy do konce února 2021 mají být
až na výjimky pozastaveny exekuce movitých věcí.
• Novelu zákona nyní musí podepsat prezident.

Mgr. Dominika Schejbalová

