
 
 
 
 

 

 
 

  

 JAK SI PORADIT V DOBĚ KORONAVIRU 

 TIPY JAK STÁHNOUT VÝDAJE A KDE HLEDAT NOVÉ PŘÍJMY 

  
Milí klienti, obchodní přátelé, 

 

celostátní opatření kvůli koronaviru, které nám začalo platit nedělní půlnocí, nese hodně 
nejistot jak co bude. Jak nadále vykrývat své závazky k dodavatelům, zaměstnancům a 
především jak zachovat příjmy. A přitom všem se udržet zdraví.  
 

Abychom to všichni co nejlíp zvládli, nabízím na dalších stránkách pár tipů: 

 
• jak si pořešit závazky 
• jak byste si mohli navýšit příjmy  

 
a přitom co nejvíc zůstat doma v bezpečí. 
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#1 Tipy na ukočírování závazků směrem k Vašim dodavatelům a státu 

 
• kromě přehledu splatností, který si vedete, se podívejte do stávajících smluv, jak je 

máte nastavené. Hledejte pasáže o vyšší moci, o přerušení služeb, o změně tarifu. 
Využijte je. Podle toho jak je klauzule o vyšší moci (kam patří i pandemie koronaviru) 
nastavená, tak máte například prostor žádat o prodloužení termínu plnění. Jinak totiž 
platí, že vyšší moc se vztahuje pouze škody, které v důsledku této vyšší moci 
nastanou. Pokud si nejste jistí, jak to funguje, na klauzule se Vám můžeme podívat. 
Nebo poradit, když tam klauzule není. 
 

• spojte se s dodavatelem a začněte jednat o změně podmínek. 
  

• ukončete služby, které víte, že teď neupotřebíte a jste se k nim schopni po epidemii 
znovu přihlásit nebo si najít nové služby (aplikace 3. osob, nájem). 

 
• shromažďujte doklady pro řádné zdokumentování škod, které přímo souvisí s 

nařízením vlády ohledně koronaviru pro případné uplatnění škody na státu. Když 
Vám bude klient ukončovat smlouvu, ať pořádně popíše důvod.  

 
• nezapomínejte na to, že škody musíte primárně minimalizovat. 

 
• pokud už teď víte, že nebudete schopni dodržet splatnost daní, tak požádejte o 

posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Mám na mysli hlavně závazky 
vůči státu, sociální a zdravotní. 

 
• spojte se s účetním a proberte možnosti podání daňového přiznání pro daň z příjmů k 

1.7.2020 a jaký to má vliv na podání přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Zatím 
se posunuly jen termíny daní, naopak o sociálka a zdravotní pojišťovny mlčí.  
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#2 Tipy na ukočírování závazků směrem k Vašim zaměstnancům 

 
• můžete využít možností, které Vám dává § 192 zákoníku práce a snížit náklady na 

60% průměrného výdělku pro zaměstnance v karanténě nebo pracovní neschopnosti 
po dobu prvních 14 dnů. Po uplynutí této doby náleží zaměstnanci dávka 
nemocenského pojištění, tu už vyplácí sociálka (OSSZ). 
 

• zaměstnanci - rodiče s dětmi do 10 let, ať si ze školy vyžádají potvrzení pro účely 
OČR. Jedná se o tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu 
uzavření školského/dětského zařízení (školy), ten Vám dodají a Vy ho přepošlete na 
Vaši sociálku (OSSZ). Ta má nejpozději do měsíce následujícího po podání žádosti 
vyplatit ošetřovné ve výši 60% průměrného výdělku. Takto může alespoň část 
závazků za Vás převzít stát.  

 
• dovolte svým zaměstnanům homeoffice maximálně co to jde. Budou dostávat stejnou 

mzdu a pořád pro Vás pracovat v plné míře. Tady si můžete stáhnout vzor na 
homeoffice i s poznámkami. Včera jsme dělali ještě další doplnění podle toho, jak se 
na nás lidé obrací s dotazy, tak máte zbrusu novou verzi:-)  
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#3 Tipy jak udržet nebo dokonce navýšit své příjmy 

 
• za tu dobu, co podnikáte, jste se stali experty na Vaše oblasti a nabrali jste fůru 

zkušeností. Člověk si to kolikrát ani neuvědomuje. Sedněte si a v klidu se zamyslete: 
Co by se dalo přetavit do online? Co byste mohli přidat? Co Vaši klienti ocení, že 
mohou dostávat i nadále? Pokud Vás zrovna nic nenapadá, můžete se inspirovat v 
mých případových studiích. Nebo mi napište: dělám bezplatné 30min konzultace v 
souvislosti s koronavirem. Můžeme tu společně zabrainstormovat, co by se dalo 
udělat jinak. Například včera jsem klientce pomohla spustit online psychologickou 
poradnu. 

 

 
Jak situaci s koronavirem zvládáte u Vás ve firmě? Kolik z Vašich lidí vlastně mohlo jít na 
homeoffice? Napadá Vás, jak byste mohli vytvořit nové služby? Nebo nevíte jak na to? 
Napište mi.  
 

 
Při této příležitosti Vám chci poděkovat za dotazy, které nám v souvislosti s koronavirem 
posíláte. Sešlo se jich opravdu hodně a postupně je zpracováváme. Sledujte náš newsletter, 
budeme Vám sem dávat odpovědi. 
 

 
Lucie Radkovičová 
Vaše advokátka a stratég pro trouble situace 
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