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pandemie nemoci COVID-19 týkající maloobchodního prodeje zboží. V časové řadě jsou
vyhodnocena jednotlivá restriktivní a podpůrná opatření, která dopadala na maloobchod.
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ÚVOD
Tématem bakalářské práce jsou sociálně-ekonomické úpravy a opatření státu v době krizové
situace v roce 2020. Lidstvo se potýká s pandemickými nemocemi již celá staletí, ať už se jedná
o pravé neštovice, mor či španělskou chřipku. Pandemie virové choroby COVID-19 způsobená
koronavirem SARS-CoV-2 se poprvé objevila v prosinci 2019 v Číně. Odtud se rychle rozšířila
do Evropy a zanedlouho byl zasažen celý svět s výjimkou několika menších ostrovních států.
Právě kvůli takovýmto nepředvídatelným událostem je nutné, aby byl stát na krizové situace
připraven a mohl tak co nejefektivněji zmírnit jejich negativní dopad. Cílem práce je vyhodnotit
zásahy státu v sociálně-ekonomické oblasti spojené s opatřeními Vlády České republiky
v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 v roce 2020.
Úvodní část práce se zabývá vymezením pojmů krizová situace a krizový stav, v jehož rámci
jsou následně popsány jednotlivé druhy krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav
ohrožení státu a válečný stav). Jsou zde také charakterizovány orgány krizového řízení a
bezpečnostní rady a krizové štáby. Dále se bakalářská práce zaměřuje na vymezení pojmu
krizové řízení s důrazem především na krizové plánování. V poslední teoretické části je
definován maloobchod, včetně jeho rozdělení do tří skupin (maloobchod realizovaný v síti
prodejen, maloobchod realizovaný mimo síť prodejen a korporátní maloobchod a franšízing) a
životní cyklus maloobchodu.
Další část bakalářské práce je zaměřena na analýzu jednotlivých restriktivních a podpůrných
opatření týkajících se maloobchodního prodeje zboží, jež byla vydána v reakci na
koronavirovou krizi. V rámci této analýzy je vytvořena časová řada, jež je rozdělena do tří
období – první vlna pandemie, druhá vlna pandemie a třetí vlna pandemie. Opatření v časové
řadě jsou řazena chronologicky na základě data účinnosti.
Dále jsou popsány tři modelové případy (papírnictví, knihkupectví a železářství), na nichž je
ukázán

negativní

dopad

restriktivních

opatření

i

možnosti

čerpání

podpůrných opatření, které jsou následně vyhodnoceny v závěrečném shrnutí.
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1. KRIZOVÉ STAVY
1.1 Krizová situace
Krizová situace je rozsáhlá mimořádná událost, při které dochází k ohrožení životů, zdraví a
majetku občanů, životního prostředí, veřejného pořádku, zájmů a hodnot státu a vnitřní nebo
vnější bezpečnosti státu. Průběh těchto skutečností lze předvídat pouze částečně nebo nelze
předvídat vůbec a na jejich zvládnutí nestačí běžné působení složek integrovaného záchranného
systému a správních úřadů. V této situaci je třeba vyhlásit některý z krizových stavů. (Antušák,
Vilášek 2016, s. 41)

1.2 Krizový stav
Pojem „krizový stav“ je právní kategorie, a jak vyplývá již z předchozího odstavce, krizový
stav na rozdíl od krizové situace samovolně nevzniká, ale musí být vyhlášen. Tento stav mohou
vyhlásit pouze orgány krizového řízení, a to za podmínek, které jsou jasně vymezeny zákonem.
Nikdo jiný nemá právo krizový stav vyhlásit. (Antušák 2009, s. 238)
Cílem vyhlášení krizového stavu je především legalizovat kompetenční změny orgánů
krizového řízení, včetně změn týkajících se získávání zdrojů nezbytných pro řešení krizových
situací. (Antušák 2009, s. 238)

1.3 Druhy krizových stavů
Obecně jsou krizové stavy děleny na nevojenské krizové stavy a vojenské krizové stavy podle
toho, zda má vzniklá krizová situace nevojenský, či vojenský charakter. Nevojenské krizové
stavy jsou dále děleny na stav nebezpečí a nouzový stav. Vojenské stavy jsou děleny na stav
ohrožení státu a válečný stav.
Krizové situace

Nevojenský charakter

Vojenský charakter

Krizové stavy nevojenského
charakteru

Krizové stavy vojenského
charakteru

•
•

•
•

Stav nebezpečí
Nouzový stav

Stav ohrožení státu
Válečný stav

Obrázek 1: Dělení krizových stavů. Zdroj: Rektořík 2004, s. 84
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1.3.1 Stav nebezpečí
Stav nebezpečí je považován za stav nižší úrovně v porovnání s ostatními krizovými stavy.
Podle krizového zákona se vyhlašuje jako bezodkladné opatření v případě ohrožení životů a
zdraví občanů, majetku nebo životného prostředí vlivem živelní pohromy, havárie (průmyslové,
ekologické) nebo jiného nebezpečí, pokud nelze ohrožení odvrátit běžnou činností správních
úřadů a složek integrovaného záchranného systému a intenzita ohrožení nedosahuje značného
rozsahu. (Antušák 2009, s. 238)
Stav nebezpečí lze vyhlásit na území celého kraje nebo jeho části na dobu nejvýše 30 dnů. Tento
stav vyhlašuje hejtman kraje, v případě hlavního města Prahy primátor (pro zjednodušení dále
jen hejtman). Stanovená doba může být hejtmanem prodloužena pouze se souhlasem vlády.
Pokud opatření v rámci stavu nebezpečí nebudou dostačující k odvrácení vzniklého ohrožení,
musí hejtman požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. (Zákon č. 240/2000 Sb.)
Rozhodnutí o stavu nebezpečí je účinné od okamžiku, který je v něm stanoven. Toto rozhodnutí
se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a obecních úřadů, které jsou na území, kde je
vyhlášen stav nebezpečí. Krajský úřad také zajišťuje zveřejnění tohoto rozhodnutí
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, místního rozhlasu nebo jinými způsoby,
jež jsou na daném místě obvyklé. Stejný postup platí i pro rozhodnutí o zrušení stavu nebezpečí.
Toto rozhodnutí se vyhlásí ve Sbírce zákonů. (Antušák 2009, s. 239)
Stav nebezpečí končí, pokud uplyne doba, na kterou byl vyhlášen, nebo rozhodnutím hejtmana
či vlády o zrušení před uplynutím této doby, anebo vláda zruší stav nebezpečí z důvodu
nesplnění podmínek pro jeho vyhlášení. (Zákon č. 240/2000 Sb.)

1.3.2 Nouzový stav
Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR a to „v případě živelních pohrom, ekologických nebo
průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy,
zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.“ (Ústavní zákon č.
110/1998 Sb.)
V případě, že kvůli hrozícímu nebezpečí nelze čekat na vyhlášení nouzového stavu vládou
(hrozí tzv. nebezpečí z prodlení), vyhlásí tento stav předseda vlády, jehož rozhodnutí bude
vládou do 24 hodin od vyhlášení schváleno, nebo zrušeno. Nouzový stav může být vyhlášen
pouze na dobu 30 dnů a tuto dobu nelze prodloužit bez předchozího souhlasu Poslanecké
sněmovny. Současně s vyhlášením tohoto stavu musí vláda vymezit práva, které se omezují, a
povinnosti, které se ukládají, včetně jejich rozsahu. (Antušák 2009, s. 239)
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Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, nebo rozhodnutím Poslanecké
sněmovny o jeho zrušení před uplynutím stanovené doby. (Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.)

1.3.3 Stav ohrožení státu
Tento stav se vyhlašuje v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní
celistvost nebo demokracie státu. Stav ohrožení státu může vyhlásit Parlament, a to na návrh
vlády. Aby mohlo být usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu přijato, je nutný souhlas
nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů. (Antušák
2009, s. 239)

1.3.4. Válečný stav
Tento stav vyhlašuje Parlament České republiky na území celého státu podle Ústavy ČR
v případě, je-li stát napaden či mu napadení bezprostředně hrozí nebo je-li třeba plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně. V případě, že je vyhlášen válečný stav, je
umožněno použít veškeré prostředky a síly státu, právnických a fyzických osob k odražení
agrese. (Antušák 2009, s. 239)
Jedná se o stav právního charakteru, „při kterém je centrálně řízen výkon státní správy, chod
národního hospodářství i činnost ozbrojených sil.“ Ze zálohy se povolávají vojáci k mimořádné
službě v ozbrojených silách a činí se opatření v národním hospodářství, která mají zajistit
potřeby bezpečnostních sil a běžných občanů. Válečný stav se vyhlašuje i odvolává zákonem a
jedná se o poslední možnost, jak odvrátit válku. (Antušák 2009, s. 239)
Z hlediska mezinárodního práva vzniká válečný stav mezi znepřátelenými stranami
vypuknutím ozbrojeného konfliktu, ať už byla vypovězena válka, či nikoliv. Znepřátelenými
stranami se rozumí státy nebo jiné subjekty mezinárodního práva. (Ministerstvo vnitra České
republiky 2020a)
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Tabulka 1: Stručné shrnutí krizových stavů
Vyhlašující orgán

Územní rozsah

Časová účinnost

Stav nebezpečí

Hejtman (primátor hl.
města Prahy)

celý kraj nebo jeho
část

30 dnů (déle se souhlasem
vlády)

Nouzový stav

Vláda (při nebezpečí z
prodlení předseda vlády)

celý stát nebo jeho
část

30 dnů (déle se souhlasem
Poslanecké sněmovny)

Stav ohrožení
státu

Parlament na návrh vlády

celý stát

bez omezení

Válečný stav

Parlament

celý stát

bez omezení

Druh

Zdroj: HZSČR 2020a

1.4 Orgány krizového řízení
Jsou to orgány veřejné správy (státní správy a samosprávy), jež jsou stanoveny zákonem.
Orgány krizového řízení slouží k řešení krizových situací (vojenských i nevojenských), které
mohou vzniknout na území ČR. Za orgány krizového řízení ČR se podle zákona č. 240/2000
Sb. o krizovém řízení považují: vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, Česká národní
banka, orgány kraje a ostatní orgány s územní působností, orgány obce s rozšířenou působností,
orgány obce. (Antušák, Vilášek 2016, s. 70)

1.4.1 Vláda ČR
Vláda je zodpovědná za funkčnost systému krizového řízení a za připravenost České republiky
na krizové situace. Ostatním orgánům krizového řízení ukládá úkoly, řídí je a dohlíží na jejich
činnost. Určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který následně koordinuje
přípravy pro řešení konkrétní krizové situace, a to v případě, že kompetence k vykonávání
koordinující funkce nevyplývá z kompetenčního zákona. Dále vláda zřizuje Ústřední krizový
štáb jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací. Při přípravě na krizové situace a při
jejich řešení vláda projednává opatření i s Českou národní bankou, konkrétně ta opatření, která
se týkají působnosti banky. (Zákon č. 240/2000 Sb.)
Pokud se jedná o nouzový stav či o stav ohrožení státu, vláda může na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytně nutném rozsahu omezit:
•

právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa,
na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

•

vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku,

•

svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého
krizovou situací,
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•

právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo
postiženého krizovou situací,

•

právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová
opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,

•

právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění
záchranných a likvidačních prací. (Zákon č. 240/2000 Sb.)

1.4.2 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
Jsou to orgány státní moci, které v rámci své působnosti vykonávají činnosti pro zajištění
připravenosti na řešení krizových situací. Zpracovávají krizový plán. Zřizují tzv. pracoviště
krizového řízení. Jedná se o pracoviště přímo podřízené vedoucímu zaměstnanci příslušného
správního úřadu (ministr, hejtman, starosta) a je pověřené koordinací krizového řízení na daném
stupni (vláda, ministerstvo, kraj, obec). (Antušák, Vilášek 2016, s. 71)
Zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k řešení krizových situací. Na základě vyžádání jiného
ministerstva či jiného ústředního správního úřadu zajišťují provedení odborných prací
vyplývajících z jejich působnosti. Poskytují podklady jiným ministerstvům, krajským úřadům
a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, pokud si o ně zažádají. Naopak také samy
vyžadují potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
a to prostřednictvím Ministerstva vnitra. Tyto podklady slouží pro zpracování krizových plánů.
(Antušák 2009, s. 247)

1.4.3 Česká národní banka
Česká národní banka má při přípravě na krizové situace a jejich řešení několik úkolů, těmi
hlavními jsou:
•

zřízení krizového štábu,

•

vedení přehledu možných zdrojů rizik, také provádí analýzy ohrožení a v rámci
prevence podle zvláštních právních předpisů odstraňuje nedostatky, které by mohly vést
ke vzniku krizové situace,

•

vytváření podmínek pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům,
krajům, obcím, právnickým a fyzickým osobám,

•

projednávání návrhu krizových opatření s vládou.
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Česká národní banka také zpracovává krizový plán obsahující souhrn krizových opatření a
postupů, jak tyto situace v rámci její působnosti řešit. Krizový plán schvaluje guvernér České
národní banky. (Zákon č. 240/2000 Sb.)

1.4.4 Orgány kraje a jiné ústřední správní úřady
Hejtman
Hejtman je odpovědný za to, že jeho kraj bude na krizové situace připraven, dále řídí a
kontroluje přípravná opatření k řešení těchto situací a řídí a kontroluje činnosti ke zmírnění
jejich následků. Na této připravenosti se samozřejmě podílí i ostatní orgány kraje. (Antušák
2009, s. 248)
Hejtman za tímto účel zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a krizový štáb kraje. Schvaluje
krizový plán kraje, který projednává s bezpečnostní radou kraje. Jak už bylo zmíněno
v předchozí kapitole, hejtman má právo vyhlásit stav nebezpečí. (Zákon č. 240/2000 Sb.)
Za stavu nebezpečí má hejtman na starosti zejména:
•

koordinaci záchranných a likvidačních prací, koordinaci evakuace občanů, nouzového
ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou a potravinami a další,

•

zajištění ochrany majetku obyvatelstva a podílí se také na zajištění veřejného pořádku,

•

koordinaci humanitární pomoci,

•

chránit práva bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné
práce,

•

nařídit další opatření, k nimž je oprávněn a která pomohou lépe zvládnout danou
krizovou situaci. (Antušák 2009, s. 248)

Hasičský záchranný sbor kraje
Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen HZS kraje) plní úkoly kraje při přípravě na krizové
situace a za tím účelem organizuje kooperaci mezi správními úřady a obcemi v kraji.
Zpracovává krizový plán kraje a v rámci tohoto plánu plní úkoly stanovené Ministerstvem
vnitra a úkoly stanovené hejtmanem. (Valášek, Kovařík 2008, s. 106)
HZS kraje také:
•

má právo za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat
údaje, které jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení
krizových situací,
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•

seznamuje občany kraje (na jejich žádost) s charakterem možného ohrožení a
s připravenými krizovými opatřeními, včetně způsobu provedení,

•

vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou
působností,

•

provádí další ochranná opatření. (Zákon č. 240/2000 Sb.)

Policie České republiky
Zajišťuje připravenost kraje na krizové situace spojené s vnitřní bezpečností a veřejným
pořádkem na území kraje. Za tímto účelem je oprávněna od HZS kraje vyžadovat údaje
nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací. (Antušák
2009, s. 248)

1.4.5 Orgány obce s rozšířenou působností
Starosta obce s rozšířenou působností
Starosta obce s rozšířenou působností má za úkol zajistit připravenost správního obvodu obce
s rozšířenou působností pro řešení krizových situací. Řídí a kontroluje přípravná opatření,
činnosti, které slouží k řešení krizových situací, a činnosti sloužící ke zmírnění následků
krizových situací prováděné úřady, orgány obcí, právnickými a fyzickými osobami s působností
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. (Zákon č. 240/2000 Sb.)
Za tímto účelem především:
•

zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce a krizový štáb obce s rozšířenou působností pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností,

•

schvaluje krizový plán obce s rozšířenou působností po projednání s příslušnou
bezpečnostní radou,

•

zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu
obce s rozšířenou působností,

•

v rámci přípravy na krizové situace a jejich řešení plní úkoly stanovené hejtmanem a
orgány krizového řízení. (Zákon č. 240/2000 Sb.)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Obecní úřad obce s rozšířenou působností se také podílí na zajištění připravenosti správního
obvodu obce s rozšířenou působností, na řešení krizových situací a v rámci toho zřizuje
pracoviště krizového řízení. (Zákon č. 240/2000 Sb.)
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Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále:
•

při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou
působností spolupracuje s hasičských záchranným sborem kraje,

•

plní úkoly stanovené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,

•

vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob,

•

vede přehled možných zdrojů rizik a odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke
vzniku krizové situace. (Zákon č. 240/2000 Sb.)

1.4.6 Orgány obce
Starosta obce
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na krizové situace a za tímto účelem může zřídit
krizový štáb obce.
V době krizového stavu starosta obce:
•

zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím,

•

nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území,

•

organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce a další opatření,
která jsou nezbytná pro řešení krizové situace. (Antušák 2009, s. 253)

V případě, že starosta obce tyto úkoly v době krizového stavu neplní, může hejtman jmenovat
na předem stanovenou dobu zmocněnce, na kterého výkon převede. (Zákon č. 240/2000 Sb.)
Obecní úřad
Obecní úřad plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností. Seznamuje
právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a s připravovanými krizovými
opatřeními, včetně způsobu provedení. (Antušák 2009, s. 253)
Obecní úřad dále za stejným účelem jako starosta obce:
•

organizuje přípravu obce na krizové situace,

•

poskytuje informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou
působností,

•

shromažďuje údaje o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,

•

podílí se na zajištění veřejného pořádku. (Valášek, Kovařík 2008, s. 105)
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1.5. Bezpečnostní rady a krizové štáby
Bezpečnostní rada státu
Bezpečnostní rada státu (dále jen BRS) je stálým pracovním orgánem vlády ČR, který se zabývá
bezpečností ČR a přípravou návrhů opatření k jejímu zajišťování. Je zřízena na základě zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády
podle rozhodnutí vlády. (Vláda České republiky 2009)
Hlavní úkoly BRS jsou:
•

zabezpečení meziresortní koordinace opatření (plánovací, přípravná i realizační)
v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR,

•

analyzuje možné bezpečnostní hrozby a rizika a předkládá vládě návrhy na nezbytná
opatření ke snížení, popřípadě eliminaci těchto rizik,

•

projednává s vládou schválení Zásady plánování, rozpočtování a financování obranných
výdajů státu,

•

projednává a schvaluje Zprávu o stavu zajištění obrany státu, tj. základní dokument
obranného plánování státu. (Antušák 2009, s. 243-244)

Bezpečnostní rada kraje
Bezpečnostní rada kraje (dále jen BRK) je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace
na úrovni krajů a slouží také jako poradní orgán hejtmana. Hejtman je předsedou BRK a
jmenuje její členy. BRK může mít maximálně 10 členů. (Antušák 2009, s. 251)
Mezi hlavní činnosti BRK patří:
•

projednávání krizového plánu kraje,

•

posuzování možných rizik a ohrožení kraje,

•

projednávání zásadních záležitostí, které pomáhají řešit vojenské i nevojenské krizové
situace,

•

projednávání financování připravenosti kraje na krizové situace,

•

posouzení připravenosti složek integrovaného záchranného systému v kraji,

•

projednávání návrhů dohod o spolupráci při řešení krizových situací se sousedními
krajskými úřady. (Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.)
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Bezpečnostní rada obce
Bezpečnostní rada obce (dále jen BRO) je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace
na úrovni obcí a slouží také jako poradní orgán starosty. BRO může mít maximálně 8 členů.
(Antušák 2009, s. 253-254)
Mezi hlavní činnosti BRO patří například:
•

zajištění návrhů konkrétních řešení připravenosti na krizové situace,

•

projednání plánu evakuace osob,

•

projednávání návrhu financování připravenosti obce na krizové situace,

•

projednání způsobu seznámení obcí, fyzických a právnických osob s charakterem
ohrožení ve správním obvodu obce, včetně připravovaných krizových opatření a
způsobu jejich provedení,

•

rozpracování úkolů krizového plánu kraje. (Valášek, Kovařík 2008, s. 107)

Ústřední krizový štáb
Ústřední krizový štáb (dále jen ÚKŠ) je pružný (aktivuje se vždy v případě potřeby) pracovní
orgán vlády ČR, který slouží k řešení krizových situací. ÚKŠ má 36 členů. Předseda vlády a
BRS jmenuje předsedu ÚKŠ podle charakteru krizové situace (ministra obrany, či ministra
vnitra). ÚKŠ předkládá návrhy na řešení dané krizové situace. (Antušák 2009, s. 246)
Krizový štáb kraje
Krizový štáb kraje (dále jen KŠK) je pracovní orgán hejtmana kraje, který je hejtmanem
svoláván v případě, že je vyhlášen krizový stav. Členové KŠK jsou členové příslušné
bezpečnostní rady společně s členy příslušné stálé pracovní skupiny (tajemník krizového štábu,
pracovníci krajského úřadu, zástupci základních složek integrovaného záchranného systému).
KŠK se používá ke koordinaci záchranných a likvidačních prací. Dále také projednává možnost
řešení krizové situace a navrhuje opatření k zvládnutí krizových situací. (Nařízení vlády
č. 462/2000 Sb., Antušák 2009, s. 251-252)
Krizový štáb obce
Krizový štáb obce je pracovní orgán starosty obce a má podobné úkoly a složení jako KŠK,
avšak jen v rozsahu své působnosti. (Antušák 2009, s. 255)
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2. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Krizovým řízením se podle krizového zákona rozumí „souhrn řídících činností orgánů
krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování,
organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové
situace a jejich řešením, nebo s ochranou kritické infrastruktury.“ (Zákon č. 240/2000 Sb.)
Součástí krizového řízení by mělo být několik kroků, a to zejména předkrizový audit (revize
aktuálních pohotovostních opatření), dále hodnocení hrozeb, vypracování plánu a následné
testování a školení prostřednictvím cvičení a simulací. (Drennan, McConnell 2007, s 119)
Krizové řízení se tedy nezabývá pouze řešením aktuálně vzniklé krizové situace, ale zabývá se
také přípravou na potenciální vznik krizových situací. Proto se za jeden ze zásadních prvků
zdokonalování procesů krizového řízení považuje zejména využití zkušenostní z mimořádných
událostí, které již proběhly v minulosti. (Mareš, Rektořík, Šelešovský 2013, s. 191)

Plánování
obrany
Krizové
plánování

Přípravná
fáze
Krizové
řízení

Zajištění
připravenosti
-

Realizační
fáze

Civilní nouzové
plánování

vycvičení osob
nezbytné materiální potřeby a služby
Řešení krizové
situace

Provádění činnosti s cílem:
- potlačit
- překonat
- zmírnit následky
Obrázek 2: Proces krizového řízení. Zdroj: Rektořík a kolektiv 2004, s. 81
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2.1 Krizové plánování
Krizové plánování je jedním z nástrojů krizového řízení, jehož hlavním cílem je
minimalizovat možnosti vzniku krizových situací prostřednictvím činností příslušných orgánů
a hledání nejvhodnějších způsobů ke snížení dopadů těchto situací. (Antušák, Vilášek 2016, s.
74)
Krizové plánování v ČR se rozděluje na dva základní pilíře: civilní nouzové plánování, jehož
součástí je havarijní plánování, a obranné plánování. V některých literaturách se havarijní
plánování odděluje a tvoří samostatný pilíř.

2.1.1 Civilní nouzové plánování
Civilní nouzové plánování (dále jen CNP) se zaměřuje na zajišťování civilních zdrojů
sloužících k ochraně bezpečnosti státu, jeho obyvatel a ekonomiky, k ochraně kritické
infrastruktury, prevenci proti použití zbraní hromadného ničení a k dalším nezbytným
opatřením sloužícím pro řešení krizových situací. Tento způsob plánování vychází ze systému
plánování NATO. (Ministerstvo vnitra České republiky 2020b)
Jak už bylo zmíněno výše, součástí CNP je také havarijní plánování.

2.1.2 Havarijní plánování
Havarijní plánování (dále jen HP) se zabývá připraveností na závažné havárie, hrozby
přírodního charakteru, například rozsáhlé požáry a povodně, a jiné mimořádné události.
(Antušák 2009, s. 280)

2.1.3 Obranné plánování
Obranné plánování zahrnuje činnosti vlády, ministerstva obrany a dalších orgánů krizového
řízení, které slouží k naplňování cílů obrany státu, přičemž musí efektivně využívat lidské,
věcné i finanční zdroje, a to jak v době míru, tak v době krizových stavů (vojenských i
nevojenských). Mezi hlavní činnosti plánování obrany patří např.:
•

plánování ozbrojených sil,

•

plánování zdrojů a výzbroje,

•

plánování komunikačních a informačních prostředků,

•

plánování logistiky a zdravotnictví,

•

plánování nevojenské obrany. (Antušák, Vilášek 2016, s. 76)
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2.2 Krizový plán
Krizový plán je dokument, který je výsledkem krizového řízení a obsahuje souhrn krizových
opatření pro řešení krizových situací. Tento dokument zpracovávají orgány krizového řízení na
základě krizového zákona. Těmito orgány jsou:
•

ministerstva a jiné ústřední správní úřady,

•

Česká národní banka,

•

jiné státní orgány, jimž krizový zákon ukládá povinnost zpracovávat krizový plán (§28
odst. 2 krizového zákona),

•

kraje,

•

obce s rozšířenou působností. (Hasičský záchranný sbor ČR 2020b)

Krizové plány se dělí na 3 základní části: základní, operativní a pomocná
Krizový plán

Základní
část

Operativní
část

Pomocná
část

Obrázek 3: Struktura krizových plánů. Zdroj: Antušák, Vilášek 2016, s.78
Základní část krizového plánu obsahuje:
•

charakteristiku organizace krizového řízení (základní údaje),

•

analýzu hrozeb a rizik,

•

přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření
vyplývajících z krizového plánu. (Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.)

Operativní část obsahuje:
•

přehled krizových opatření a způsoby, jakým se provádí,

•

plán nezbytných dodávek (dle zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy),

•

způsob plnění regulačních opatření,

•

přehled kontaktů na subjekty podílející se na připravenosti a řešení krizových situací
(telefon, e-mail...)
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•

rozpracování typových plánů,

•

přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení
krizových situací. (Antušák, Vilášek 2016, s.78)

Pomocná část
•

přehled legislativy, která se využívá při přípravě a řešení krizových situací,

•

zásady manipulace s krizových řádem,

•

geografické podklady,

•

další dokumenty, které souvisejí s přípravou a řešením krizových situací. (Nařízení
vlády č. 462/2000 Sb.)
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3. MALOOBCHOD
3.1 Definice maloobchodu
Maloobchod lze dle Pražské a Jindry (2002) definovat jako „podnik (nebo činnost) zahrnující
nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému
spotřebiteli. Maloobchod vytváří vhodné seskupení zboží – prodejní sortiment, co do druhů,
množství, kvality a cenových poloh, vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o
zboží, zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům (přání
spotřebitelů).“ Jedná se tedy o veškeré činnosti spojené s prodejem zboží nebo služeb
koncovým spotřebitelům k osobnímu (neobchodnímu) využití. (Zamazalová 2009, s. 16)

3.2 Maloobchod realizovaný v síti prodejen
Maloobchodní síť představuje veškeré maloobchody na území určitého státu. Zhruba 90 %
všech maloobchodních tržeb je ve vyspělých státech tvořeno právě maloobchody realizovanými
v síti prodejen. (Pražská, Jindra 2002, s. 42)
Maloobchod realizovaný v síti prodejen se dále člení na:
•

potravinářský maloobchod,

•

nepotravinářský maloobchod,

•

specializovaný maloobchod,

•

despecializovaný (univerzální) maloobchod,

•

stánkový prodej.

V potravinářských maloobchodech se obchoduje převážně s potravinami, avšak patří sem i
některé prodejní jednotky nabízející nepotravinářské zboží, převážně zboží denní potřeby.
Jedná se například o smíšené prodejny, supermarkety, hypermarkety a superety.
Potravinářskými maloobchody prochází značné objemy zboží, jež mohou být společně se
zájmem o hromadné nákupy a s pravidelností odbytu důvodem pro využívání nejmodernějších
informačních a logistických systémů. Ve vyspělých evropských státech se potravinářský
maloobchod podílí na celkovém maloobchodním prodeji ze 30-38 %.
Nepotravinářský maloobchod se vyznačuje širokou škálou sortimentu a typů provozoven,
přičemž dochází k jejich neustálému vyvíjení (např. prodej aut a pohonných hmot). Za
nepotravinářský maloobchod jsou považovány např. běžné obchodní domy. (Pražská, Jindra
2002, s. 42-43)
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Specializovaný maloobchod se vyznačuje užším rozsahem sortimentu a je typický pro menší
prodejny a filiálkové firmy. Despecializovaný maloobchod se převážně rozvíjí ve vyspělých
státech, jedná se například o prodejny se smíšeným zbožím.
Stánkový prodej se odehrává zejména v tržnicích a na trzích. Jedná se o zvláštní formu
maloobchodní činnosti. Tržnice představuje budovu, ve které je maloobchodníky prodáván
specializovaný sortiment. V Evropě se jedná například o čerstvé potraviny či květiny. Tržiště
představují prodejní plochy se stánky, jež si mohou pronajmout jednotliví maloobchodníci.
Trhy bývají provozovány zpravidla jen 2-3 dny v týdnu. (Pražská, Jindra 2002, s. 43-44)
Dále je nutné zvolit úroveň a šíři poskytovaných služeb. K tomu jsou určeny čtyři základní
úrovně:
•

Samoobsluha – podstata všech diskontních provozů, v případě nižší ceny si je zákazník
ochoten zboží najít, porovnat a vybrat sám.

•

Samostatný výběr – zákazník si potřebné zboží vybere sám i přesto, že je mu
umožněno o pomoc požádat.

•

Omezené služby – je nabízeno více zboží a služeb, např. půjčky či právo vrátit zboží,
nutnost poskytnout zákazníkovi více pomoci a informací.

•

Full service – je zde nutné pomoci zákazníkovi v jakékoli fázi nákupního procesu,
značné nároky na zaměstnance, vysoký podíl specializovaného zboží, vysoké náklady.
(Kotler, Keller 2013, s. 489)

3.2.1 Základní typy maloobchodních jednotek
Základní typy maloobchodních jednotek jsou rozlišovány na základě sortimentního zaměření
(šířky a hloubky sortimentu), velikosti provozoven, formy prodeje a cenové hladiny. Šířkou
sortimentu je označován počet zastoupených druhů zboží a hloubkou sortimentu je označován
počet různých výrobků určitého druhu.
•

Specializované prodejny – úzký a hluboký sortiment zboží, jež je často doplněn o
služby, vyšší cenová hladina. Např. prodejny elektroniky či oděvů.

•

Úzce specializované prodejny – velmi úzký a velmi hluboký sortiment zboží, vysoká
cenová hladina. Např. prodej kancelářských potřeb a kosmetiky.

•

Smíšené prodejny – široký a mělký sortiment zboží zaměřený na zboží denní potřeby,
většinou na venkově, spíše vyšší cenová hladina. Převažuje prodej potravin.
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•

Supereta – široký sortiment potravin a základní druhy nepotravinářského zboží běžné
potřeby, střední cenová hladina, prodejní plocha do 400 m2, samoobslužný prodej.

•

Supermarket – komplexní sortiment potravin a základní druhy nepotravinářského
zboží, prodejní plocha 400 – 2 500 m2, střední cenová hladina, samoobslužný prodej.

•

Hypermarket – široký sortiment potravinářského i nepotravinářského zboží
(převažuje nepotravinářské zboží nad potravinářským), prodejní plocha nad 500 m2,
nižší cenová hladina.

•

Plnosortimentní obchodní dům – široký a hluboký sortiment zboží, prodejná plocha
10 000 – 20 000 m2, vyšší cenová hladina a široká nabídka služeb.

•

Specializovaný obchodní dům – hluboký sortiment, převážně nepotravinářské zboží,
prodejní plocha minimálně 1 500 m2, vyšší cenová hladina. Např. dům sportu nebo dům
módy.

•

Odborné (specializované) velkoprodejny – nepotravinářské zboží, prodejní plocha
nad 600 m2, nižší cenová hladina, samoobslužný prodej. Např. IKEA, OBI.

•

Diskontní prodejny potravin – potravinářské a nepotravinářské zboží, nízká
vybavenost prodejny s minimálním množstvím poskytovaných služeb pro zákazníky,
nižší cenová hladina, samoobslužný prodej.
(Zamazalová 2009, s. 170)

3.3 Maloobchod realizovaný mimo síť prodejen
Maloobchodní prodej mimo prodejny lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:
•

přímý prodej,

•

přímý marketing,

•

prodejní automaty,

•

nákupní služby.

Přímý prodej je označován také jako síťový marketing nebo víceúrovňový prodej. Jedná se o
„přímý kontakt“ výrobce se zákazníkem, kdy jsou zboží či služba prodávány přímo
v domácnostech nebo na soukromých prodejních setkáních. Víceúrovňový prodej neboli
multilevel marketing je založen na principu vyhledávání potencionálních prodejců, kteří se
následně stávají distributory. Přímý prodej je provozován například kosmetickou firmou Avon.
Pod přímý marketing spadá telemarketing (call centra), teleshopping (reklamní spot – po
skončení je možné ihned zavolat a zboží objednat) a online prodej (Amzazon.com). Původ
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přímého marketingu se nachází v zásilkových obchodech, kde byl spojovacím médiem katalog
a písemná objednávka. (Kotler, Keller 2013, s. 490)
Prostřednictvím prodejních automatů je nabízena pestrá škála potravinářského (nealkoholické
nápoje, sladkosti, káva, občerstvení apod.) i nepotravinářského zboží (knihy, noviny, časopisy,
kosmetika, punčochové zboží a další výrobky). Prodejní automaty se nachází v kancelářích,
nákupních centrech, čerpacích stanicích, nádražích, školách a na mnoha dalších místech. Za
hlavní výhodu těchto automatů lze považovat nepřetržitý (nonstop) prodej.
Jako nákupní služba je označen prodej specifické klientele, nejčastěji se jedná o velké
organizace, jako jsou školy, nemocnice, vládní organizace apod. Těmto organizacím bývá při
nákupu nabídnuta sleva. (Kotler, Keller 2013, s. 490)

3.4 Korporátní maloobchod a franšízing
Ačkoliv je většina maloobchodních podniků vlastněna nezávislými majiteli, stále roste počet
korporátních maloobchodních organizací. Tyto organizace přináší nesporně několik výhod,
jako jsou například úspory z rozsahu, vyšší nákupní síla při vyjednávání s dodavateli, větší
zviditelnění značky nebo lépe vyškolení zaměstnanci.

3.4.1 Hlavní typy korporátních maloobchodních organizací
•

Korporátní řetězce prodejen – dvě a více vlastněných a řízených provozoven
prodávajících podobné řady zboží. Je využíván centrální nákup a merchandising
(umístění zboží v regále, podpora prodeje, péče o místo prodeje a další).

•

Dobrovolné

řetězce

–

velkoobchodem

sponzorovaná

skupina

nezávislých

maloobchodníků využívající nákup ve velkých objemech se společnou řadou zboží.
•

Maloobchodní družstvo – nezávislí maloobchodníci využívající centralizovanou
organizaci nákupu a společné komunikační úsilí.

•

Spotřební družstvo – maloobchodní firma vlastněná svými zákazníky. Členové
přispívají prostředky na otevření vlastního obchodu, hlasují o zásadách jeho fungování,
volí skupinu manažerů, kteří ho řídí, a dostávají dividendy.

•

Franšízové organizace – smluvní spojení mezi franšízorem a franšízantem, na základě
licence vzniká právo používat obchodní značku a know-how dané společnosti, např.
McDonald.

•

Merchandisingový konglomerát – korporace kombinující několik rozdílných
maloobchodních řad a forem prodeje pod společným vlastníkem, s částečnou integrací
distribuce a řízení. (Kotler, Keller 2013, s. 490)
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3.5 Životní cyklus maloobchodu
V životním cyklu maloobchodu existují čtyři fáze, které zachycují vývoj určité maloobchodní
jednotky. Fáze zavádění, růstu, zralosti a útlumu. Délka fází životního cyklu se u jednotlivých
druhů maloobchodu liší. Například životní cyklus starších forem maloobchodních jednotek byl
výrazně delší než životní cyklus novějších druhů maloobchodů.
Postupné procházení maloobchodního podniku všemi fázemi životního cyklu způsobuje změny
v úrovni cen, v úrovni poskytovaných služeb a v jeho vnímání spotřebiteli. S tímto cyklem je
spojována tzv. teorie vývoje maloobchodu, která je znázorněna na následujícím obrázku.
(Zamazalová 2009, s. 20)

Obrázek 4: Teorie vývoje maloobchodu. Zdroj: Zamazalová 2009, s. 21
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4.

ANALÝZA

OPATŘENÍ

VLÁDY

ČESKÉ

REPUBLIKY

V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ NEMOCI COVID-19
4.1 Metodika
Cílem práce je vyhodnotit zásahy státu v sociálně-ekonomické oblasti spojené s opatřeními
vlády České republiky v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 v roce 2020. K naplnění
tohoto cíle jsou stanoveny tři výzkumné otázky:
Jaká opatření byla využívána k podpoře maloobchodu v době restrikcí souvisejících
s pandemií?
Jak často byla opatření vydávána a měněna?
Jaký dopad měla opatření na vybrané maloobchodní podniky?
Následující část práce je věnována analýze jednotlivých podpůrných (P) a restriktivních (R)
opatření, týkajících se maloobchodního prodeje zboží, vydaných v době pandemie
COVIDU-19. Informace budou zpracovány formou časové řady za období od vyhlášení
prvního nouzového stavu, tedy od 12. března 2020 do 28. února 2021. Časová řada je řazena
chronologicky dle data účinnosti a je rozdělena do 3 částí (první, druhá a třetí vlna pandemie).
Následně budou vybrány tři modelové případy maloobchodů, na které negativně dopadala
zmíněná restriktivní opatření. Dále budou popsány možnosti čerpání jednotlivých kompenzací
a jejich dopad na vybraný maloobchodní podnik.
Maloobchod byl vybrán především z důvodu, že se jedná o jednu ze skupin nejvíce ekonomicky
zasažených vládními restriktivními opatřeními, jež způsobily, téměř ze dne na den, uzavření
mnoha maloobchodních prodejen. (Státní správa 2020) Konkrétně maloobchodní prodej zboží
byl vybrán z důvodu zúžení obšírné oblasti týkající se maloobchodní činnosti.
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4.2 Analýza vydaných opatření týkajících se maloobchodního prodeje zboží
COVID-19 je infekce způsobená koronavirem SARS-CoV-2, jedná se tedy o virové
onemocnění. Tato nemoc se poprvé objevila na konci prosince ve městě Wu-chan ve střední
Číně, konkrétně u lidí, jež navštívili či pracovali na trhu, na němž se prodávají živá zvířata,
například mořští živočichové, drůbež a netopýři. COVID-19 se brzy rozšířil z Číny do dalších
zemí a brzy zasáhl i Evropu. Prvním zasaženým evropským státem se stala Francie. (Státní
zdravotní ústav 2021)

4.2.1 První vlna pandemie
V České republice se první tři případy osob nakažených koronavirem objevily 1. března 2020
a 11. března 2020 byla tato nemoc prohlášena Světovou zdravotnickou organizací za pandemii
(epidemie postihující velká území či celé kontinenty). Následně začala být vydávána první
protiepidemická opatření. (Státní zdravotní ústav 2021)
Na následujícím grafu je ukázán vývoj počtu nakažených osob v první pandemické vlně.

Počet nakažených osob

Vývoj počtu nakažených osob - první vlna pandemie
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Graf 1: Vývoj počtu nakažených osob – první vlna pandemie Zdroj: Vlastní úprava
podle Kurzy.cz 2021.

(R) 12. 3. 2020 – Vyhlášení nouzového stavu (na 30 dnů)
(R) 14. 3. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Opatření je vydáno na období od 14. března do 24. března. Maloobchodní prodej je zakázán
s výjimkou těchto prodejen:
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•

potravin,

•

výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

•

pohonných hmot,

•

paliv,

•

hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

•

lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,

•

malých domácích zvířat,

•

krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

•

brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

•

novin a časopisů,

•

tabákových výrobků,

•

služeb prádelen a čistíren,

•

prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky,

přičemž uvedené zboží a služby je převážně prodáváno nebo nabízeno v dané provozovně.
(Vláda České republiky 2020a)
(R) 15. 3. 2020 - Krizové opatření, které upravuje výjimky ze zákazu maloobchodního
prodeje, a opatření k posouzení zdravotní způsobilosti
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se dále nevztahuje na:
•

opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

•

odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

•

prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

•

provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

•

prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

•

pokladní prodej jízdenek,

•

lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená
alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,

•

provozování pohřební služby,

•

květinářství,

•

provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
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•

výdej a prodej zdravotnických prostředků,

pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny.
(Vláda České republiky 2020b)
(R) 16. 3. 2020 – Rozšíření zákazu maloobchodního prodeje
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby
marketů. Tento zákaz platí na období od 16. března 2020 do 24. března 2020. (Vláda České
republiky 2020b)
(R) 16. 3. 2020 - Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb
pro prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se dále nevztahuje na:
•

prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

•

servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. (Vláda České republiky 2020c)

(P) 16. 3. 2020 – Program Úvěr COVID (Covid I)
Program Úvěr COVID podporuje malé a střední podnikatele formou bezúročných úvěrů ve výši
500 tis. až 15 mil. Kč. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % uznatelných nákladů, se
splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení na dobu až 12 měsíců. Tyto úvěry
mohou být použity například na financování zásob nebo na pořízení drobného hmotného a
nehmotného majetku.
O zvýhodněný úvěr lze žádat pouze v případě, že u žadatele došlo k opoždění plnění,
pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení
šíření koronaviru. Žádosti lze podávat na pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky
(dále jen ČMZRB) od 16. března 2020. (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2020a)
(P) 16. 3. 2020 – Liberační daňový balíček I
Plošné prominutí pokuty (a úroku z prodlení) za opožděné podání přiznání k dani
z příjmu fyzických osob a právnických osob (nejdéle do 1. července 2020).
Všichni daňoví poplatníci budou moci podat daňové přiznání k dani z příjmů, včetně úhrady
této daně, o 3 měsíce později bez jakékoliv sankce, přičemž nebude nutné prokazovat důvody
související s koronavirem.
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Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
Pro prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně musí daňový subjekt požádat o prominutí úroku
z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a dále musí prokázat důvody související
s koronavirem. Například onemocnění účetní.
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které
vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
Musí být prokázány důvody související s koronavirem.
Prominutí správních poplatků
Za podání žádosti o posečkání (např. splátkování daně), o prominutí úroku z prodlení, resp.
úroku z posečkané částky a o prominutí pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení (po výzvě).
Toto prominutí platí pro žádosti podané do 31. července 2020. (Žurovec 2020a)
(R) 19. 3. 2020 - Krizové opatření o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nákup
v maloobchodních prodejnách potravin
Tímto opatřením se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám
do 65 let věku, a to v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod. Výjimku ze zákazu mají majitelé a
zaměstnanci prodejny. (Vláda České republiky 2020d)
(R) 19. 3. 2020 - Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb
pro realitní zprostředkování, činnost účetních poradců či vedení účetnictví
Zákaz maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách se nevztahuje ani na realitní
zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. (Vláda
České republiky 2020e)
(R) 20. 3. 2020 - Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory a držitele
průkazu ZTP/P starší 50 let
Tímto opatřením se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží všem osobám, s výjimkou osob starších 65 let
věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starší 50
let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců prodejny. Tento zákaz
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platí v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod. Původní opatření týkající se vyhrazení času pro seniory
je zrušeno. (Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2020a)
(P) 23. 3. 2020 - Šestiměsíční prázdniny v placení zdravotního a sociálního pojistného
Toto opatření se týká všech živnostníků, s cílem pomoci zejména nízkopříjmovým osobám
samostatně výdělečně činným (dále jen OSVČ). V období března až srpna 2020 nebudou muset
OSVČ platit měsíční zálohy na pojistné. Při vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen
o 6násobek minimálních pojistných. (Žurovec 2020b)
(R) 24. 3. 2020 - Krizové opatření o prodloužení omezení maloobchodního prodeje a
služeb
Mimořádné opaření o omezení maloobchodního prodeje a služeb se prodlužuje do
1. dubna 2020. (Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2020b)
(P) 24. 3. 2020 - Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
Jedná se o druhou zálohu u kvartálních plátců a první zálohu v případě pololetních plátců.
(Žurovec 2020c)
(P) 24. 3. 2020 - Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto
daň.
Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3.
do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce
podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také
úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. (Žurovec 2020c)
(R) 25. 3. 2020 – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní
doby pro seniory
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje přítomnost v maloobchodních
prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní
plochou více než 500 m² v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod. Výjimky z tohoto zákazu jsou
shodné s předchozím opatřením o vyhrazení času pro seniory. (Ministerstvo zdravotnictví
České republiky 2020c)
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(P) 27. 3. 2020 - Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající
do všech fází EET
Pozastavení této povinnosti platí po dobu trvání stavu nouze a následujících třech měsíců.
(Žurovec 2020c)
(P) 31. 3. 2020 - Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční
daň, a to nejpozději do 15. října 2020
U zpožděných úhrad budou automaticky prominuty také všechny úroky z prodlení a
z posečkání. (Žurovec 2020c)
(P) 31. 3. 2020 - Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání
základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem
Jedná se o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky, včetně
surovin na jejich výrobu. Prominutí daně se vztahuje na období od 12. března 2020 do konce
trvání nouzového stavu. (Žurovec 2020c)
(P) 1. 4. 2020 – „Ošetřovné“ pro OSVČ
Na dotaci mají nárok ty OSVČ, které po uzavření škol a jiných dětských zařízení zůstaly doma
s dětmi (děti do 13 let věku nebo děti do 26 let věku závislé na jejich pomoci) nebo se starají o
osobu se zdravotním postižením alespoň ve stupni 1, a přišly tak o příjem z podnikatelské
činnosti.
Ošetřovné je možné čerpat po celou dobu trvání tohoto mimořádného opatření, a to ve výši
424 Kč za den. (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2020b)
(R) 2. 4. 2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje služeb
Zákaz platí na období od 2. dubna do 11. dubna 2020, a to s výjimkami ze všech předchozích
opatření o zákazu maloobchodního prodeje.
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Tabulka 2: Výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje
Výjimky z tohoto zákazu mají následující prodejny:
pohonných hmot
paliv
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
malých domácích zvířat
krmiva a dalších potřeb pro zvířata
brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
novin a časopisů
tabákových výrobků
služeb prádelen a čistíren
opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
pokladní prodej jízdenek
lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená
alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění
provozování pohřební služby
květinářství
provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě geologické
práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
prodej textilního materiálu a textilní galanterie
servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost
oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
myčky automobilů
domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, rukavice nebo dezinfekci
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2020d
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Výjimky platí v případě, že prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část
činnosti dané provozovny. Tato podmínka platí i pro všechny další výjimky, které budou
uvedeny v rámci této práce. (Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2020d)
(P) 3. 4. 2020 – Záruční program COVID II
Program je určen OSVČ i malým a středním podnikům. ČMZRB bude poskytovat záruku na
provozní úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč s maximální dobou ručení 3 roky. ČMZRB bude ručit
až do výše 80 % komerčního úvěru. Maximální délka záruky je pak nastavena na tři roky.
Tyto úvěry jsou určeny na krytí provozních nákladů, to znamená náklady na mzdy a energie,
na nájemné, na úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur a na pořízení materiálu, zásob a
dalšího drobného majetku. Kromě záruk se program COVID II vztahuje také na úhradu úroků.
(Businessinfo.cz 2020)
(P) 6. 4. 2020 - Program podpory zaměstnanosti Antivirus
Tento program má pomoci zaměstnavatelům udržet si v době výpadku příjmů zaměstnance.
Stát jim bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat mzdové výdaje podle toho, jakým
způsobem byla firma postižena a jaký status mají momentálně její zaměstnanci (režim A, režim
B).
Tato podpora se vztahuje na uznatelné náklady, které vznikly po vyhlášení nouzového stavu
(12. března 2020) do 30. dubna 2020. Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se podpora
vztahuje i na celý květen.
Příspěvek v režimu A
Zaměstnavatelům se kompenzují náklady v případě, že:
•

je zaměstnanci nařízena karanténa,

•

bylo nutné omezit či uzavřít provoz kvůli krizovým usnesením vlády a mimořádným
opatřením orgánů ochrany veřejného zdraví.

Příspěvek zaměstnavateli činí 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximální výše
příspěvku je 39 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
Příspěvek v režimu B
Jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatelů, které spočívají:
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•

v nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti, např. z důvodu karantény,
péče o dítě atd.,

•

ve snížení odbytu produkce zaměstnavatele,

•

v nedostatku vstupů produkce.

Zaměstnavatel po dobu těchto překážek vyplácí 60–100 % náhrady mzdy a kompenzace státu
činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů zaměstnavatele. Maximální výše příspěvku
je 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. (Podnikatel.cz 2020)
(R) 7. 4. 2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o úpravě zákazu
maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob
Toto opatření stanovuje další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, a
to konkrétně:
•

hobby markety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

•

prodej a servis jízdních kol,

•

sběr a výkup surovin a kompostárny.

Tímto mimořádným opatřením se také nařizuje, aby byly dodržovány v prodejnách
s povoleným provozem minimální rozestupy 2 m. Dále musí být v provozovnách umístěno
dostatek dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů (např. u košíků). (Ministerstvo
zdravotnictví České republiky 2020e)
(R) 9. 4. 2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Nouzový stav je vyhlášen do 30. dubna 2020.
(P) 9. 4. 2020 - Kompenzační bonus pro OSVČ
Jedná se o jednorázový příspěvek od státu ve výši 25 000 Kč (500 Kč za den). Na tuto částku
mají nárok OSVČ, které prokážou, že je koronavirová situace ekonomicky poškodila a splňují
další podmínky, např. podmínku aktivního živnostenského oprávnění ke dni 12. března 2020.
O příspěvek mohou požádat až do 29. června 2020. Bonusové období je od 12. března do
30. dubna 2020. (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2020c)
(P) 14. 4. 2020 – Úvěrové moratorium
Toto opatření umožňuje odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020
až o půl roku.
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Úvěrové moratorium se týká běžných spotřebitelů, OSVČ i firem. Odklad splátek si mohou
zvolit buď do 31. července, nebo do 31. října 2020. Dlužník oznámí svůj záměr věřiteli a
prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie
koronaviru. Tyto důvody však nemusí prokazovat. (Žurovec 2020d)
(P) 15. 4. 2020 - Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo
o stavu osobního daňového účtu.
Jedná se o správní poplatky vydané správním orgánem z resortu financí, a to zejména orgány
Finanční správy ČR a Celní správy ČR.
Žádosti, na jejichž základě je potvrzení vydáno, musí být podány do 31. července 2020.
(Žurovec 2020c)
(R) 20. 4. 2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vydání některých
mimořádných opatření
Toto opatření stanovuje další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb,
jedná se o:
•

autobazary a autosalóny,

•

řemeslné obory s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele
služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra).

Zákaz maloobchodního prodeje se při dodržování určitých pravidel nevztahuje ani na farmářské
a ostatní venkovní trhy a tržiště. (Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2020f)
(R) 24. 4. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
Krizové opatření s účinností od 24. 4. 2020 představuje další výjimku ze zákazu, a tou jsou
turistická informační centra. (Vláda České republiky 2020f)
(R) 27. 4. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
s účinností od 27. dubna 2020 (2. vlna rozvolňování)
Zákaz maloobchodního prodeje se již nevztahuje na provozovny, jejichž plocha přístupná
veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2 a které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní
plochou přesahující 5 000 m2.
Naopak se zakazuje zkoušení oblečení v prodejnách oděvů. (Vláda České republiky 2020g)
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(R) 30. 4. 2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Nouzový stav je prodloužen do 17. května 2020.
(P) 1. 5. 2020 - Snížení daně z přidané hodnoty
Zboží a služby, na které se vztahuje snížená 10% sazba DPH:
Tabulka 3: Snížení DPH u vybraného zboží a služeb
Zboží/služba

Původní sazba DPH

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech

15 %

Služby mytí oken prováděné v domácnostech

15 %

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

15 %

Opravy obuvi a kožených výrobků

21 %

Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

21 %

Opravy jízdních kol

21 %

Kadeřnické a holičské služby

21 %

Stravovací služby a podávání nápojů, a to včetně točeného piva

15 %
(pivo 21 %)

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

15 %

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb
souvisejících s těmito činnostmi

15 %

Pitná voda z vodovodu
včetně teplé vody

15 %

Elektronické knihy a audioknihy

21 %

Půjčování knih

21 %

Omalovánky, mapy

15 %

Zdroj: Žurovec 2020e

(P) 7. 5. 2020 – Prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ
Druhé bonusové období je od 1. května do 8. června 2020. Výše kompenzačního bonusu se
nezměnila, činí stále 500 Kč na den (maximálně tedy 19 500 Kč). Žádost o kompenzační bonus
za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7. srpna 2020. (Finanční správa 2020a)
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(R) 11. 5. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
(3. vlna rozvolňování)
Toto opatření již umožňuje také otevření provozoven nad 2500 m2 a všech provozoven
v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb. (Vláda České republiky
2020h)
(R) 17. 5. 2020 - Konec nouzového stavu
(P) 19. 5. 2020 – Záruční program COVID III
Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické činnosti
jsou omezeny kvůli koronavirové pandemii. Opatření přinese okamžitou podporu firmám, které
by za běžných okolností dosáhly na úvěr jen s obtížemi nebo příliš pozdě.
ČMZRB v zastoupení státu poskytne záruku za komerční úvěr bank, a tím na sebe stát od bank
převezme část rizika (ČMZRB nese 30 % rizika, financující banka 70 %) pro případ, že daný
úvěr nebude podnikem splacen. K tomuto účelu se využije tzv. portfoliová záruka, kdy
jednotlivé komerční banky samy vyhodnocují žádosti o úvěry a rizika s tím spojená. Díky tomu
mohou banky poskytovat více úvěrů v kratším čase.
Tyto úvěry jsou čerpány za účelem úhrady provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, úhrada
dodavatelsko-odběratelských faktur, platby za energie apod.
O podporu je možné žádat u komerční banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o
portfoliovém ručení pro program COVID III. (Česká bankovní asociace 2020)
(P) 25. 5. 2020 - Prodloužení režimu B programu Antivirus
V programu na podporu zaměstnanosti (Antivirus) je prodloužen režim B do 31. srpna 2020.
(R) 26. 5. 2020 - Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Tímto opatřením je zrušena vymezená doba pro seniory. (Ministerstvo zdravotnictví České
republiky 2020g)
(P) 8. 6. 2020 - Prodloužení režimu A programu Antivirus
V programu na podporu zaměstnanosti (Antivirus) je prodloužen režim A do 31. srpna 2020.
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(P) 30. 6. 2020 – Režim C programu Antivirus
Režim C spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců.
Promíjena je ta část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkem se
jedná o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen 2020,
přičemž období pro prominutí pojistného je od 1. června do 31. srpna 2020.
Podmínky pro získání nároku na prominutí pojistného:
•

první podmínkou je již výše zmíněný maximální počet zaměstnanců (50),

•

druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nesmí propustit více než 10 % zaměstnanců a
zároveň musí udržet 90 % objemu mezd,

•

třetí podmínkou je, že zaměstnavatel musí zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nesmí
čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B.
(Italsko-česká obchodní a průmyslová komora 2020)

(P) 1. 7. 2020 – Zpětné uplatnění daňové ztráty
Zpětné uplatnění daňové ztráty neboli tzv. loss carryback znamená, že si podnikatelé i firmy
budou moci zpětně uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob, a to
i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.
Pokud tedy bude mít poplatník v důsledku nouzového stavu daňovou ztrátu za zdaňovací
období roku 2020, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací
období let 2019 a 2018. Tím mu vznikne přeplatek, který získá od Finanční správy. (Žurovec
2020f)
(P) 24. 8. 2020 - Prodloužení režimů A i B programu Antivirus
V programu na podporu zaměstnanosti (Antivirus) jsou prodlouženy režimy A i B do 31. října
2020.
(P) 26. 9. 2020 – Zrušena daň z nabytí nemovitých věcí
Jedná se o úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem k prosinci
2019. Daň tedy nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, nebo kdo nabyl vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru v prosinci
2019 nebo později. (Žurovec 2020g)
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V první pandemické vlně bylo vydáno mnoho restriktivních opatření, díky nimž se však
podařilo průběh pandemie zmírnit. Z tohoto důvodu byl již v květnu nouzový stav ukončen.
Proto, aby se co nejvíce zmírnily negativní dopady pandemie, byla některá podpůrná opatření
vydávána i během léta 2020, tedy po skončení nouzového stavu. Avšak kvůli rozvolnění
restriktivních opatření, se na podzim začaly počty nakažených osob prudce zvedat, a to
znamenalo jediné. Druhá vlna pandemie.

4.2.2 Druhá vlna pandemie
Na následujícím grafu je ukázán vývoj počtu nakažených osob v druhé pandemické vlně.

Vývoj počtu nakažených osob - druhá vlna pandemie
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Graf 2: Vývoj počtu nakažených osob – druhá vlna pandemie. Zdroj: Vlastní úprava
podle Kurzy.cz 2021.

(R) 5. 10. 2020 – Vyhlášení nouzového stavu
Nouzový stav je vyhlášen na období 30 dnů od 5. října 2020.
(P) 14. 10. 2020 - Prodloužení režimů A i B programu Antivirus a zavedení režimu
A plus
V programu na podporu zaměstnanosti (Antivirus) jsou prodlouženy režimy A i B do
31. prosince 2020.
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Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)
Režim A plus se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl uzavřen, či významně omezen
z důvodů nařízených opatření. Netýká se tedy nařízených karantén.
V rámci tohoto režimu mají uzavřené firmy nárok na příspěvek ve výši 100 % vyplacené
náhrady mzdy včetně odvodů. Maximální částka je 50 000 Kč za měsíc na jednoho
zaměstnance. Příspěvek lze uplatnit na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky
v práci vzniklé po 1. říjnu 2020. (Ministerstvo práce a sociálních věcí 2020a)
(P) 14. 10. 2020 – Velký liberační balíček
Všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními
opatřeními, se automaticky odkládají všechny úhrady DPH do konce roku. Dále jsou prominuty
zálohy na daň z příjmu a daň silniční.
Ministerstvo financí také prodloužilo platnost daňových úlev z předchozích opatření. (Žurovec
2020h)
(R) 22. 10. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Opatření je účinné od 22. října do 3. listopadu 2020. Opět se zakazuje maloobchodní prodej a
prodej služeb s výjimkami, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 4: Výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje (druhá vlna)
Výjimky z tohoto zákazu se týkají:
prodejen potravin
prodejen pohonných hmot
prodejen paliv
prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků
prodejen malých domácích zvířat
prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata
prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
prodejen novin a časopisů
prodejen tabákových výrobků

46

prádelen a čistíren
provozoven servisu a oprav silničních vozidel
provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích
prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
pokladen prodeje jízdenek
květinářství
provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve
výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
prodejen textilního materiálu a textilní galanterie
provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence
zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost
provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování, lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
myček automobilů
prodejen domácích potřeb a železářství
provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren
Zdroj: Vláda České republiky 2020ch
Výjimky platí v případě, že prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část
činnosti dané provozovny. (Vláda České republiky 2020ch)
(R) 28. 10. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a mobilních provozovnách s výjimkou pojízdných
prodejen, které zajišťují prodej potravin a prodej drogistického zboží v obcích, kde není jiná
možnost zakoupení tohoto zboží.
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Dále se zakazuje maloobchodní prodej v provozovnách:
•

v neděli po celý den,

•

v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod.

Tento zákaz se nevztahuje na lékárny, čerpací stanice s palivy a mazivy, prodejny v místech
se zvýšenou koncentrací cestujících a prodejny ve zdravotnických zařízeních.
Tímto krizovým opatřením se také omezuje provoz květinářství, a to tím způsobem, že
v provozovně mohou být pouze dva zákazníci. (Vláda České republiky 2020i)
(R) 30. 10. 2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Nouzový stav se prodlužuje do 20. listopadu 2020.
(P) 3. 11. 2020 – Prodloužení programu COVID III
Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží o 6 měsíců, to znamená
do poloviny roku 2021. Rozšiřuje se také okruh poskytovaného ručení o investiční úvěry (dříve
jen provozní).
Ke dni 25. října bylo schváleno 2 332 žádostí v celkové hodnotě 14,3 mld. Kč zaručených
úvěrů. V současné době je v programu COVID III zapojeno 20 finančních institucí (viz
příloha A). (Žurovec 2020ch)
(P) 3. 11. 2020 - Odklad EET prodloužen až do 31. prosince 2022
Odklad elektronické evidence tržeb se prodlužuje až do 31. prosince 2022. Povinnost evidovat
tržby tedy vzniká subjektům k 1. lednu 2023. (Etržby.cz 2020)
(R) 4. 11. 2020 - Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a
služeb
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb je prodloužen do 20. listopadu 2020.
(P) 4. 11. 2020 – „Podzimní“ kompenzační bonus
Tento kompenzační bonus se vztahuje na poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby
pracující na DPČ a DPP. Jeho výše je 500 Kč za každý den omezení v období od 5. října 2020
do 15. února 2021. Program je rozdělen do šesti po sobě jdoucích bonusových období, která
zobrazuje následující tabulka:
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Tabulka 5: Podzimní kompenzační bonus
Počet
dnů

Bonusové období

Celková
částka

1.

od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020

až 31

15 500 Kč

2.

od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020

až 17

8 500 Kč

3.

od 22. listopadu 2020 do 13. prosince 2020

až 22

11 000 Kč

4.

od 14. prosince 2020 do 24. prosince 2020

až 11

5 500 Kč

5.

od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021

až 30

15 000 Kč

6.

od 24. ledna 2021 do 15. února 2021

až 23

11 500 Kč

Zdroj: vlastní úprava dle Žurovec 2020i
(R) 18. 11. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Tímto krizovým opatřením se mění čas zákazu maloobchodního prodeje v pondělí až sobotu.
Zákaz nyní platí v čase od 21:00 hod. do 04:59 hod.
Nově se také nařizuje zákaz přítomnosti v provozovně (v níž není zakázán provoz) více
zákazníkům, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. (Vláda České republiky 2020j)
(R) 20. 11. 2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Nouzový stav je prodloužen do 12. prosince 2020.
(R) 23. 11. 2020 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Ze zákazu maloobchodního prodeje je další výjimka, která se týká prodejen zbraní a střeliva.
(Vláda České republiky 2020k)
(R) 3. 12. 2020 - Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu
maloobchodního prodeje a služeb
Díky tomuto opatření dochází k otevření všech obchodů a služeb za jasně stanovených pravidel
a ke zrušení zákazu nedělného prodeje. (Vláda České republiky 2020l)
(R) 10. 12. 2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Nouzový stav je prodloužen do 23. prosince 2020.
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(P) 21. 12. 2020 - Prodloužení režimů A, B a A plus programů Antivirus
V programu na podporu zaměstnanosti Antivirus jsou prodlouženy režimy A, B a A plus do
28. února 2021.
Druhá vlna již přinesla mnohem vyšší počty nakažených osob, než bylo zaznamenáno v první
pandemické vlně. Ve snaze zmírnit dopad rychle se šířící infekce se opět začala vydávat přísná
restriktivní opatření a množství opatření podpůrných. Tentokrát už však docházelo k zahlcení
zdravotního systému a počet nakažených dále stoupal.

4.2.3 Třetí vlna pandemie
Třetí vlna pandemie je vymezena pro potřeby této práce z důvodu přehlednějšího členění.
Obecné rozdělení pandemických vln není přesně definováno.
Na následujícím grafu je ukázán vývoj počtu nakažených osob v třetí pandemické vlně.

Vývoj počtu nakažených osob - třetí vlna pandemie
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Graf 3: Vývoj počtu nakažených osob – třetí vlna pandemie. Zdroj: Vlastní úprava podle
Kurzy.cz 2021.
(R) 23. 12. 2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Nouzový stav je prodloužen do 22. ledna 2021.
(R) 27. 12. 2020 - Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb
Znovu se obnovuje zákaz maloobchodního prodeje včetně všech výjimek, zákazu nedělního
prodeje, omezení počtu zákazníků v provozovnách apod. (Vláda České republiky 2020m)

50

(P) 1. 1. 2021 – Opatření v rámci daňového balíčku pro rok 2021
Zrušení superhrubé mzdy
Namísto superhrubé mzdy se zavádí sazba 15 % z hrubé mzdy a zvýšená sazba 23 %, která
nahradí solidární přirážku.
Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka
Výše slevy na poplatníka je pro rok 2021 stanovena na 27 840 Kč a pro rok 2022 na 30 840 Kč.
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál znamená možnost poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní
formě namísto běžných stravenek.
Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku
Dochází ke zvýšení hranice pro povinné odpisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na
80 000 Kč a ke zrušení odpisů u nehmotného majetku.
Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem
OSVČ i firmy si mohou snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné
nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné
účely, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.
Paušální daň
Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ mohou prostřednictvím jedné paušální platby a jednoho
formuláře splnit své povinnosti k dani z příjmů fyzických osob, sociálnímu pojistnému a
zdravotnímu pojistnému. (Kurzy.cz 2020)
(R) 19. 1. 2021 - Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje dostávají dále papírnictví a prodejny dětského
oblečení a dětské obuvi. (Vláda České republiky 2021a)
(R) 22. 1. 2021 - Prodloužení nouzového stavu
Nouzový stav je prodloužen do 14. února 2021.
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(R) 23. 1. 2020 – Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a
služeb
Zákaz maloobchodního prodeje je prodloužen do 14. února 2021.
(P) 1. 2. 2021 - Zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků
Sazby spotřební daně z tabákových výrobků se budou postupně zvyšovat. V roce 2021 o 10 %
a v dalších letech následně vždy o 5 %. (Kurzy.cz 2020)
(R) 15. 2. 2021 - Vyhlášení nouzového stavu
Nouzový stav je vyhlášen do 28. února 2021.
(R) 15. 2. 2020 – Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a
služeb
Zákaz maloobchodního prodeje je prodloužen do 28. února 2021.
(R) 27. 2. 2020 - Vyhlášení nouzového stavu
Nouzový stav je vyhlášen do 28. března 2021.

4.3 Modelové případy
Na modelových případech je znázorněno, jak vydaná mimořádná opatření ovlivňují (pozitivně
i negativně) vybranou fiktivní maloobchodní prodejnu. Všechny prodejny jsou provozovány
osobou samostatně výdělečně činnou (jako hlavní činnost) a nepřesahují 2 500 m2.
Modelový případ I – Papírnictví
Prvním modelovým případem je papírnictví, které je provozováno osobou samostatně
výdělečně činnou a dvěma zaměstnanci pracujícími na plný úvazek.
Dne 14. března 2020 je papírnictví uzavřeno z důvodů mimořádného opatření o zákazu
maloobchodního prodeje. Od 16. března 2020 je možné čerpat daňové výhody plynoucí
z Liberačního balíčku I popsaného v předchozí kapitole. Následující opatření se týká tzv.
„šestiměsíčních prázdnin v placení zdravotního a sociálního pojistného“, díky němuž se nemusí
platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění v období od března do srpna 2020.
Dohromady tak bude ušetřeno 29 376 Kč (minimální platba sociálního pojištění je 2 544 Kč za
měsíc a zdravotního pojištění 2 352 Kč za měsíc). Dalším opatřením se promíjí červnová záloha
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na daň z příjmů fyzických osob. Na OSVČ se též vtahuje prominutí pokuty za pozdě podané
daňové přiznání.
Od 27. března 2020 je zrušena povinnost vést daňovou evidenci tržeb. Tato povinnost se
vzhledem k prodloužení odkládá až do 31. prosince 2022. Dne 6. dubna je spuštěn program na
podporu zaměstnanosti Antivirus. OSVČ vzniká nárok na příspěvek v režimu A, a to na období
od 12. března 2020 do 28. února 2021 (včetně všech prodloužení). O tři dny později je možné
podat žádost o kompenzační bonus pro OSVČ v maximální výši 25 000 Kč za období od
12. března do 30. dubna 2020. Od 15. dubna 2020 se plošně promíjí správní poplatek za
potvrzení o bezdlužnosti (100 Kč) a o stavu osobního daňového účtu (100 Kč).
27. dubna 2020 je vydáno další mimořádné opatření o zákazu maloobchodního prodeje, díky
němuž se papírnictví otvírá. Od července je možné zpětné uplatnění tzv. loss carryback, to
znamená, že bude moci být zpětně uplatněna daňová ztráta u daně z příjmů FO.
Dne 22. října 2020 je kvůli zhoršení koronavirové situaci papírnictví opět uzavřeno.
V návaznosti na uzavření prodejny je možné uplatnit nárok na odpuštění plateb odvodů na
sociální pojištění v rámci režimu C programu Antivirus, a to na období až do 31. srpna 2020.
Dále může být využit režim A plus programu Antivirus, který se vztahuje na náklady vzniklé
výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020. V tomto případě se jedná o období
od 22. října 2020 do 28. února 2021. Mohou se také čerpat daňové výhody z Velkého
liberačního balíčku. Od 4. listopadu je možné čerpat tzv. „Podzimní“ kompenzační bonus ve
výši 500 Kč na den za období od 5. října 2020 do 15. února 2021. To znamená, že celková
částka za dané období činí 55 000 Kč.
Dne 3. prosince 2020 dochází k opětovnému otevření prodejny, a to až do 27. prosince 2020,
kdy je papírnictví opět uzavřeno. Po tuto dobu je zakázána přítomnost v provozovně (v níž není
zakázán provoz) více zákazníkům, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. Dne 1. ledna
2021 nabývá účinnosti Daňový balíček pro rok 2021, z něhož je možné využít například
paušální daň.
Dne 19. ledna 2021 dostává papírnictví díky novému krizovému opatření výjimku ze zákazu
maloobchodního prodeje.
V případě potřeby úvěru se budou na OSVČ vztahovat také programy COVID I, II a III a
úvěrové moratorium.
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Modelový případ II – Knihkupectví
Dalším modelovým případem je knihkupectví, které je provozováno osobou samostatně
výdělečně činnou bez dalších zaměstnanců.
Dne 14. března 2020 je knihkupectví uzavřeno z důvodů mimořádného opatření o zákazu
maloobchodního prodeje. Od 16. března 2020 bude možné čerpat daňové výhody plynoucí
z Liberačního balíčku I. Díky mimořádnému opatření o šestiměsíčních prázdninách v placení
sociálního a zdravotního pojistného v období od března do srpna 2020 není nutné platit měsíční
zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Dalším opatřením bude ušetřeno za červnovou zálohu
na daň z příjmů fyzických osob. Na OSVČ se také vtahuje prominutí pokuty za pozdě podané
daňové přiznání.
Od 27. března 2020 je zrušena povinnost vést daňovou evidenci tržeb, a to až do
31. prosince 2022. Od 9. dubna 2020 je možné podat žádost o jednorázový příspěvek v rámci
kompenzačního bonusu pro OSVČ v maximální výši 25 000 Kč za období od 12. března do
30. dubna 2020. Dále jsou od 15. dubna 2020 prominuty správní poplatky za potvrzení
o bezdlužnosti ve výši 100 Kč a o stavu osobního daňového účtu také ve výši 100 Kč.
Dne 27. dubna 2020 je vydáno mimořádné opatření o zákazu maloobchodního prodeje, díky
němuž se knihkupectví otvírá. Dne 1. května 2020 je snížena daň z přidané hodnoty
u elektronických knih a audioknih z původní sazby 21 % na sníženou sazbu 10 %. Od července
2020 je možné uplatnit tzv. loss carryback, to znamená, že bude moci být zpětně uplatněna
daňová ztráta u daně z příjmů FO.
Dne 22. října 2020 je opět zakázán maloobchodní prodej a knihkupectví se uzavírá. Od října
mohou být také čerpány výhody z Velkého liberačního balíčku. Od 4. listopadu 2020 je možné
podat žádost o tzv. „Podzimní“ kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den za období od 5. října
2020 do 15. února 2021. Celková částka, která bude za toto období čerpána, činí 69 000 Kč.
Dne 3. prosince 2020 je knihkupectví otevřeno, a to až do 27. prosince 2020, kdy je provozovna
opět uzavřena. Po tuto dobu je zakázána přítomnost v provozovně (v níž není zakázán provoz)
více zákazníkům, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. Dne 1. ledna 2021 se stává
účinným Daňový balíček pro rok 2021. Knihkupectví zůstává uzavřeno až do konce zvolené
časové řady.
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Modelový případ III – Železářství
Třetím modelovým případem je železářství, které je provozováno osobou samostatně výdělečně
činnou a jedním zaměstnancem pracujícím na plný úvazek.
Dne 14. března 2020 bylo vydáno mimořádné opatření o zákazu maloobchodního prodeje, jímž
se železářství uzavírá.
Od 16. března 2020 je možné čerpat daňové výhody plynoucí z Liberačního balíčku I. Díky
mimořádnému opatření o šestiměsíčních prázdninách v placení sociálního a zdravotního
pojistného odpadá povinnost platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a to
v období od března do srpna 2020. Dalším opatřením se promíjí červnová záloha na daň
z příjmů FO. Na OSVČ se také vztahuje prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání.
Od 27. března 2020 je zrušena povinnost vést daňovou evidenci tržeb, a to až do
31. prosince 2022. V rámci spuštění programu na podporu zaměstnanosti Antivirus vzniká
OSVČ nárok na příspěvek v režimu A za období od 12. března do udělení výjimky ze zákazu
maloobchodního prodeje.
Dne 7. dubna 2020 je železářství udělena výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a
prodejna je opět otevřena. I přes to vzniká OSVČ nárok na jednorázový příspěvek v rámci
kompenzačního bonusu pro OSVČ. Výše příspěvku činí 12 000 Kč za období od 14. března do
6. dubna 2020.
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5. VYHODNOCENÍ
Pandemie COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 vznikla v prosinci 2019,
pravděpodobně ve městě Wu-chan (střední Čína). Nemoc se rychle rozšířila do Evropy, kde se
prvním zasaženým státem stala Francie. V České republice se stále ještě probíhající epidemie
objevila poprvé 1. března 2020, kdy byly potvrzeny první tři případy nakažených osob. Kvůli
omezení šíření COVIDU-19 byl brzy vyhlášen na území celé České republiky nouzový stav.
První vlna pandemie (jaro 2020)
Dva dny po vyhlášení prvního nouzového stavu (12. března 2020) bylo vydáno krizové
opatření, jímž se zakazuje maloobchodní prodej a služby kromě stanovených výjimek. Tyto
výjimky byly dále upravovány. V reakci na uzavření mnoha provozoven se od poloviny března
2020 začínala objevovat první mimořádná opatření na podporu těch, kteří byli negativně
ovlivněni koronavirovou situací. Dne 16. března 2020 byl spuštěn program Úvěr COVID
(COVID I) a Liberační daňový balíček I. Od 19. března do 25. března 2020 byla vydávána
opatření o vyčlenění prodejní doby pro seniory. Za toto období (7 dní) byla vyčleněná prodejní
doba změněna celkem třikrát.
Dne 23. března 2020 se stalo účinným opatření s názvem šestiměsíční prázdniny v placení
zdravotního a sociálního pojistného, 24. března 2020 následovalo prominutí červnové zálohy
na daň z příjmů fyzických a právnických osob a plošné prominutí pokuty za pozdě podané
daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí
nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Dne 27. března 2020 byla pozastavena povinnost
elektronicky evidovat tržby všem subjektům. Dne 31. března 2020 byla plošně prominuta daň
z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů
šíření nákazy koronavirem za období od 12. března 2020 do konce trvání nouzového stavu.
Dne 1. dubna 2020 vznikl všem OSVČ nárok na tzv. „ošetřovné“ ve výši 424 Kč za den. Dne
3. dubna 2020 byl vydán záruční program COVID II a 6. dubna 2020 program na podporu
zaměstnanosti Antivirus (režim A, režim B). Od 9. dubna 2020 bylo možné požádat
o kompenzační bonus pro OSVČ v maximální výši 25 000 Kč. Dne 14. dubna 2020 bylo
vydáno opatření o úvěrovém moratoriu a den poté bylo vydáno opatření o plošném prominutí
správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.
Od 27. dubna 2020 bylo umožněno otevřít všem provozovnám, jejichž plocha přístupná
veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2 a které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní
plochou přesahující 5 000 m2. Od 1. května 2020 byla snížena daň z přidané hodnoty
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u vybraného zboží a služeb na 10 %. Od 11. května již bylo umožněno otevřít i provozovnám
nad 2500 m2 a všem provozovnám v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích
služeb.
Dne 17. května 2020 byl nouzový stav ukončen. Dne 19. května 2020 byl vydán záruční
program COVID III. Koncem května 2020 byla mimořádným opatřením zrušena vyčleněná
doba pro seniory. Dne 30. června 2020 byl spuštěn režim C programu Antivirus a 1. července
2020 bylo zavedeno zpětné uplatnění daňové ztráty, tzv. loss carryback. Dne 29. září 2020 došlo
k úplnému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
Druhá vlna pandemie (podzim 2020)
Dne 5. října 2020 byl opět vyhlášen nouzový stav. Dne 14. října 2020 byl zaveden režim A plus
programu Antivirus a byl vydán Velký liberační balíček. Dne 22. října 2020 byl krizovým
opatřením zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb kromě stanovených výjimek. Dne
28. října bylo vydáno opatření, jímž byl zakázán maloobchodní prodej v provozovnách v neděli
po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. a 04:59 hod. Od 4. listopadu 2020
bylo možné požádat o tzv. Podzimní kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den. Dne
18. listopadu 2020 byl změněn čas zákazu maloobchodního prodeje v pondělí až sobotu, a to
na 21:00 až 04:59 hod.
Třetí vlna pandemie (jaro 2021)
Dne 3. prosince 2020 došlo k otevření všech obchodů a služeb za jasně stanovených pravidel a
ke zrušení zákazu nedělního prodeje, 27. prosince 2020 byl však zákaz maloobchodního
prodeje znovu obnoven. Dne 1. ledna 2021 byla vydána opatření v rámci daňového balíčku pro
rok 2021. Od 1. února 2020 byly zvýšeny sazby z tabákových výrobků o 10 %.
V následujících dvou tabulkách jsou shrnuty základní informace o kompenzačních bonusech.
Tabulka 6: Kompenzační bonus (jaro), základní informace

Jaro

Počet
přijatých
žádostí

Počet
vyřízených
žádostí

Průměr na
1 žádost

Celková
vyplacená suma

První bonusové období
12. 3. 2020 – 30. 4. 2020

536 583

536 476

24 434 Kč

13 107 350 000 Kč

Druhé bonusové období
1. 5. 2020 – 8. 6. 2020

375 862

375 599

18 385 Kč

6 904 921 000 Kč

Zdroj: Vlastní úprava podle Finanční správy 2020b
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Tabulka 7: Kompenzační bonus (podzim), základní informace

Podzim

Počet
přijatých
žádostí

Počet
vyřízených
žádostí

Průměr na
1 žádost

Celková
vyplacená suma

První bonusové období
5. 10. 2020 – 4. 11. 2020

139 326

138 987

9 889 Kč

1 374 447 734 Kč

Druhé bonusové období
5. 11. 2020 – 21. 11. 2020

142 806

142 459

8 386 Kč

1 194 643 939 Kč

Třetí bonusové období
22. 11. 2020 – 13. 12. 2020

144 927

144 505

8 216 Kč

1 187 266 252 Kč

Čtvrté bonusové období
14. 12. 2020 – 24. 12. 2020

94 042

93 639

5 094 Kč

476 989 594 Kč

Páté bonusové období
25. 12. 2020 – 23. 1. 2021

161 502

159 134

12 411 Kč

1 974 982 200 Kč

Šesté bonusové období
24. 1. 2021 – 15. 2. 2021

131 547

127 555

9 166 Kč

1 169 111 035 Kč

Zdroj: Vlastní úprava podle Finanční správy 2020b
Informace o jednotlivých opatřeních týkajících se maloobchodního prodeje byly převážně
poskytovány vládou České republiky a jednotlivými ministerstvy. Nejčastěji Ministerstvem
financí České republiky, dále Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zdravotnictví
České republiky.
Za období od 12. března 2020 do 28. února 2021 bylo vydáno celkem 68 opatření týkajících se
maloobchodního prodeje, včetně všech prodlužujících opatření. Nejvíce opatření (podpůrných
i restriktivních) bylo vydáno v březnu 2020, kdy se jejich počet vyšplhal za necelých 20 dní až
na 18 opatření. Vzhledem k akutnosti krizové situace a neustálému nárůstu počtu nakažených
osob bylo zpočátku vydáváno i několik opatření denně. Ani později však nebylo výjimkou
vydávání mimořádných opatření jeden či dva dny po sobě, čímž se výrazně ztěžovala orientace
v aktuálně platných informacích. Jen opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje
bylo změněno celkem 17krát. Pro běžného občana se taková kadence vydávaných opatření
mohla zdát přinejmenším matoucí.
V závěru praktické části byl na třech modelových případech ukázán dopad vydaných
mimořádných opatření na vybrané maloobchodní prodejny. Všechny tři prodejny (papírnictví,
knihkupectví a železářství) byly uzavřeny prvním opatřením o zákazu maloobchodního prodeje,
avšak dvěma z nich byla postupem času udělena výjimka. Papírnictví bylo otevřeno na základě
výjimky v lednu 2021, železářství již v dubnu 2020 a knihkupectví udělena výjimka nebyla.
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Během pandemie bylo maloobchodům k dispozici mnoho podpůrných opatření, ať už se jedná
o soubor daňových výhod, úvěrové programy, program na podporu zaměstnanosti či
kompenzační bonusy. I přesto se však, při kompletním uzavření prodejny na delší dobu, jeví
tato podpora jako nedostatečná.
V rámci kompenzačních bonusů byla vyplacena všem třem maloobchodním prodejnám jiná
částka v závislosti na době, po kterou byla prodejna uzavřena. V průměru činí výše
kompenzačního bonusu přibližně 15 000 Kč za měsíc.

Tabulka 8: Modelový případ I
Počet
dní
44
14
17
12
23
110

Období
Od 14. března do 26. dubna 2020
Od 22. října do 4. listopadu 2020
Od 5. listopadu do 21. listopadu 2020
Od 21. listopadu do 2. prosince 2020
Od 27. prosince 2020 do 18. ledna 2021
Celkem

Celková částka za období
22 000 Kč
7 000 Kč
8 500 Kč
6 000 Kč
11 500 Kč
55 000 Kč
Zdroj: Vlastní

Tabulka 9: Modelový případ II
Počet
dní
44
14
17
12
28
23

Období
od 14. března do 26. dubna 2020
od 22. října do 4. listopadu 2020
od 5. listopadu do 21. listopadu 2020
od 21. listopadu do 2. prosince 2020
od 27. prosince 2020 do 23. ledna 2021
od 24. ledna 2021 do 15. února 2021
Celkem

138

Celková částka za období
22 000 Kč
7 000 Kč
8 500 Kč
6 000 Kč
14 000 Kč
11 500 Kč
69 000 Kč
Zdroj: Vlastní

Tabulka 10: Modelový případ III
Počet
dní
24

Období
od 14. března do 6. dubna 2020
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Celková částka za období
12 000 Kč
Zdroj: Vlastní

5. 1. Shrnutí
Poté, co se v Číně objevily první případy osob nakažených koronavirem, celá Česká republika
sledovala se zatajeným dechem, světem šířící se infekci. Proto netrvalo dlouho a koronavirové
onemocnění bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za pandemii. Vláda ČR
reagovala na první tuzemské případy poměrně rychle a již v necelé polovině března 2020 byl
vyhlášen nouzový stav, původně na 30 dní. V této době jen málokdo tušil, jak moc a na jak
dlouho budou ve skutečnosti ovlivněny naše životy. Právě tady byla započata tzv. první vlna
pandemie.
Nepříznivá situaci v Itálii, kde se hroutil zdravotní systém, působila pro Českou republiku jako
varování, a proto byla zmíněná první vlna zaměřena spíše na ochranu občanů a zdravotnictví.
Ekonomika byla tedy odsunuta až na druhou kolej, a proto byla z velké části uzavřena. (Česká
národní banka 2021)
V první vlně bylo vydáno nejvíce podpůrných a restriktivních opatření týkajících se
maloobchodního prodeje, a ačkoliv podpůrná opatření nemohla nahradit plný provoz
maloobchodních prodejen, vzhledem k poměrně krátké době trvání nouzového stavu, byla
dostačující pro překlenutí nepříznivého období. Pandemii se brzy podařilo dostat pod kontrolu,
počty nakažených již rostly jen mírně, a tak se tato krizová situace blížila ke zdánlivému konci.
Přes léto 2020 došlo k úplnému rozvolnění restrikcí a maloobchody se tak mohly začít
vzpamatovávat z náhlého výpadku příjmů. Právě rozvolněním všech restriktivních opatření
došlo k podcenění pandemie a druhá vlna přišla ještě s větší razancí. Mnoho maloobchodních
prodejen bylo na podzim opět uzavřeno a byl obnoven kolotoč vydávaných mimořádných
opatření. K dalšímu rozvolnění došlo až během Vánoc, netrvalo však dlouho.
Tato vlna již dostala maloobchody do mnohem složitější situace, a pokud po první pandemické
vlně nepřizpůsobily svůj ekonomický plán nebo se soustředily pouze na prodej v kamenné
prodejně bez využití online prodeje, jejich šance na přežití byly, i přes veškerá podpůrná
opatření, značně sníženy. Proto se již maloobchody nemohly spoléhat pouze na státní podporu,
která v této situaci již nebyla dostačující. (Businessinfo.cz 2021)
Je však také nutné říci, že množství vydávaných opatření působilo chaoticky a nepřehledně.
Časté změny znesnadňovaly orientaci v jednotlivých opatřeních, čímž vznikalo riziko, že
maloobchod svůj nárok na určité podpůrné opatření vůbec nezaregistroval. Některá opatření
byla složitě formulována a vyžadovala tedy také čas na jejich správné porozumění. Tyto
skutečnosti mohly, společně s neustálou nejistotou způsobenou opakovaným uzavíráním a
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otevíráním prodejen, vyvolávat nedůvěru ve vládní systém a tím i neochotu dodržovat
restriktivní opatření.
Stále ještě přetrvávající pandemie COVIDU-19 se již dotkla většiny lidí, ať už se jedná o jejich
životy, zdraví, či ekonomickou situaci. V této práci je konec zkoumaného období přesně
stanoven, avšak konec krizové situace je prozatím v nedohlednu.
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ZÁVĚR
Stále ještě probíhající pandemie COVIDU-19 je velmi aktuální téma, jehož konec je zatím
v nedohlednu. Z tohoto důvodu se bakalářská práce zabývá pouze obdobím téměř jednoho roku.
Cílem této práce bylo vyhodnotit zásahy státu v sociálně-ekonomické oblasti spojené
s opatřeními vlády České republiky v souvislosti s pandemií nemoci COVIDU-19 v roce 2020.
K vyhodnocení tohoto cíle byly stanoveny tři výzkumné otázky:
Jaká opatření byla využívána k podpoře maloobchodu v době restrikcí souvisejících
s pandemií?
Jak často byla opatření vydávána a měněna?
Jaký dopad měla opatření na vybrané maloobchodní podniky?
V teoretické části byly vymezeny pojmy z oblasti krizového řízení. Byly definovány krizové
situace, krizové stavy včetně jejich druhů a orgány krizového řízení. V rámci kapitoly Krizové
řízení bylo popsáno především krizové plánování a krizový plán. Dále byl vymezen pojem
maloobchod. V rámci této kapitoly byl maloobchod rozčleněn do tří skupin (maloobchod
realizovaný v síti prodejen, maloobchod realizovaný mimo síť prodejen a korporátní
maloobchod a franšízing).
V praktické části byla provedena analýza jednotlivých restriktivních a podpůrných opatření
týkajících se maloobchodního prodeje zboží, jež byla vydávána v reakci na koronavirovou
krizi. Byla vytvořena časová řada za období od vyhlášení prvního nouzového stavu do 28. února
2021, tedy na období téměř jednoho roku. Tato analýza byla rozdělena do tří částí – první vlna
pandemie, druhá vlna pandemie a třetí vlna pandemie. Ke každé části byl vytvořen graf vývoje
počtu nakažených osob za období dané pandemické vlny.
Dále byly vytvořeny tři modelové případy (papírnictví, knihkupectví a železářství), na nichž
byl ukázán dopad restriktivních a podpůrných opatření na vybrané maloobchodní prodejny.
V rámci těchto modelů bylo popsáno, kdy musely být prodejny uzavřeny, kdy mohly být
čerpány určité výhody z podpůrných opatření a jaká částka byla vyplacena v rámci
kompenzačních bonusů. Ke každému modelovému případu byla na závěr přidána souhrnná
tabulka čerpaných kompenzačních bonusů za jim příslušící bonusová období. Tato podpůrná
opatření však nemohou nahradit plný provoz těchto prodejen.
Z provedené analýzy bylo zjištěno, že za období všech tří pandemických vln bylo vydáno
celkem 68 mimořádných opatření (včetně změn a prodloužení). Opatření byla také často
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měněna, například výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje byly změněny celkem
17krát.V takovém množství vydávaných opatření se lze orientovat jen velmi obtížně. Je zde
tedy poměrně velké riziko, že i přesto, že nárok na určité podpůrné opatření vznikl, v rychlém
sledu poskytovaných informací nebude maloobchodní prodejnou vůbec zaregistrován.
Bylo by tedy vhodné, aby vláda poskytla jednotné místo, kde budou informace formulovány
jasněji, přehledněji a s dostatečným předstihem.
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Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
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PŘÍLOHA A – Seznam finančních institucí zapojených do programu
COVID III

Maximální objem
zaručených úvěrů (Kč)

Název finanční instituce

146 127 294 Kč

Air bank a.s.
Banka CREDITAS a.s.

1 449 558 974 Kč

Citibank Europe plc, organizační složka

2 594 354 320 Kč

Česká spořitelna, a.s.

36 383 318 248 Kč

Československá obchodní banka, a.s.

30 894 357 576 Kč
1 200 741 608 Kč

Equa bank a.s.

307 464 943 Kč

Expobank CZ a.s.

Zdroj:

Fio banka, a.s.

1 882 183 127 Kč

J & T BANKA, a.s.

2 054 995 899 Kč

Komerční banka, a.s.

33 920 132 359 Kč

MONETA Money Bank, a.s.

10 802 682 739 Kč

NEY spořitelní družstvo

133 856 582 Kč

Oberbank AG pobočka Česká republika
Peněžní dům, spořitelní družstvo

3 063 525 981 Kč
133 856 582 Kč
2 223 725 458 Kč

PPF banka a.s.
Raiffeisenbank a.s.

14 921 572 508 Kč

Sberbank CZ, a.s.

4 182 498 151 Kč

TRINITY BANK a.s.

536 001 746 Kč

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka
Praha

880 054 268 Kč
18 955 658 305 Kč

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka
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PŘÍLOHA B – Seznam restriktivních opatření vydaných v období od
12. března 2020 do 28. února 2021

Datum
účinnosti

Restriktivní opatření

12. 3. 2020

Vyhlášení nouzovém o stavu (na 30 dnů)

14. 3. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

15. 3. 2020

Krizové opatření, které upravuje výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a
opatření k posouzení zdravotní způsobilosti

16. 3. 2020

Rozšíření zákazu maloobchodního prodeje

16. 3. 2020

Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro
prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky

19. 3. 2020

Krizové opatření o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nákup v
maloobchodních prodejnách potravin

19. 3. 2020

Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro
realitní zprostředkování, činnost účetních poradců či vedení účetnictví

20. 3. 2020

Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory a ZTP/P starší 50 let

24. 3. 2020

Krizové opatření o prodloužení omezení maloobchodního prodeje a služeb

25. 3. 2020
2. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro
seniory
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje služeb

7. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o úpravě zákazu
maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob

9. 4. 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

20. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vydání některých
mimořádných opatření

24. 4. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb

27. 4. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností
od 27. dubna 2020 (2. vlna rozvolňování)

30. 4. 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

11. 5. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb (3. vlna
rozvolňování)

17. 5. 2020

Konec nouzového stavu

26. 5. 2020

Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví účinných

5. 10. 2020

Vyhlášení nouzového stavu

22. 10. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

28. 10. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

30. 10. 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

4. 11. 2020
18. 11. 2020

Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
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20. 11. 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

23. 11. 2020

Krizové opatření o zákazu maloobchodního projede a služeb

3. 12. 2020

Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu
maloobchodního prodeje a služeb

10. 12. 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

23. 12. 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

27. 12. 2020

Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb

19. 1. 2021

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

22. 1. 2021

Prodloužení nouzového stavu

15. 2. 2021

Vyhlášení nouzového stavu

15. 2. 2020

Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

27. 2. 2020

Vyhlášení nouzového stavu
Zdroj: vlastní zpracování s využitím informací Vlády ČR
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PŘÍLOHA C – Seznam podpůrných opatření vydaných v období od
12. března 2020 do 28. února 2021

Datum
účinnosti

Podpůrná opatření

16. 3. 2020

Program Úvěr COVID (Covid I)

16. 3. 2020

Liberační daňový balíček I

23. 3. 2020

Šestiměsíční prázdniny v placení zdravotního a sociálního pojistného

24. 3. 2020

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.

24. 3. 2020

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu
na tuto daň.

27. 3. 2020

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech
fází EET

31. 3. 2020

Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to
nejpozději do 15. října 2020.

31. 3. 2020

Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních
ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem.

1. 4. 2020

„Ošetřovné“ pro OSVČ

3. 4. 2020

Záruční program COVID II

6. 4. 2020

Program podpory zaměstnanosti Antivirus

9. 4. 2020

Kompenzační bonus pro OSVČ

14. 4. 2020

Úvěrové moratorium

15. 4. 2020

Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu
osobního daňového účtu

1. 5. 2020

Snížení daně z přidané hodnoty

7. 5. 2020

Prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ

19. 5. 2020

Záruční program COVID III

25. 5. 2020

Prodloužení režimu B programu Antivirus

8. 6. 2020

Prodloužení režimu A programu Antivirus

30. 6. 2020
1. 7. 2020

Režim C programu Antivirus
Zpětné uplatnění daňové ztráty

24. 8. 2020

Prodloužení režimů A i B programu Antivirus

26. 9. 2020

Zrušena daň z nabytí nemovitých věcí

14. 10. 2020

Prodloužení režimů A i B programu Antivirus a zavedení režimu A plus

14. 10. 2020

Velký liberační balíček

3. 11. 2020

Prodloužení programu COVID III

76

3. 11. 2020

Odklad EET prodloužen až do 31. prosince 2022

4. 11. 2020

„Podzimní“ kompenzační bonus

21. 12. 2020

Prodloužení režimů A, B, A plus programu Antivirus

1. 1. 2021

Opatření v rámci daňového balíčku pro rok 2021

1. 2. 2021

Zvýšení sazeb z tabákových výrobků
Zdroj: vlastní zpracování s využitím informací Vlády ČR
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PŘÍLOHA D – Žádost o kompenzační bonus za bonusové období od 22. 11.
2020 do 13. 12. 2020
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Zdroj: Finanční správa

80

