Návrh opatrení aplikovateľných proti šíreniu koronavírusu za oblasť hospodárstva SR
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré prijali niektoré európske krajiny
ŠTÁT

Opatrenia

Grécko

Zamestnávateľ má
výnimku z platenia
daní a odvodov do
júna.

Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR
 Parametre sa dajú upraviť, myšlienka je
vhodná aj v prípade SR.


Vzhľadom na celoštátny dosah nariadení
krízového štábu by však finančné dopady
tohto opatrenia boli rozsiahle. Avšak - ide o
rýchlo uskutočniteľné opatrenie bez
značnej administratívnej záťaže pre
podnikateľov.

Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu

 Pozastavenie platby DPH splatnej na
konci marca po dobu 4 mesiacov v
odvetviach a oblastiach, v ktorých je
podnikanie pozastavené na základe
nariadenia vlády na viac ako 10 dní.
 Pozastavenie platby certifikovaných
dlhov daňovým úradom, ako aj splátky
dohôd
o
čiastočnej
platbe
certifikovaného dlhu, splatné na konci
marca, na 4 mesiace v odvetviach a
oblastiach, v ktorých je podnikanie
pozastavené na základe vládneho
príkazu na viac ako 10 mesiacov. dni.
 Prijmú sa príslušné opatrenia týkajúce sa
príspevkov na sociálne poistenie.
 Vytvorenie mechanizmu na základe
dostupných údajov nezávislého úradu
pre
verejné
príjmy,
transakcie
elektronického bankovníctva a údajov
ministerstva
práce,
ktoré
budú
monitorovať vývoj na trhu práce a
príspevky na sociálne zabezpečenie, aby
včas, cielene a účinne zasiahli v
ekonomike a v regiónoch, kde dochádza
k výraznému poklesu hospodárskej
aktivity.
 Administratívne
požiadavky,
ako



ŠTÁT

DE

Opatrenia

Kurzarbeit a okrem
toho rozsiahle
verejné investície v
nasledujúcich
rokoch na podporu
ekonomiky

Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR




Nepoužiteľné pre SR v tejto podobe
nakoľko sme to doteraz nezaviedli.
SR môže využiť príspevky na udržanie
pracovného miesta a flexikonto – avšak
rozsiahla administratívna náročnosť a
podmienky robia tieto mechanizmy
zložitejšími. Napr.: podmienka troch
mesiacov uvedená vo vete: „Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť
príspevok na podporu udržania pracovných
miest zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri
mesiace pred podaním žiadosti o
poskytnutie príspevku udržal pracovné
miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych
prevádzkových dôvodov vymedzených v
písomnej dohode so zástupcami
zamestnancov“.

Aktualizácia opatrení k 15. marcu
napríklad povinnosť podávať správy o
nadčasoch, sa pozastavujú s cieľom
uľahčiť postupný prístup pracovníkov,
aby sa zabránilo preplneniu na
pracovisku a vo verejnej doprave.
Existujúce ustanovenia týkajúce sa
nadčasov
a
minimálneho
času
odpočinku nie sú dotknuté. Tam, kde je
to možné, je k dispozícii zariadenie na
prácu na diaľku.
 Sprísnenie opatrení, zatvorené všetky
reštaurácie a športoviská, pristupuje
sa k masívnemu obmedzeniu pohyb
obyvateľstva.
 Nemecko má v pondelok uzavrieť
hranice s Rakúskom, Francúzskom a
Švajčiarskom.

Aktualizácia opatrení k 17. marcu

 Zatvorenie barov, klubov, trhov,
divadiel, múzeí, kín, biblioték,
plavární, fitnes štúdií, zoologických
záhrad,
športových
zariadení
a detských ihrísk, taktiež zatvorenie
viacerých druhov obchodov (výnimka
potraviny, čerpacie stanice, čistiarne,
pošty, banky, stavebniny, drogérie
a lekárne – ale obmedzenie ich
otváracích hodín);
 Zákaz verejných podujatí združujúcich
občanov;
 Zákaz
navštevovania
pacientov
v nemocniciach a seniorov v domoch
seniorov;
 Zákaz združovania sa v spolkoch,
športových
a voľno
časových
zariadeniach, omšiach, synagógach,
a v rámci
iných
náboženských
združení;
 Obmedzenie hraničného prechodu do
FR, AT, LUX, Švajčiarska a Dánska –
výnimky pre transfer tovaru a niektoré
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Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR

Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu













pracovné skupiny;
Založenie telefonickej linky v rámci
Ministerstva
pre
ekonomické
záležitosti a energetiku pre otázky
týkajúce sa ekonomických záležitostí;
Posunutie
niektorých
operácií
a termínov u lekárov – aby sa
umožnilo prijatie väčšieho množstva
pacientov s ochorením COVID19;
Zabezpečenie 145 mil. euro spolkovou
vládou na výskum coronavírusu a jeho
očkovacej protilátky;
Vyčlenenie miliardového pomocného
programu pre podniky a spoločnosti
postihnuté následkami coronavírusu;
Zlepšenie likvidity spoločností –
zablokovanie účtov alebo príplatky za
oneskorené platby budú zrušené, ak je
dlžník
ovplyvnený
priamo
coronavírusom, poskytnutie odkladov
splátok
je
zjednodušené,
zjednodušenie poskytovania záruk
podnikom, špeciálne pôžičky pre
podniky;
Uľahčenie odkladania daňových dlhov
daňovým úradom;
Zatvorenie
akademických
inštitúcií, škôl, škôlok a jaslí;
Karanténa 14 dňová pre ľudí, ktorí sa
vrátili zo zahraničia.
Nemecký Federálny úrad pre civilnú
ochranu a pomoc pri katastrofách
(BBK) má vydanú príručku o zásobách
potravín, ktorá platí aj pre situácie bez
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Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR

Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu
koronavírusu, a navrhuje, aby Nemci
mali zásobu potravín až na 10 dní
(napríklad chlieb, zemiaky alebo
orechy). Navrhuje tiež, aby Nemci
uchovávali 20 litrov tekutín na osobu,
najlepšie vo fľašiach.

Holandsko a
Luxembursk
o

Skrátené pracovné
úväzky a dočasné
prepustenie
zamestnancov.
Náhradu mzdy
zamestnancom pri
skrátených
úväzkoch
preplácajú
prostriedky zo
sociálnych fondov
(nie je jasné či sú to
fondy priebežne
tvorené
zamestnávateľom
alebo forma štátnej
podpory).



Pre SR viď argumenty pri Nemecku



 firmy s nižším ziskom v dôsledku
vírusu môžu požiadať o revíziu
predbežného daňového dokladu;
 existujúci systém záruk pre úvery pre
MSP sa dočasne predĺži do konca
marca. Podiel krytia úveru (s
maximálnym trvaním 1 rok) sa zvýši
z 50 % na 75 %, z čoho vláda garantuje
90 %;
 Existujúci
systém
znižovania
pracovného času (werktijdverkorting)
je k dispozícii pre podniky, ktoré
stratili 20 % práce za 2 týždne kvôli
nepredvídaným okolnostiam. Covid-19
sa
považuje
za
relevantnú
nepredvídateľnú okolnosť. Podniky
môžu
využívať
tento
systém
maximálne 4 obdobia 6 týždňov.
Zamestnanci dostanú dávky v
nezamestnanosti za odpracované
hodiny.
 Samostatne zárobkovo činné osoby sa
môžu uchádzať o existujúci systém
podpory pre samostatne zárobkovo
činné osoby, ktorý poskytujú obce,
ktoré poskytujú finančnú pomoc
životaschopným
podnikom
s

ŠTÁT

Opatrenia

Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR

Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu
dočasnými finančnými problémami,
začínajúcim podnikom a starším
samostatne
zárobkovo
činným
osobám;
 Vláda bude pôsobiť ako ručiteľ pre
malé podniky, ktoré už nie sú schopné
splácať svoje dlhy. Takisto sa otvorila
telefónna linka pre podnikateľov na
kladenie otázok týkajúcich sa vírusu.

Rakúsko

Garancia malých
pôžičiek pre
ubytovacie
zariadenia






V SR krízový štáb zatiaľ nenariadil uzavrieť
hotely, tie však pristupujú k zatváraniu aj z
dôvodov prevencie a zníženého dopytu.
Pre SR využiteľné -aplikácia jednoduchých
a rýchlych nízko alebo vôbec neúročených
pôžičiek pre malé a stredné podniky a
živnostníkov napr. zo strany SZRB pod MF.

 sprísnenie opatrení, zatvorené všetky
reštaurácie a športoviská, pristupuje sa
k masívnemu obmedzeniu pohyb
obyvateľstva. Zakázané sú všetky
zhromaždenia s prítomnosťou viac ako
piatich ľudí.
 Rušia sa aj niektoré letecké spojenia do Británie, Ukrajiny, Ruska a
Holandska.
 Zákaz vstupu IT občanom do krajiny (s
výnimkou tých, ktorí majú potvrdenie o
bez infekčnosti).
 Rakúsko sa zaviazalo poskytnúť vládnu
pomoc vo výške 4 miliardy eur na
riešenie ekonomických dosahov krízy
spôsobenej koronavírusom.
 Zavedeným
koronavírusového
krízového
fondu
sa
podporia
spoločnosti a zamestnanci, ktorí boli
nútení prejsť na systém vyplácania
hodinovej mzdy alebo prišli o prácu
kvôli prepuknutiu epidémie nového
koronavírusu v krajine.
 Rakúska vláda, v prípade potreby,
pristúpi k znárodneniu kľúčových

– podobné ako Nemecko a Švajčiarsko,
pripravuje
sa
séria
ďalších
hospodárskych
opatrení
(Gesetz
(BGBl. I Nr. 12/2020));
 Obmedzenie výkonu súdov a úradov
len na najnevyhnutnejšie činnosti;
 Vytvorenie Fondu na zvládanie krízy
(Krisenbewältigungsfond)
–
zabezpečenie
likvidity
podnikov
(najmä SME a turistické podniky),
zaistenie
pracovných
miest
(Kurzarbeit model), nástroje pre ťažké
prípade (priame pôžičky rodinným
podnikom v gastronómii, turizme,
v oblasti verejných podujatí);
 Home Office ak je to možné nariadiť;
 Inštitút „špeciálneho opatrovníctva“
na tri týždne pre rodičov, ktorých
práca
nepatrí
medzi
kriticky
nevyhnutné oblasti;
 Pokuta
pre
zariadenia,
ktoré
nedodržia príkaz na prerušenie
činnosti vo výške 30 000 euro, pre

ŠTÁT

Opatrenia

Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR

Aktualizácia opatrení k 15. marcu
firiem.

Belgicko

Litva

Odklad/rozloženie
platenia daní a
náhrada mzdy až
do výšky 70% pri
skrátených
pracovných
úväzkoch.
Pravidlá o miere a
možnostiach
zadlžovania štátu
boli upravené s
očakávaním
potreby zvýšenej
miery financovania
na podporu
ekonomiky a úloh
štátu.

Aktualizácia opatrení k 17. marcu
občanov za nedodržanie pravidiel
3 600 euro;
 Obmedzenie vychádzok iba kvôli kúpe
nevyhnutného tovaru (potraviny,
lieky) alebo v záujme pomoci inej
osobe;



Obdoba už uvedených opatrení.







Možno očakávať aj debatu o ústavnom
zákone o dlhovej brzde v SR v závislosti od
potreby financovania podpory ekonomiky a
úloh štátu aj v SR.



 Litva plánuje použiť prostriedky
v hodnote až 10 % HDP na opatrenia,
ktoré majú pomôcť ekonomike štátu.
 V prípade karantény vo vzdelávacích
inštitúciách a v centrách sociálnej
starostlivosti sa prijíma ustanovenie
o poberaní nemocenských dávok za
starostlivosť o dieťa alebo zdravotne
postihnuté osoby.
 Príspevok 257 EUR mesačne po dobu
až 3 mesiacov pre SZČO, ktoré si
riadne platili sociálne, zdravotné
a ďalšie odvody, v prípade, že nie sú
schopné vykonávať svoju činnosť
z dôvodu karantény
 Predĺženie odkladu splátok hypotéky
z 3 na 6 mesiacov pre ľudí, ktorí
v tomto období prišli o prácu.
 Odklad platieb za dodávky elektriny
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Francúzsko

Zjednodušenie
poskytovania
krátkodobých
úverov a odklad
platenia daní a
odvodov



-

Obmedzenie vnútroštátnych diaľkové
železničné, autobusové aj letecké
spojenia.

-

-

-

-

-

a zemného plynu.
Odporúčanie samosprávam odložiť
platby miestnych daní a poplatkov
Plánujú úvery bez úrokov, zastavenie
vymáhania pohľadávky na základe
kritérií primeranosti, oslobodenie
daňovníkov od pokút a sankcií.
Plánujú umožniť podnikom odklad
alebo platbu v splátkach v prípade
platieb za elektrinu a zemný plynu.
Odporúčajú tiež, aby obce oslobodili
podniky od dane z komerčných
nehnuteľností a pozemkov.
Ceny
ručných
dezinfekčných
prostriedkov sú regulované zákonom
a vláda prevzala kontrolu nad
výrobou tvárových masiek.
Všetky
návštevy
zariadení
starostlivosti o seniorov a jednotiek
dlhodobej
starostlivosti sú
pozastavené
až
do
ďalšieho
oznámenia.
Francúzsko sľúbilo, že zmobilizuje 45
miliárd eur na krízové opatrenia pre
firmy postihnuté epidémiou nového
koronavírusu a ich zamestnancov
vláda sa zaručí za pôžičky pre malé a
stredné podniky v hodnote 300
miliárd eur, aby im pomohla prekonať
krízu
Podpora bude zahŕňať niekoľko
nástrojov vrátane rozšírenej schémy
čiastočnej nezamestnanosti, v rámci
ktorej bude štát vyplácať mzdy
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Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
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Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu

-

Portugalsko

-Zjednodušenie a
zatraktívnenie
poskytovania
úverov pre mikro,
malé a stredné
podniky, odklad
platenia daní a
odpustenie
odvodov.
Plne hradená PN do
výšky mzdy pre
zamestnancov.
Čiastočné náhrady
miezd pre dočasne
prepustených




ČR

V prípade zavedenia v SR značné dopady
na sociálny systém najmä v oblasti
nemocenskej a platenia odvodov.

-

-

-

plánuje sa zavedenie karanténnych
opatrení pre celé územie ČR.

-

-

zamestnancov, ktorí počas krízy nie sú
vo firmách potrební
Francúzska vláda je pripravená využiť
všetky možnosti na podporu veľkých
firiem, ktoré ohrozujú otrasy na
finančných trhoch. V prípade potreby
pristúpi vláda aj k ich zoštátneniu
Poskytnutie 66 % základného príjmu
pracovníkom, ktorí ostanú doma
z dôvodu starostlivosti o dieťa;

Česká národná banka (ČNB) takisto
uvoľnila menovú politiku, aby
zmiernila
ekonomické
dôsledky
šírenia nového koronavírusu. Dodala,
že v prípade potreby zníži sadzby ešte
viac. ČNB znížila svoju hlavné sadzby
o 50 bázických bodov
Úver COVID od Českomoravskej
záručnej a rozvojovej banky, ktorý
pomáha
podnikateľom
a živnostníkom s cash flow – ide
o úvery s ročným odkladom splátok,
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Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
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Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu

-

-

-



-

Dánsko

-

EU



-

Dánska vláda pokryje súkromným
spoločnostiam, ktoré v súvislosti so
šírením nového koronavírusu čelia
drastickým opatreniam, 75 % platov
zamestnancov, ak sľúbia, že nebudú
prepúšťať.
Počas troch mesiacov do 9. júna štát
ponúka preplatenie 75 % platov v
maximálnej výške 23-tisíc dánskych
korún (3077,66 eura) mesačne, kým
samotné firmy zaplatia zvyšných 25 %.

-

Európska
centrálna
banka
je
pripravená vyriešiť neodôvodnené
rozpätia vo výnosoch dlhopisov

-

bezúročne úvery so splácaním
nasledujúce dva roky. Vyčlenili zatiaľ
1 mld. CZK s možnosťou navýšenia
Zákaz poskytovania ubytovacích
služieb, výnimka cudzinci ktorí čakajú
na odchod z krajiny a tí ktorí majú
pracovné povolenie v ČR;
zákaz poskytovania alternatívnych
taxi služieb, okrem rozvozu potravín
a autoškôl;
zákaz prevádzky samoobslužných
čistiarní a prádelní; maloobchodný
predaj stavebnín a hobby marketov,
zrušenie
platnosti modrých
parkovacích zón, zákaz priameho
predaja cestovných lístkov vo vlaku;
zákaz čerpania dovoleniek zubárov,
lekárov, farmaceutov a zdravotného
personálu počas kritickej situácie;
kompenzácia
organizátorom
významných udalostí, ktoré boli
zrušené v dôsledku vírusu

EÚ môže okamžite poskytnúť 28 až 40
miliárd eur na podporu malých
a stredných firiem, ktoré zasiahli
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eurozóny, a dokonca zvýšiť ich nákupy

vplyvy pandémie
-

-

Taliansko



-

-

Švédsko



-

-

-

-

Eurokomisia prišla aj s výzvou pre
malé, stredné či začínajúce firmy,
ktoré majú nápady, ako pomôcť
s liečbou, testovaním, monitorovaním
či ďalšími aspektmi koronavírusu
Podporu v celkovom objeme 164
miliónov môžu získať firmy, ktoré sa
prihlásia najneskôr do stredy
Talianska vláda pomôže futbalovým
klubom pri riešení ekonomických
dopadov. Oslobodí kluby od platy
daní a odvodov do konca mája
a zároveň im pomôže so mzdami
zamestnancov
Švédska vláda predstavila balík
opatrení v hodnote viac ako 300
miliárd švédskych korún (27,66
miliardy
eur)
na
podporu
hospodárstva
Zníženie
mzdových
nákladov
zamestnávateľov o polovicu, pričom
ústredná vláda pokryje väčšiu časť
nákladov, zamestnanec dostáva viac
ako 90% svojej mzdy, cieľom je
zachrániť pracovné miesta
V rámci tohto balíčka napríklad
centrálna vláda prevezme na seba od
firiem plné náklady na nemocenskú v
mesiacoch apríl a máj, ako aj náklady
na dočasné prepúšťanie z dôvodu
krízy
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-

Island



-

-

-

-

Španielsko



Odklad platieb na sociálne, zdravotné
zabezpečenie, DPH a iné dane pre
zamestnávateľov s účinnosťou od 7.
apríla, ale s možnosťou vrátenia už
zaplatených odvodov od 1. januára,
pokiaľ
nemá
zamestnávateľ
nedoplatky
Podniky, ktoré majú ťažkosti z dôvodu
poklesu príjmov, dostanú flexibilitu,
napr. predĺžené termíny pre dane
a iné verejné poplatky
Dočasné
zníženie
odvodov
a dodatočné
úľavy
odvetviu
cestovného ruchu
Po návrate situácie do normálu začne
Island s rozsiahlou marketingovou
kampaňou na propagáciu Islandu
a takisto budú motivovať Islanďanov
k cestovaniu doma
Prijatie opatrení na stimuláciu
súkromnej spotreby a dopytu

-

-

-

Regulácia cien niektorých produktov,
ktoré sú potrebné na ochranu zdravia
Odklad platby daní pre SZČO, malé
a stredné podniky na obdobie 6
mesiacov
Španielska vláda dá na podporu boja s
krízou
spôsobenou
novým
koronavírusom a jej ekonomických
dôsledkov rekordných 200 miliárd eur
Peniaze z balíka sa majú použiť
napríklad
na
podporu

ŠTÁT

Opatrenia

Parametre opatrení s možnosťou aplikovať ich
v SR

Aktualizácia opatrení k 15. marcu

Aktualizácia opatrení k 17. marcu

-

nezamestnaných, na to, aby sa
zabránilo
zrúteniu
produkčných
reťazcov a na zabezpečenie likvidity
pre malé a stredné firmy
Kráľovský dekrét počíta aj s
odložením splátok hypotekárnych
úverov, napríklad pre zamestnancov,
ktorí pre krízu prídu o prácu, alebo
pre samostatne zárobkovo činné
osoby, ktoré zaznamenajú prudký
prepad príjmov

