
KOMPETENCE ČESKÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ VŮČI 
ČESKÝM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM V OBLASTI 
OCHRANY PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU SARS-
COV-2 PO VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda ČR nouzový stav platný od 14.00 hodin dne 12. 
března 2020 na dobu 30 dnů (může být prodloužen), v souladu se svými 
pravomocemi podle českého ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečná opatření, jako je domácí 
karanténa, s výjimkou cest do místa zaměstnání a zpět, jsou platná od 16. března 
2020.

Vládní opatření týkající se podniků

Uvedený zákon č. 110/1998 Sb. a český zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění 
pozdějších předpisů, dávají české vládě rozsáhlé a široké pravomoci, zejména oprávnění:

a) dočasně omezit právo právnických osob (tj. podnikatelů) vykonávat podnikatelskou
činnost, která by ohrozila prováděná vládní krizová opatření nebo by narušovala jejich
výkon či jej činila neúčinným; a/nebo

b) nařídit právnickým osobám (výrobcům, zejména z důvodu zvláštního předmětu jejich
podnikatelské činnosti výroby lékařských a farmaceutických materiálů), aby vykonávali
pracovní povinnosti, asistenci nebo poskytovali vládě jakékoli produkty či jiné prostředky.

Proti příkazům / zákazům uloženým vládou / jinými oprávněnými veřejnoprávními subjekty v 
režimu nouzového stavu se nelze odvolat. Nedodržením příkazů / zákazů uložených v režimu 
nouzového stavu se může dotyčná osoba vystavit sankcím za spáchání přestupků nebo 
dokonce trestných činů v závislosti na charakteru nedodržené povinnosti.

Upozorňujeme, že kompetence definovaná výše v bodě b) se považuje za extrémní řešení, 
které by bylo využito zejména v případě, že by zásoby zdravotnického materiálu v 
nemocnicích byly vyčerpány nebo by existovalo vážné nebezpečí. V takovém případě by 
příslušné státní úřady uložily výrobcům (působících v oblasti výroby zdravotnických potřeb) 
povinnou výrobu určených zdravotnických potřeb, pravděpodobně za fixní ceny.

Vládní opatření týkající se zaměstnanců

Dále prosím vezměte na vědomí, že od 15. března 2020 platí zvláštní opatření týkající se 
volného pohybu veřejnosti na veřejně dostupných místech. Přísná karanténa se stále vztahuje 
pouze na konkrétní osoby. Ostatní osoby musí podle posledního vládního opatření 
oznámeného dne 15. března 2020 minimalizovat pohyb mimo domov (s výjimkou cest do 
práce, nezbytných nákupů základních potřeb atd.).

Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr začíná dne 15. března 2020 nebo později, lze
a) zdravotní průkaz podle § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a

b) lékařský posudek o způsobilosti uchazeče k práci podle zákona č. 373/2011 Sb. o
specifických zdravotnických službách,

nahradit čestným prohlášením.

Kromě toho byla dočasně pozastavena povinnost provádět pravidelné lékařské prohlídky.

A nakonec platnost pracovních povolení a povolení k pobytu a víz vydaných do 15. března 
2020 osobám v pracovním poměru k agenturám práce se prodlužuje o dobu až 60 dnů po 
ukončení nouzového stavu, pokud jsou platná k datu 15. března 2020.
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Zmírnění ekonomických dopadů

Pro zmírnění ekonomických dopadů výše popsaných vládních opatření se vláda mimo jiné 
rozhodla poskytnout zvláštní bezúročné půjčky malým a středním podnikům v celkové výši 
600 milionů Kč. Od 16. března 2020 mají všechny malé a střední podniky, jejichž obchodní 
činnost je ovlivněna vládními opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru, nárok na zvláštní 
půjčku z nového programu „Úvěr COVID“.

Příslušný úvěr od 500 000,- Kč do 15 milionů Kč poskytuje jednotlivým podnikatelům 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., přičemž úvěr je poskytován bez jakýchkoliv 
úroků a poplatků. Více informací naleznete (k dispozici pouze v češtině) na webové stránce: 
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/. 

Ministerstvo financí v této souvislosti rovněž představilo několik daňových úlev (např. pozdější 
podání daňového přiznání), jejich konečná podoba však dosud nebyla oficiálně stanovena.

Doporučení

Opatření, která mohou české státní orgány přijmout v boji proti epidemii koronaviru jsou 
rozsáhlá a obrana proti nim je poměrně omezená. Abychom minimalizovali šanci, že taková 
opatření budou dokonce nezbytná, doporučujeme našim klientům:

a) plně respektovat karanténu, pokud je jejich českým zaměstnancům uložena,

b) dohodnout se na práci z domova/domácí kanceláře se zaměstnanci, pokud to jejich 
pracovní náplň/pozice umožňuje a pokud se to jeví jako vhodné opatření;

c) zabránit kontaktu velkých skupin zaměstnanců a odložit případná nepovinná 
shromáždění/školení, pokud je to možné a vhodné, s cílem omezit epidemický potenciál;

d) zvážit včasnou žádost o půjčku dříve, než budou vyčerpány vládní prostředky vyčleněné v 
rámci zvláštního úvěrového programu.
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I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost 
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či 
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost 
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv 
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu.
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace 
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
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