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Ekonomické dopady COVID-19 

Ekonomických údajů, které by dokumentovaly aktuální vývoj, je prozatím velmi málo. Z dat přicházejících 
ze zahraničí přináší klíčovou informaci pokles HDP v Číně v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně o 6,8 %. 
Prudký obrat k horšímu prakticky v celé globální ekonomice indikuje vývoj indexu nákupních manažerů. 
Sledujeme tento indikátor v 50 zemích světa. V březnu se hodnota tohoto indikátoru zhoršila ve 46 
zemích, v jedné stagnoval a ve třech se zlepšil. Pod hranici 50 bodů předělující konjunkturu a recesi klesl 
tento index ve 44 zemích. 

V Česku index nákupních manažerů v březnu propadl na 41,3 bodu z únorových 46,5 bodu. Nižší 
hodnota byla naposledy zaznamenána v květnu 2009, tedy v epicentru recese po globální finanční krizi. 
Tato hodnota zhruba koresponduje s poklesem HDP o 8-9 %. Je ovšem pravděpodobné, že v dubnu 
klesne ještě výrazně níže. 

Reakce hospodářské politiky 
Česko 
Epidemie SARS-CoV-2 zasáhla území České republiky a preventivní opatření výrazně ochromila chod 
ekonomiky. Tu následně může zasáhnout výrazná kontrakce poptávky doma i v zahraničí, případně 
turbulence na finančních trzích. Reakce hospodářské politiky je v takové situaci nevyhnutelná. Česká vláda 
a centrální banka zareagovaly následujícími kroky. 

Fiskální politika 
Fiskální politika může pomoci oslabené ekonomice i bez diskrečního zásahu vlády takzvanými 
automatickými stabilizátory. Je ale třeba, aby vláda dovolila rozpočtu jít krátkodobě do pravděpodobně  
i výrazného schodku. Příjmy rozpočtu se kvůli oslabení ekonomiky výrazně sníží, což ale bude plus pro 
cash flow firem. Naopak výdaje státního rozpočtu pravděpodobně porostou tempem, který byl plánován 
před vypuknutím pandemie, nebo i rychlejším. Vláda již připustila, že deficit státního rozpočtu bude 
daleko větší než původně plánovaných 40 mld. Kč. Konkrétně bylo Sněmovnou schváleno navýšení 
schodku na 200 mld. Kč. Prezident nový zákon o státním rozpočtu již podepsal. Schodek se bude 
financovat zvýšením státního dluhu o 181 mld. Kč (původně se plánovalo zvýšení dluhu jen o 43 mld. Kč)  
a snížení stavu finančních prostředků na účtu státních finančních aktiv o 19 mld. Kč (původně se 
plánovalo zvýšení o 3 mld. Kč). Oproti původnímu návrhu se navýší výdaje o 70 mld. Kč a sníží příjmy  
o 90 mld. Kč. Ministerstvo financí nicméně již připustilo, že deficit rozpočtu centrální vlády bude vyšší než 
200 mld., a tak se plánuje navýšení deficitu na 300 mld. Vláda se rozhodla rezignovat na dlouhodobou 
rozpočtovou odpovědnost, když předložila novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, která počítá se 
strukturálním deficitem příští rok ve výši 4 % HDP a s jeho postupným snižováním o pouhé 0,5 % HDP 
každý rok. Podle tohoto návrhu by bylo dosaženo vyrovnaného strukturálního rozpočtu až v roce 2029. 

Vláda nad rámec automatických stabilizátorů pomáhá ekonomice diskrečními opatřeními. Jednou z forem 
pomoci firmám v odvětvích zasažených karanténou jsou překlenovací bezúročné úvěry a záruky ke 
komerčním úvěrům. Vláda k tomuto účelu využila státem vlastněnou Českomoravskou záruční a 
rozvojovou banku (ČMZRB), která spustila program Úvěr COVID (bezúročný úvěr pro podnikatele 
zasažené koronavirem). Jedná se o bezúročné úvěry s odkladem splácení. Nicméně tento program byl již 
vyčerpán. Vzhledem k obrovskému zájmu o půjčky z programu COVID vypsala ČMZRB druhý program 
COVID II. COVID II je záruční program, kde ČMZRB poskytuje záruky za úvěry komerčních bank a také je 
poskytována dotace na úhradu úroků. Konkrétně se poskytuje záruka až na 80 % jistiny komerčního 
úvěru do výše až 15 mil. Kč na dobu až 3 let. Finanční příspěvek na úroky činí až 1 mil. Kč. Více informací 
naleznete zde. Jelikož je program COVID II financován z kohezních EU fondů, není určen pro Prahu a pro 
velké firmy. Od 21. dubna je proto spuštěn program COVID Praha. Více informací najdete zde. Vedle toho 
poskytuje ČMZRB dále podporu firmám prostřednictvím programů Expanze (bezúročný úvěr na rozvoj 
podnikání), M-záruka (záruky ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele) a Expanze-záruky 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/
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(záruka k rozvoji podnikání). Pro velké exportně orientované firmy se připravuje záruční program od 
EGAP. Záruční kapacita EGAP proto byla zvýšena ze 190 mld. Kč na 330 mld. Kč. Podmínkou pro získání 
garantovaného úvěru je, aby firma zaměstnávala alespoň 250 zaměstnanců a export se na jejích tržbách 
podílel alespoň 20 %. Více informací naleznete zde.  

Největším opatřením na podporu cash flow spotřebitelů, OSVČ a firem je pozastavení splátek úvěrů  
u tuzemských komerčních bank. Podle tohoto zákona, v případě, že dlužník oznámí bance záměr odložit 
splátky, by měl mít možnost splátky přestat splácet buď na 3, nebo na 6 měsíců. Délka splácení se 
adekvátně prodlouží. Zákon se vztahuje na spotřebitelské a podnikatelské úvěry, které byly sjednané  
a schválené před 26. březnem 2020. Tento zákon zhorší cash flow bank a může ohrozit i finanční stabilitu. 
Dále vláda připravila návrh zákona, který rozvolňuje insolvenční a exekuční řízení pro firmy a jednotlivce, 
kteří vinou vládních opatření proti pandemii nejsou schopni splácet své závazky. Odkládá se povinnost 
dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, a zvyšuje se ochrana před věřitelskými 
insolvenčními návrhy. 

Vláda a následně i parlament dále schválily prodloužení takzvaného ošetřovného pro zaměstnance, kteří 
se kvůli zavření škol musejí starat o své děti, na celou dobu, po kterou jsou školy zavřeny. Nově se bude 
ošetřovné týkat rodičů starajících se o děti do 13 let (dříve platilo jen pro rodiče dětí do 10 let). Pro OSVČ 
vláda schválila finanční příspěvek 424 korun za den, a to pro všechny živnostníky, kteří pečují o děti ve 
věku 6 až 13 let, ale za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.1 Dále vláda schválila 
navýšení ošetřovného na 80 % denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 %, a to 
zpětně od 1. dubna. Návrh ještě musí schválit parlament. 

Vláda také schválila program na podporu zaměstnanosti, respektive na kompenzaci nákladů firmám, aby 
nemusely propouštět své zaměstnance. Tento program má dva režimy – režim A (nucené uzavření 
provozu a karanténa) a režim B (související hospodářské potíže, tj. například tehdy, kdy je většina 
zaměstnanců s dětmi doma nebo je v důsledku opatření vlády omezené zásobování). V režimu A pobírá 
zaměstnanec v případě karantény náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku; v případě 
uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy. Vláda dotuje 80 % náhrady 
mzdy včetně odvodů, maximálně pak 39 tis. V režimu B pak vláda dotuje 60 % náhrady mzdy včetně 
odvodů (maximálně pak 29 tis. korun). Zaměstnanci pobírají 60 % až 100 % mzdy dle druhu překážky. 
Více informací najdete zde. Výše zmíněná opatření dotující zaměstnanost (Kurzarbeit) mají za cíl zabránit 
propouštění u firem, které se dostaly kvůli boji proti pandemii do problémů, a následným sekundárním 
problémům – pádu propuštěných zaměstnanců do chudoby a jejich neschopnosti splácet úvěry. 

Ministerstvo financí umožnilo odklad podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických 
osob do 1. července 2020, čímž krátkodobě vylepšilo cash flow firem, OSVČ a zaměstnanců, kteří 
nevyužívají služby daňových poradců. Dále u podání kontrolního hlášení podaného mezi 1. březnem  
a 31. červencem 2020 se promíjí pokuty za pozdní podání, respektive se promíjí pokuty za nepodání 
kontrolního hlášení, pokud se prokáže spojitost s koronavirem. V neposlední řadě se budou tolerovat 
pokuty u zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020. Tato opatření byla 
součástí tzv. Liberačního balíčku I. Úlevy na daních byly dále rozšířeny tzv. Liberačním balíčkem II.2 Vláda 
plošně prominula červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Dále byla pozastavena 
povinnost elektronicky evidovat tržby po dobu stavu nouze a 3 měsíce po jeho skončení. Pozastavení EET 
bylo schváleno Sněmovnou. Plošně byly prominuty pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani  
z nabytí nemovitých věcí a za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí. Daňová přiznání, která měla 
být podána v období od 31. března do 31. července, mohou být bez hrozby sankce podána nejpozději do 
31. srpna. Byla též posunuta úhrada záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději 
do 15. října 2020.  V neposlední řadě byl zaveden institut Loss Carryback (zpětné působení daňové ztráty) 
u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Daňovou ztrátu bude možné zpětně uplatnit  
v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Více informací o Liberačních balíčcích najdete zde. 

Byl schválen zákon, podle kterého OSVČ, jejichž činnost byla omezena vládními opatřeními na zvládnutí 
pandemie, dostanou od státu jednorázově 25 tis. (tj. 500 Kč za každý den od 12. března do 30. dubna). 
Není potřeba omezení činnosti dokládat, jen se podepisuje čestné prohlášení.  

                                                
1 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-na-prodlouzeni-vyplaceni-
osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc-180482/  
2 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943 

https://www.egap.cz/cs/pruvodce-zarukami-pro-velke-firmy-otazky-odpovedi
https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-na-prodlouzeni-vyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc-180482/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-na-prodlouzeni-vyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc-180482/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
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Částka nebude zdaněna a nebude podléhat odvodům. Více informací najdete zde. Vláda posléze 
prodloužila dobu podpory pro OSVČ až do 8. června. Dále byl schválen zákon, který na půl roku odpustí 
minimální povinné platby na důchodové pojištění pro OSVČ (viz zde). Rovněž jsou odpuštěny platby 
minimálního povinného zdravotního pojištění pro OSVČ na půl roku.3 Platby nad minimální měsíční 
zálohy mohou odložit. 

Celkem se vláda rozhodla vymezit na přímou podporu ekonomiky v důsledku pandemie 120 mld. Kč 
(2,1 % HDP) a nepřímo formou záruk dalších až 900 mld. Kč. 

Jako řešení poslední instance se nabízí, aby vláda dočasně kapitálově vstoupila do klíčových firem, aby je 
ochránila před insolvencí v důsledku vládních opatření proti pandemii koronaviru. Vláda uvažuje, že by 
kapitálově vstoupila do ČSA. 

Z krátkodobého pohledu je nezbytné finančně pomoci firmám a domácnostem překlenout dobu nutné 
karantény. Následně bude vhodné podpořit poptávku fiskálním stimulem a omezit pokles ekonomické 
aktivity. Efektivita fiskální politiky bude ale omezená. V malé otevřené ekonomice unikají efekty fiskálního 
stimulu z ekonomiky do dovozu zboží a služeb. S ohledem na tuto skutečnost je možné vhodně 
strukturovanými nástroji „leakage“ fiskálního stimulu zmírnit.  

Měnová politika 
Měnová politika může pomoci, protože epidemie koronaviru není jen nabídkový šok. Proto také  
od začátku března snížily své úrokové sazby centrální banky v desítkách zemí. Celkem od začátku  
roku 2020 centrální banky více než 108krát snížily své sazby, došlo jen ke 4 zvýšením sazeb.  

Navzdory únorovému zvýšení sazeb se ČNB rozhodla přijít hned s celou sadou stimulačních opatření. 
Snížila svoji hlavní repo sazbu ve dvou krocích celkem o 125 bazických bodů na 1,0 %. Ve stejném 
rozsahu snížila i diskontní a lombardní sazbu. Je pravděpodobné, že centrální banka po vyhodnocení 
ekonomických dopadů epidemie bude dále snižovat úrokové sazby. 

Dále se ČNB rozhodla poprvé od října 2008 obnovit dodávky likvidity bankám pomocí dodávacích repo 
operací. Dodávací repo operace budou vyhlašovány 3x týdně počínaje 18. březnem a budou 
uspokojovány v plné výši za fixní sazbu ve výši repo sazby, tedy s nulovou přirážkou. V neposlední řadě 
ČNB snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1 % a odvolala tím její nedávno oznámené zvýšení  
na na 2 %. Nabízí se snížit sazbu proticyklické kapitálové rezervy na nulu, aby měly banky prostor pro 
úvěrování.  

Pokud by se turbulence finančních trhů přenesly i na trh s dluhopisy, pak by bylo možné uvažovat 
 o intervencích ČNB na tomto trhu formou nákupu státních dluhopisů, tedy o politice kvantitativního 
uvolňování použité řadou centrálních bank v době finanční krize. K podobnému kroku už se zavázala ECB 
(viz níže). K nákupu státních dluhopisů a dalších cenných papírů dostala ČNB zákonné zmocnění. Novela 
zákona o ČNB, která byla projednána v režimu legislativní nouze, jí umožňuje obchodovat na finančním 
trhu bez omezení z hlediska možných instrumentů, doby jejich splatnosti i protistran. Novela není 
v rozporu se zákazem měnového financování, protože ČNB nebude kupovat vládní dluhopisy na 
primárním trhu. Nicméně tuto pravomoc bude mít ČNB jen do konce roku 2021. 

ČNB nevyloučila, že bude reagovat na případné nadměrné oslabování koruny (nadměrnou volatilitu) 
intervencemi. Devizových rezerv k tomu má dostatek ještě z doby, když intervenovala proti posílení 
koruny. Tyto intervence by necílily na určitou úroveň kurzu, měly by jen zamezit extrémnímu zvýšení 
volatility na devizovém trhu. 

V neposlední řadě ČNB od 1. 4. 2020  zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. Limit loan-to-
value (výše úvěru k hodnotě nemovitosti) se zvedl na 90 % z 80 %. Dále se rozvolnil limit ukazatele debt-
service-to-income (poměr dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) na 50 % (ze 45 %), 
čímž se snížila nezbytná výše měsíčního příjmu potřebná pro poskytnutí úvěru.  Z procesu posuzování 

                                                
3 https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-
covid-19 

https://www.businessinfo.cz/clanky/stat-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-osvc/
https://www.cssz.cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-u-plateb-na-zdravotni-pojisteni-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19
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úvěruschopnosti klienta úplně vypadl ukazatel debt-to-income, který odráží počet ročních čistých příjmů 
domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Tento ukazatel se nově jen sleduje. 

 
Zahraničí 
V reakci na tuto krizi přijaly vlády a centrální banky na celém světě fiskální a měnová stimulační opatření, 
která mají působit proti ekonomickému dopadu způsobenému koronavirem.  

Evropa 
Za fiskální politiku jsou zodpovědné jednotlivé země EU, byť Evropská komise (EK) dohlíží, aby jednotlivé 
členské země dodržovaly střednědobou rozpočtovou stabilitu. EK potvrdila, že bude považovat náklady 
na zvládnutí pandemie za jednorázový výdaj mimo kontrolu členského státu, který nebude mít vliv na 
posuzování plnění střednědobého rozpočtového cíle.  Vzhledem k tomu, že rozpočet EU představuje jen 
zhruba 1 % HDP EU, jsou možnosti společné fiskální politiky velmi omezené. 

Evropští lídři se dohodli na možnosti využití Evropského stabilizačního mechanismu. Státy eurozóny si  
z něj budou moct půjčit prostředky až do výše 2 % svého ročního HDP. V případě využití těchto 
prostředků na pokrytí zdravotnických nákladů přímo nebo nepřímo spojených s koronavirem bude jejich 
čerpání bezpodmínečné. Pokud by byly prostředky využity k pokrytí jiných nákladů, např. nákladů 
vyplývajících z různých uzávěr, které mají pomoci zamezit šíření viru, budou státy povinny k přijetí jistých 
reforem.4   

Další pomocí by měly být garanční fond Evropské investiční banky v hodnotě 25 mld. eur a program SURE 
(Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency) Evropské komise v hodnotě 100 mld. eur. 
Možnost půjčit si prostředky z těchto dvou programů bude umožněna všem členským státům EU.5  

Program SURE Evropské komise je určen na pomoc vládám s financováním zvýšených veřejných výdajů  
v souvislosti s přijatými opatřeními na ochranu zaměstnanosti prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podobných opatření.6 Garanční fond Evropské investiční banky by měl umožnit bankám v 
jednotlivých členských státech zvýšené půjčování podnikům postiženým současnou krizí bez rizika 
finanční nestability. Dle výpočtu Evropské investiční banky by měl takto fond pomoct k půjčkám podnikům 
ve výši 200 mld. eur. Garanční fond bude financován z prostředků členských států dle jejich podílů  
v Evropské investiční bance.7 

Další možností financování následků současné krize jsou tzv. „koronabondy“, dluhové nástroje, jež by 
fungovaly na principu rizika sdíleného současně mezi všemi státy eurozóny. Francie, Itálie, Španělsko  
a dalších 6 států vyjádřilo vydání společných koronabondů podporu, ovšem Německo spolu s některými 
dalšími severskými zeměmi jsou zatím hlavními oponenty, stejně jako tomu bylo u dřívějších návrhů 
společných „eurobondů“.8  Zavedení nějaké formy společných dluhopisů v eurozóně je velmi 
nepravděpodobné. 

Měnovou politiku v eurozóně zajišťuje Evropská centrální banka (ECB). Její možnosti, jak podpořit 
ekonomiku, jsou ale omezené. Její hlavní refinanční sazba je na nule a depozitní sazba činí -0,5 %. 

                                                
4 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eurogroup-agrees-on-e540-billion-corona-
package/ 
5 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eurogroup-agrees-on-e540-billion-corona-
package/ 
6 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
financial-assistance/loan-programmes/sure_en, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/sure_factsheet.pdf 
7 https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm 
8 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germans-and-dutch-set-to-block-eu-corona-
bonds-at-video-summit/, Dombey, Danell; Chazan, Guy; Brundsen, Jim: Nine eurozone countries issue 
call for coronabonds, Financial Times, 26. 3. 2020, available at https://www.ft.com/content/258308f6-
6e94-11ea-89df-41bea055720b 
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ECB také dala najevo, že zasáhne proti „neodůvodněnému“ nárůstu výpůjčních nákladů jednotlivých států 
nákupem jejich dluhopisů.9 Toto opatření je klíčové zejména pro vysoce zadlužené státy, jako je Itálie. 

ECB oznámila v březnu novou vlnu dodávek dlouhodobé likvidity bankám určenou pro poskytování úvěru 
malým a středním podniků zasažených pandemií (program Targeted Longer-Term Refinancing 
Operations III), která bude poskytována za výhodnějších podmínek v období od června 2020 do června 
2021.10 ECB následně představila další balík odkupu aktiv za 120 mld. eur,11 který následně dne 
18. března navýšila o dalších 750 mld. eur v rámci nového Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP). Ten by měl prozatím běžet do konce roku 2020,12 ovšem dle vyjádření ECB bude program 
přehodnocován a bude ukončen až s ukončením krize způsobené pandemii.13 Rada guvernérů rovněž 
vyhlásila, že „je připravena zvýšit objem nákupu aktiv a přizpůsobit jejich složení tak, jak bude nezbytné,  
a na tak dlouho, jak bude potřeba.“14 

Nákup dluhopisů bude uskutečňován primárně dle kapitálového podílu v ECB, který vychází z HDP  
a velikosti populace jednotlivých zemí eurozóny, nicméně bude aplikován s jistou „flexibilitou“.15 Navzdory 
prohlášení, že není úkolem ECB snižovat rozdíl výnosů vládních dluhopisů jednotlivých států eurozóny,16 
mělo prohlášení o „flexibilitě“ kapitálového klíče i v tomto směru pozitivní dopad.17 Kromě toho ECB 
prohlásila, že v rámci programu PEPP bude nakupovat také řecké vládní dluhopisy.18 ECB rovněž 
potvrdila, že některé limity, která si pro nákup státních dluhopisů sama stanovila, budou v případě 
potřeby přehodnoceny.19 V oficiálním rozhodnutí o programu PEPP ECB již rozhodla o uvolnění limitu na 
povolený nákup vládních dluhopisů z jednotlivých států, dle kterého mohla ECB nakoupit maximálně 
jednu třetinu státního dluhu kterékoliv země. Toto omezení „vzniklo s cílem zajistit, aby ECB nebyla 
obviňována, že přímo financuje jednotlivé národní vlády, což by bylo porušením práva Evropské unie.“20 

ECB rovněž nařídila jistou „flexibilitu v klasifikaci dlužníků jakožto dlužníků, kteří pravděpodobně nedostojí 
svým závazkům“ (pokud se jedná o úvěry zaručené vládami) a rovněž flexibilnější úpravu a nakládání s tzv. 
non-performing loans v kontextu opatření pro podporu ekonomik v důsledku pandemie (jako jsou 
moratoria na splácení úvěrů, nebo např. vládní záruky). Banky nabádá, aby především braly ohled na 
velmi specifickou situaci a aby „naplnily svoji úlohu ve financování domácností a podniků“ v době této 
krize.21 

Dohledové orgány napříč eurozónou se rozhodly pro snížení sazeb makroobezřetní politiky. Tím 
v eurozóně mobilizovaly 20 mld. eur Tier 1 kapitálu.22 

Německo23 
Německá vláda spoléhá na svůj silný sociální systém, jehož některé aspekty byly upravené v důsledku 
pandemie za účelem ochrany zaměstnanců a podniků. Jedná se zejména o úpravy týkající se zkrácené 
                                                
9 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factbox-the-economic-
remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4 
10 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html 
11 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html 
12 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
13 Lagarde, Christine: ECB will do everything necessary, Financial Times, 20. 3. 2020 
14 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
15 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
16 https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-italy-minister/italy-furious-at-ecbs-lagarde-not-here-
to-close-spreads-comment-idUSKBN20Z3DW 
17 Stubbington, Tommy: Italy and Greece lead surge in Eurozone debt after ECB’s ‘shock and awe’ 
pledge, Financial Times, 20. 3. 2020, https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/ecb-i-euroskupina-se-
zavazaly-k-financni-vzpruze-ekonomiky-eurozony-v-radech-stovek-miliard-eur/ 
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0440&from=EN#d1e177-
1-1 
19 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
20 Arnold, Martin; Stubbington, Tommy: ECB shakes off limits on new EUR 750bn bond buying plan, 
Financial Times, 26. 3. 2020 available at https://www.ft.com/content/d775a99e-13b2-444e-8de5-
fd2ec6caf4bf,https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0440&from=EN#d1e177-1-1, Arnold, Martin: ECB divided 
over bond-buying plan, Financial Times, 20. 3. 2020 
21https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.ht
ml 
22 https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-measures/html/index.en.html  
23 https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/a/a-protective-shield-for-employees-and-
companies.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
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pracovní doby, a to například poskytnutím příspěvků na vykrytí zkráceného úvazku agenturním 
zaměstnancům, nebo plně hrazené sociální příspěvky od státu. 

V oblasti daní vláda koordinovaně s jednotlivými zeměmi a dotčenými úřady zahájila proces odložení 
daňové povinnosti pro podniky, stejně jako odložení pokut za nesplnění daňové povinnosti. Vláda také 
vyvíjí velkou snahu o zjednodušení přístupu podniků k likviditě, a to bez stanovení jakéhokoliv limitu na 
objem této pomoci. Vláda rovněž rozběhla nový speciální podporný program pro podniky, které se 
dostaly do vážných finančních obtíží v důsledku pandemie a které by měly těžký přístup do již existujících 
programů.  

V Německu prošel fiskální balíček v hodnotě 156 mld. eur (4,9 % HDP) na podporu ekonomiky proti 
koronaviru, který obsahuje dotace na zdravotnické vybavení, nemocniční kapacitu a R&D vakcíny; 
rozšířený přístup k dotacím na udržení pracovních míst („Kurzarbeit“) s cílem zachovat pracovní místa  
a příjmy pracovníků; rozšířené dávky péče o děti pro rodiče s nízkými příjmy; 50 miliard eur ve formě 
dotací pro majitele malých podniků a osoby samostatně výdělečně činné, kteří byli vážně postiženi. Dále 
Německá vláda vytvořila takzvaný „záchranný fond“ ve výši 757 mld. eur (23 % HDP), který má v sobě 400 
mld. euro v zárukách, 100 mld. eur půjček prostřednictvím státní rozvojové banky KfW a 100 mld. eur 
určených na kapitálové účasti ve společnostech. Navíc, jako třešnička na dortu, má KfW k dispozici 500 
mld. eur na posílení likvidity německých společností. 

Celkově Bruegel odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 6,9 % HDP, podpora v důsledku odkladů plateb 
14,6 % HDP a státní garance a jiná pomoc objem 38,6 % HDP.24 

Rakousko 
Rakouská vláda uvedla, že je připravena poskytnout firmám postiženým následky pandemie pomoc 
v rozsahu 38 mld. eur (9,5 % HDP).25 

Pomoc bude poskytována ve formě překlenovacích půjček, úvěrových záruk, pomoci firmám se 
zkrácenými pracovními úvazky, odkladem daní apod.26,27 

V oblasti daňových úlev vláda předpokládá odklad daňových povinností nebo jejich rozložení na splátky, 
snížení platby záloh na daň z příjmu a daň z příjmu právnických osob na nulu, možnost odpuštění úroků 
z prodlení při splácení některých daní, nebo jejich snížení či odpuštění úroků z nedoplatků na daních.28 

Vláda vyčlenila 22 milionů eur na podporu výzkumu. Domácnosti mohou odložit placení nájmu 
pronajímatelům do konce roku 2020. Rakousko zvýšilo podporu krátkodobého zaměstnávání.29 

Francie30 
Francouzská vláda vydala obecný plán opatření, kterými hodlá zmírnit ekonomický dopad epidemie.  

Vláda plánuje zejména odložení platby daní a sociálních příspěvků státu, v jednotlivých případech po 
individuálním zhodnocení umožní slevy na přímých daních. Mikropodnikům, malým podnikům a osobám 
samostatně výdělečně činným, kteří jsou nejvíc dotčeni krizí, vláda poskytne finanční pomoc ve výši 1 500 
eur (navýšena až do 5 000 eur31). Bude odložena splatnost faktur za nájemné, vodu, elektřinu a plyn pro 
nejmenší podniky, které se dostanou do problémů. Stát uvolní 300 mld. eur (12,4 % HDP) na státní záruky 
za bankovní úvěry podnikům, které se dostanou do problémů v důsledku pandemie. Vláda a centrální 
banka podpoří vyjednání nových podmínek úvěrových smluv bank s podniky a vláda podpoří mediaci 

                                                
24 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
25 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria/austria-launches-38-billion-euros-aid-
fund-border-checks-with-germany-idUSKBN21536M 
26 https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austria-launches-coronavirus-aid-ready-to-help-
support-companies/ 
27 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria/austria-launches-38-billion-euros-aid-
fund-border-checks-with-germany-idUSKBN21536M 
28 https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Corona/Corona-help.html 
29 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19# 
30 https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 
31 https://www.france24.com/en/20200415-france-boosts-covid-19-economic-rescue-package-to-
%E2%82%AC110-billion 
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konfliktů s klienty a dodavateli podniků. Vláda se bude snažit chránit zaměstnanost i finanční podporou 
zkrácených úvazků v podnicích, která se má posilnit a zjednodušit. Stát rovněž uzná pandemii koronaviru 
za vyšší moc v oblasti veřejných zakázek, a tudíž nebude aplikováno penále z prodlení v těchto 
ujednáních. 

Vláda následně oznámila poskytnutí 45 mld. eur (1,9 % HDP) na okamžitou pomoc pro podniky 
prostřednictvím odložení platby daně z příjmu právnických osob a sociálních příspěvků, pomoci pro 
zaměstnance, kteří byli dočasně propuštěni v důsledku krize32 a pomoci osobám samostatně výdělečně 
činným a majitelům drobných obchodů.33,34,35 Vláda potenciálně přemýšlí nad znárodněním velkých 
společností, které by se dostaly do problémů v důsledku pandemie36. 

Fiskální pomoc v objemu 45 mld. eur se následně zvýšila na 110 mld. eur (včetně opatření na podporu 
likvidity, téměř 5 % HDP). 37 

Celkově Bruegel odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 2,4 % HDP, podpora prostřednictvím odkladů plateb 
9,4 % HDP a státní garance a jiná pomoc likviditě objem 14,0 % HDP.38 

Itálie39 
Italská vláda připravila dekret „Cura Italia“, který má „uzdravit Itálii“, a to jak po stránce zdravotní, tak 
hospodářské. Vláda za tímto účelem poskytne pomoc v objemu 25 mld. eur (1,4 % HDP). K již přijatým 
opatřením v rámci hospodářské pomoci, jako jsou pozastavení daňových povinností a povinností splácet 
úvěry pro obyvatele dřívější „červené zóny“, nebo poskytnutí podpory turistickému sektoru, tak přibydou 
další. Jejich cílem je především zachování zaměstnanosti a podpora rodinám a malým a středním 
podnikům. Níže představíme některé z nich. 

Mezi hlavní hospodářská opatření patří například možnost zaměstnavatelů, kteří v době epidemie sníží, 
případně zastaví svou ekonomickou aktivitu, požádat o příspěvek na zaměstnance, a to po dobu 9 týdnů. 
Rovněž je zakázáno dát výpověď zaměstnanci z jiných než disciplinárních důvodů v příštích 2 měsících.40 

Vláda rovněž poskytne (prozatím) jednorázový měsíční příspěvek samostatně výdělečně činným osobám 
za splnění některých podmínek a některým profesím, a to ve výši 600 eur.41 Vznikne nový „Fond pro 
příspěvky poslední záchrany“ s objemem prostředků 300 mil. euro, který bude poskytovat příspěvky  
v nouzi těm, kteří nedostali výše uvedené odškodnění 600 eur. 

Příspěvky nemocenské i pro dobu nuceného pobytu doma s nemožností jít do práce (karanténa) se 
rozšíří i do soukromého sektoru. Poskytne se podpora pracujícím rodičům menších dětí ve formě  
15 dnů rodičovské dovolené, nebo alternativně jako příspěvek na babysitting. 

Stát chce podpořit malé a střední podniky také odkladem splácení úvěrů nebo posilněním úlohy 
Garančního fondu, který poskytuje státní záruky na bankovní úvěry malým a středním podnikům. Vláda 

                                                
32 Mallet, Victor; Dombey, Daniel: EU nations announce huge rescue packages – Emergency action from 
France, Spain and UK aims to soften hit of quarantine measures on companies and individuals, Financial 
Times, 18. 3. 2020    
33 https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaos-
bruno-le-maire-economic-catastrophe/ 
34 http://www.rfi.fr/en/france/20200318-france-promises-45-billion-euros-to-save-companies-hit-by-
coronavirus-economy-nationalisation-lockdown-covid-19 
35 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-economy/france-to-mobilize-45-billion-
euros-as-economy-slumps-1-in-2020-idUSKBN2140U2 
36 http://www.rfi.fr/en/france/20200318-france-promises-45-billion-euros-to-save-companies-hit-by-
coronavirus-economy-nationalisation-lockdown-covid-19 
37 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-
19#,https://www.france24.com/en/20200415-france-boosts-covid-19-economic-rescue-package-to-
%E2%82%AC110-billion 
38 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
39 http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324, 
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_16/decreto-cura-italia-25-miliardi-euro-famiglie-
lavoratori-aziende-7422c16a-676c-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml 
40 https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-misure-urgenti-blocco-licenziamenti-premio-i-
dipendenti-azienda-ADFR5tD?fromSearch 
41 https://www.internazionale.it/opinione/roberta-carlini/2020/03/19/decreto-cura-italia-coronavirus 
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zvýšila limity na garantované úvěry, prodloužila lhůty, nařídila, aby státní záruky byly poskytovány  
zdarma apod. 

Vláda rovněž pozastavila povinnost odvádět sociální příspěvky na své zaměstnance za březen a duben  
a DPH za březen pro nejpostiženější sektory, jako například pro turistický, rekreační nebo dopravní sektor 
či kulturu apod. Pro nejmenší podniky ve všech sektorech vláda pozastavila povinnost platit jakékoliv 
platby státu za měsíc březen a poskytla pro ně také další úlevy.  

Rovněž vláda prodloužila mnohé lhůty. Poskytne se také podpora leteckému průmyslu. Dary týkající  
se boje s pandemií budou odečitatelné z daní. 

Italská vláda poskytne obchodům a dílnám státní příspěvek ve výši 60 % nájemného za měsíc březen. 

Vláda schválila dne 6. 4. 2020 dekret, na základě kterého by měly být poskytnuty státní garance podnikům 
v objemu 200 mld. eur a dalších 200 mld. eur na podporu zahraničního obchodu.  

Celková pomoc státu se tak odhaduje na 750 mld. eur (přibližně 50 % HDP).42 

Bruegel celkově odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 0,9 % HDP, podpora v důsledku odkladů plateb 
13,0 % HDP a státní garance a jiná pomoc likviditě objem 7,3 % HDP.43 

 

Španělsko 
Španělsko, které má aktuálně druhý největší počet nakažených v Europě, přijalo v prvních dvou týdnech  
v březnu řadu opatření od souboru opatření ve výši 400 mil. eur pro odvětví cestovního ruchu a dopravy 
až po vyhlášení mimořádného stavu. 

17. března 2020 španělská vláda oznámila fiskální stimulační balíček v hodnotě až 200 mld. eur. Vláda 
poskytne záruku na podnikové půjčky ve výši 100 mld. eur a dalších 17 mld. eur přímé pomoci (1,4 % 
HDP), aby se podniky během karantény udržely nad vodou. Soukromé investice by měly přidat dalších  
83 mld. eur. V tomto souboru opatření jsou zahrnuty státní půjčky nebo úvěrové záruky pro společnosti, 
odklad splatnosti hypoték pro osoby, jejichž příjem byl ovlivněn pandemií a karanténou, odklad splátky 
účtů za elektřinu, dotace na příjmy postižených pracovníků, dále odklad splácení úvěrů, odklad plateb 
záloh daní a odklad nebo dotace na sociální zabezpečení. Vyhláška dále usnadňuje firmám dočasně 
pozastavit práci, místo toho aby propouštěly. Vláda alokovala 600 mil. eur na pomoc zranitelným osobám 
a osobám závislým na sociálních službách. Některé platby sociálního zabezpečení budou zcela 
pozastaveny. 

Vláda umožnila flexibilnější nástup do práce v rámci systému „dočasného propuštění“ (ERTE), během 
kterého budou zaměstnanci dostávat podporu v nezaměstnanosti a po jehož ukončení bude obnoven 
pracovní vztah s původním zaměstnavatelem. 

Bruegel celkově odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 1,1 % HDP, podpora prostřednictvím odkladů plateb 
1,5 % HDP a státní garance a jiná pomoc likviditě objem 9,1 % HDP.44 

 

Velká Británie45 

                                                
42 https://www.forbes.com/sites/irenedominioni/2020/04/07/italy-unveils-unprecedented-435-billion-
plan-to-support-coronavirus-hit-economy/, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-
Responses-to-COVID-19#  
43 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
44 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
45 https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-
19/covid-19-support-for-businesses, https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-
employees-benefit-claimants-and-businesses, https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-
measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19 
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Vláda vyhlásila dne 20. března 2020 program zachování práce. Všem zaměstnavatelům poskytne 
podporu ve výši 80 % nákladů práce zaměstnance, který je na nucené dovolené v důsledku nedostatku 
práce, a kterému by jinak v důsledku krize zaměstnavatel ukončil pracovní poměr. Zaměstnavateli bude 
poskytována tato suma až do výše 2500 liber měsíčně za každého takového zaměstnance. 

Podnikům je rovněž odložena platba daně z přidané hodnoty z března 2020 o tři měsíce na červen 2020 
a osobám samostatně výdělečně činným daň z příjmů z července 2020 na leden 2021. 

Podniky do 250 zaměstnanců mohou po státu požadovat dvoutýdenní náhradu zaplacené náhrady mzdy 
zaměstnanci, kteří nemohli pracovat z důvodů souvisejících s pandemií koronaviru. Náhrada mzdy 
takovému zaměstnanci bude plynout již od prvního dne pracovní neschopnosti, aby byli zaměstnanci 
motivováni zůstat v případě potřeby doma a zbytečně nešířili infekci. Další opatření se týkají příspěvků pro 
lidi ve finanční nouzi a hledající si zaměstnání a prodloužení různých lhůt. 

Daně z nemovitosti používané k podnikání se v daňovém roce 2020-21 sníží na nulu pro všechny firmy, 
které podnikají v oboru maloobchodu, pohostinství a ubytování, ale i pro firmy poskytující služby v oblasti 
využití volného času. Pro podniky z těchto odvětví, které hospodaří v nemovitostech s tržní roční nájemní 
hodnotou pod 51 000 liber a nad 15 000 liber, vláda poskytne dotaci ve výši 25 000 liber. Podnikům, které 
hospodaří v menších nemovitostech a které splňují vládou stanovené podmínky, vláda poskytne 
jednorázovou dotaci ve výši 10 000 liber.  

Všem podnikům, které doteď neměly povinnosti platit daň z nemovitosti používané k podnikání, nebo 
platily daň jen velmi malou a splňují další předpoklady, bude poskytnuta dotace 10 000 liber. 

Daň z nemovitosti používané k podnikání bude v daňovém roce 2020-21 odpuštěna také školkám. 

British Business Bank, která pomáhá malým a středním podnikům s přístupem k financím, poskytuje 
úvěry v případech přerušení ekonomických aktivit podniku (Coronavirus Business Interruption Loan 
Scheme). Tyto úvěry jsou z 80 % garantovány vládou. Ministr financí Rishi Sunak rozhodl o poskytnutí 
vládních záruk na půjčky postiženým podnikům v rozsahu 330 mld. liber (14,9 % HDP), ovšem rovněž 
prohlásil, že v případě vyšší poptávky tuto kapacitu navýší na objem, jaký bude poptáván.46 

Vláda rovněž představila program podpory velkým podnikům (Coronavirus Large Business Interruption 
Load Scheme), v jehož rámci mohou podniky s ročním obratem nad 45 mil. liber zažádat o půjčku 
v objemu 25 mil. liber a podniky s obratem nad 250 mil. liber o půjčku v objemu 50 mil. liber. Vláda 
poskytne záruku za 80 % objemu půjčky jednotlivým žadatelům.47 

Všechny podniky a živnostníci, kteří jsou ve finanční tísni a mají nedoplatky na daních, mohou dostat 
individuální podporu při plnění jejich daňových povinností. 

Vláda rovněž oznámila 3měsíční odklad splátek hypoték pro ty, kteří se dostanou do finančních obtíží,  
a v případě potřeby je připravena poskytnout ještě větší pomoc.48 

Britská centrální banka zahájila program (Covid Corporate Financing Facility), v rámci kterého bude 
skupovat během následujících 12 měsíců krátkodobé korporátní dluhopisy od větších firem, které 
prokážou, že před vypuknutím pandemie byly v dobré finanční kondici.49, 50 

Osoby samostatně výdělečně činné, které ztratily příjem v důsledku krize způsobené pandemií 
koronaviru, budou oprávněny prostřednictvím programu podpory příjmů pro samostatně výdělečné 

                                                
46 https://www.theguardian.com/politics/live/2020/mar/17/boris-johnson-coronavirus-press-conference-
rishi-sunak-cabinet-as-rishi-sunak-set-to-announcing-coronavirus-financial-rescue-package-politics-
live?page=with:block-5e710eb58f088d757559530b#block-5e710eb58f088d757559530b 
47 https://www.gov.uk/guidance/apply-for-the-coronavirus-large-business-interruption-loan-scheme 
48 https://www.bbc.com/news/av/uk-51927471/coronavirus-mortgage-relief-for-homeowners 
49 https://www.bankofengland.co.uk/markets/market-notices/2020/ccff-market-notice-march-2020 
50 
 https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-
19/covid-19-support-for-businesses#support-for-businesses-who-are-paying-sick-pay-to-employees 
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osoby (Self-employment Income Support Scheme) k získání zdanitelné podpory. Příspěvek bude ve výši 
80 % jejich průměrných měsíčních zisků (zprůměrováno za poslední 3 roky) až do výše 2 500 liber 
měsíčně, a to na příští 3 měsíce. Oprávnění jsou podnikatelé, jejichž roční zisky jsou nižší než 50 000 liber. 
Výše ztráty, která by opravňovala k čerpání příspěvku, není definována, a tedy všichni podnikatelé 
(splňující další předpoklady) s jakoukoli ztrátou mohou požádat o příspěvek.51 
 
Bank of England v reakci na ekonomické dopady pandemie koronaviru snížila základní úrokovou sazbu 
nejprve o 50 bazických bodů na 0,25 % a následně 19. března na 0,1%. Za účelem zefektivnění vlivu 
tohoto opatření Bank of England současně poskytla komerčním bankám a stavebním spořitelnám přístup 
k novému programu financování, který by měl motivovat banky a stavební spořitelny k poskytování 
většího objemu úvěrů za nižší úroky zejména malým a středním podnikům (Term Funding Scheme with 
additional incentives for SMEs). Za tímto účelem budou moci banky a stavební spořitelny během 
nejbližších 12 měsíců čerpat od Bank of England výhodné úvěry. S úmyslem dalšího usnadnění 
poskytování úvěrů snížila Britská centrální banka míru proticyklické kapitálové rezervy na 0 % a plánuje ji 
ponechat na této úrovni minimálně do března 2022. 

Dne 19. března centrální banka rozhodla o zahájení kvantitativního uvolňování v objemu 200 mld. liber,52 
což představuje téměř polovinu objemu doposud nakoupených vládních dluhopisů britskou centrální 
bankou.53 

Bank of England rovněž rozhodla o zmírnění operačních zátěží bank v čase krize, zrušila zátěžový test 
v roce 2020 a zavedla další opatření. Centrální banka zahájila tzv. Contingent Term Repo Facility (CTRF), 
v rámci které si budou moct banky a stavební spořitelny půjčit hotovost z rezerv centrální banky na 
období 3 měsíců výměnou za jiné, méně likvidní aktivum (kolaterál). Tento program doplní již probíhající 
programy, v rámci kterých centrální banka půjčuje likviditu bankám a stavebním spořitelnám.54 

Dle odhadu Centra pro strategie a mezinárodní studie ke dni 13. dubna 2020 vložila Velká Británie  
do boje s následky koronaviru přibližně 446 miliard eur, což představuje 17,7 % ročního HDP.55 

Bruegel celkově odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 4,5 % HDP, podpora prostřednictvím odkladů  
plateb 1,4 % HDP a státní garance a jiná pomoc likviditě objem 14,9 % HDP.56 

Dne 20. dubna byl vyhlášen další balíček na pomoc firmám v oblasti inovací v objemu 1,25 mld. liber.57 

Slovensko58  
Dle představitelů vlády je možné čerpat finance z doposud vyhlášených výzev na využití fondů Evropské 
unie, u kterých ještě nebyla uzavřena smlouva. Jednalo by se o 4 mld. eur. Vláda uvažuje o jejich využití 
zejména pro malé a střední podniky, zdravotnická zařízení a pomoc lidem nejvíce postižených 
pandemii.59,60 

                                                
51 https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-
income-support-scheme, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/coronavirus-uk-offers-self-
employed-80-of-earnings 
52 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-
summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020 
53 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/quantitative-easing 
54 https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-launches-contingent-term-repo-facility 
55 https://www.csis.org/analysis/breaking-down-g20-covid-19-fiscal-response 
56 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
57 https://www.gov.uk/government/news/billion-pound-support-package-for-innovative-firms-hit-by-
coronavirus 
58 https://www.mhsr.sk/top/minister-hospodarstva-navrhol-prvych-13-protikrizovych-ekonomickych-
opatreni 
59 https://e.dennikn.sk/minuta/1817214 
60 https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/546414-nazivo-remisova-o-eurofondoch/ 
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Kromě toho může Slovensko aktuálně čerpat 527 mil. eur z již zmíněného balíčku 37 mld. eur Evropské 
unie na boj se zdravotnickými a hospodářskými následky pandemie, po jejichž vyčerpání bude Slovensku 
k dispozici dalších 1 948 mil. eur.61 

Dne 24. března vyhlásila vláda další opatření na boj s koronavirem. Z hlediska hospodářského mají 
relevanci zejména prohlášení, že ambulance dostanou platby od pojišťoven (ve výši 75 % měsíčního 
průměru) i při nedostatku pacientů tak, aby mohly i po skončení krize fungovat, a zákaz výkonu dražeb 
nebo exekuce majetku do 30. dubna 2020.62  
 
Dne 25. března parlament schválil první konkrétní sociální opatření na pomoc lidem a podnikům v krizi 
způsobené koronavirem.63  
 
Náhradu mzdy zaměstnance na nemocenské v karanténě z důvodů souvisejících s koronavirem bude 
nově vyplácet již od prvního dne Sociální pojišťovna. Dávka bude ve výši 55 % denního vyměřovacího 
základu a bude vázána na potvrzení lékařem. 
 
Ošetřovné bude vypláceno rodičům menších dětí (nebo dětí s vážným zdravotním stavem) během období 
karantény a také během celého období uzavření školských zařízení, a to ve výši 55 % hrubé mzdy. 
 
Vláda rovněž plánuje umožnění přerušení živnosti na nejméně 1 měsíc (dosud bylo umožněno přerušení 
živnosti na nejméně 6 měsíců). Během přerušení živnosti není živnostník povinen platit sociální odvody. 
Navrhuje se také odklad placení sociálních odvodů a zdravotního pojištění osobám samostatně výdělečně 
činným o 3 měsíce. Některá města plánují vlastní úlevy. 
 
Náklady Sociální pojišťovny vyplývající z opatření týkajících se nemocenské z důvodů souvisejících 
s koronavirem a ošetřovného se očekávají ve výši 338,5 mil. eur v roce 2020.64 
 
Stát bude proplácet 80 % průměrného platu zaměstnance (nejvýše 1 100 eur) firmám a SZČO, kteří jsou 
zaměstnavateli a jejichž provozovny jsou povinně uzavřeny na základě rozhodnutí Úřadu veřejného 
zdravotnictví SR. Podmínkou je udržení pracovního místa po skončení krizového období.  
 
Současně plánuje zavést příspěvky na zaměstnance pro samostatně výdělečné osoby podle poklesu tržeb 
(od maximálně 180 eur při větším než 20% poklesu tržeb až do maximálně 540 eur na zaměstnance při 
větším než 80% poklesu tržeb).  
 
Zaměstnavatelé, kteří nemuseli povinně uzavřít své provozovny, ale byli zasaženi mimořádnou situací  
a navzdory tomu udrželi pracovní místa, mohou požádat o příspěvek na mzdu zaměstnance ve výši 
nejvíce 80 % jeho průměrné mzdy, nejvýše 880 eur, nebo o příspěvek na mzdu zaměstnance v závislosti 
na poklesu tržeb firmy. Vláda očekává, že toto opatření bude stát 220 milionů eur měsíčně.65 
 
Bude poskytován příspěvek pro některé skupiny fyzických osob ve výši 210 eur za měsíc (duben, květen), 
které nemají žádný jiný příjem. Jde například o lidi pracující na dohodu. 
 
Bude povolen odklad platby odvodů za zaměstnavatele, u kterého došlo k poklesu tržeb o víc než  
40 %. Rovněž bude povolen odklad záloh na daně z příjmů při poklesu tržeb o více než 40 %.  
Stát rovněž umožnil odklad splátek úvěru pro občany, samostatně výdělečné osoby a malé a střední firmy 

                                                
61 https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/ako-koronavirus-slovensku-mozno-zachrani-
eurofondy/ 
62 https://slovensko.hnonline.sk/2118153-nove-opatrenia-proti-koronavirusu-zatvorene-obchody-v-
nedelu-povinne-ruska-ci-meranie-teploty 
63 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55233 
64 https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/prva-socialna-pomoc-case-
pandemie.html, https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2119105-vlada-schvalila-pandemicke-osetrovne-
a-dalsie-socialne-opatrenia-pozrite-si-ich-prehlad, https://www.vlada.gov.sk//premiervlada-chce-
pomoct-tymktori-sa-do-zlej-situacie-nedostali-vlastnou-vinou/, 
https://index.sme.sk/c/22367515/pozrite-si-zoznam-novych-ekonomickych-opatreni-kvoli-
koronavirusu.html?ref=tab 
65 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2130603-kurzarbeit-je-tu-nie-vsak-pre-uspesnych 
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až do 9 měsíců. Podnikatelé dostanou možnost započíst si doposud neuplatněnou ztrátu  
od r. 2014 včetně.66 
 
Stát rovněž plánuje využít doposud nevyužité zdroje z eurofondů, které by měly být poskytnuty 
komerčními bankami zejména malým a středním podnikům jako překlenovací úvěry. Jedna firma bude 
moct žádat o úvěr až do výše 1,2 milionu eur, který bude na 4 roky s nízkým úrokem. V první vlně bude 
bankám poskytnuto 100 mil. eur.67 
 
Došlo k posunutí lhůt pro podání daňového přiznání, ročních zúčtování za zaměstnance apod. Rovněž 
nebudou během pandemie aktualizovány seznamy daňových dlužníků, kteří porušili svoje povinnosti. 
Zákon předpokládá finanční pomoc mikro, malým a středním podnikům ve formě záruky za úvěr, nebo 
úhrad úroků za úvěr. Tuto pomoc bude poskytovat ministerstvo financí a zprostředkovateli budou 
Exportně-importní banka a Slovenská záruční a rozvojová banka.68 

 
Polsko 
Vláda vytvoří „balíček ochrany firem“, který by měl pomoct podnikům vyrovnat se s následky krize. Snaha 
je především zabezpečit podnikům dostatečnou likviditu a ochránit zaměstnanost. 

Polská vláda schválila ekonomickou pomoc v hodnotě 67,8 mld. zlotých (2,9 % HDP), která byla později 
navýšena o 18 mld. zlotých (0,8 % HDP). K tomu se vláda zavázala k mikropůjčkám pro podnikatele  
a úvěrovým zárukám ve výši 75 mld. zlotých (3,3 % HDP). Tyto zdroje by se měli (kromě již zmíněných 
záruk a podnikatelských půjček) použít zejména pro nemocniční zásobování, podporu mezd zaměstnanců 
a OSVČ v dotčených firmách, odklad nebo zrušení povinnosti platby sociálních příspěvků a daní nebo jiná 
daňová zvýhodnění a na podporu rodičů dětí v čase uzávěry škol. Vláda kromě toho schválila další 
program poskytování likvidity malým, středním i velkým firmám v objemu 100 mld. zlotých (4,5 % HDP).69 

Předseda polské vlády odhadl po zvýšení ekonomického balíčku celkový objem ekonomických opatření  
na 320 mld. zlotých.70 

Ve snaze podpořit ekonomiku polská centrální banka snížila úrokové sazby na 0,5 %.71 

Maďarsko 
Komerční banky byly centrální bankou požádány, aby odložily splatnost úvěrů podniků, a také aby odložily 
splatnost úvěrů domácnostem. Jedná se o úvěry poskytnuté do 18. března letošního roku. V případě, že 
by se banky této výzvě dobrovolně nepodřídily, vláda ujedná odpovídající legislativní změny. Odložení 
splatnosti úvěrů by mělo trvat do konce roku 2020.72  

                                                
66 https://www.mhsr.sk/uploads/files/MdGBUwXc.pdf, https://www.mhsr.sk/uploads/files/qwgAxtta.pdf, 
https://www.mhsr.sk/uploads/files/j2PVtOXz.pdf 
67 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2132548-sulik-predstavil-dalsiu-pomoc-podnikatelom-budu-
moct-poziadat-az-o-1-2-miliona-eur, https://www.mhsr.sk/top/mh-sr-presuva-nevycerpane-eurofondy-
na-pomoc-podnikatelom 
68 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2124696-v-parlamente-presiel-balik-financnych-opatreni-v-
suvislosti-s-koronavirusom, https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/, 
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/ministerstvo-financii-predstavilo-opatrenia-ramci-lex-
korona.html 
69 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
70 Financial Times 9.4.2020: Poland boosts rescue package by $24bn 
in attempt to avoid jobs disruption 
71 https://byznys.ihned.cz/c1-66737020-vladni-opatreni-jiz-dolehlo-na-vice-nez-80-procent-firem-
skoda-auto-zastavi-vecer-vyrobu, 
https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/aktualnosci/2020/mpc_2020_04_08.html 
72 https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-
bank-azonnali-lepeseket-tesz-az-uzleti-szektor-megsegitesere, 
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-
bank-azonnali-lepeseket-tesz-a-lakossag-megsegitesere 
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Aby se překonal dočasný nedostatek likvidity v domácnostech, maximální roční úroková sazba na nově 
poskytnuté spotřebitelské úvěry nesmí být vyšší než základní úroková sazba centrální banky (aktuálně 
0,9 %) plus 5 procentních bodů. 

Dne 24. března maďarská centrální banka zahájila 3, 6 a 12měsíční a 3 a 5letý program půjčování 
neomezeného množství likvidity oproti kolaterálu za fixní úrokové sazby. Pozastavením sankcí v případě 
nedostatku rezerv vyjímá banky z povinnosti plnit rezervní požadavky.73 

Turistický ruch, ubytování a pohostinství, sport, kultura a doprava byly vyčleněny jako nejvíce ohrožená 
odvětví, a proto v těchto odvětvích nebude stát vybírat od zaměstnavatelů sociální příspěvky na 
zaměstnance a daňové zatížení bude výrazně sníženo. V rámci těchto odvětví bude příspěvek 
zaměstnanců na důchodové pojištění zrušen a příspěvek na zdravotní pojištění snížen. V rámci těchto 
odvětví bude rovněž zakázáno zrušení nájemní smlouvy nebo navýšení nájemného. Povinnost platit 
příspěvek na rozvoj turistického ruchu se také ruší. Provozovatelům taxi služeb, kteří služby provozují dle 
režimu pro malé podnikatele, bude poskytnuta úleva v podobě odpuštění jejich poplatků. Tyto opatření 
budou platit do 30. června.74 

Maďarská vláda podpořila zdravotnický systém financemi v objemu 245 mil. forintů (0,6 % HDP).  

Maďarská vláda vytvořila nové fondy, které mají pomoct v boji s ekonomickými následky koronaviru. Vláda 
chce orientovat svou pomoc na ochranu zaměstnanosti, podporu sektorů jako turizmus, zdravotnictví, 
potravinářství, zemědělství a dalších. Dále bude vláda poskytovat subvencované půjčky maďarským 
společnostem, podporovat export, vytvoří nová garanční a pojišťovací schémata a další opatření.75 

Dne 9. dubna maďarský ministr financí odhadl, že maďarská vláda vloží do boje proti následkům 
koronaviru přibližně 20 % ročního HDP Maďarska.76 

Bruegel celkově odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 0,4 % HDP, podpora prostřednictvím odkladů plateb 
8,3 % HDP a státní garance a jiná pomoc likviditě objem 0,0 % HDP.77 

 

Mimoevropské země 

USA 
Sněmovna reprezentantů i senát již schválily soubor podpůrných opatření s názvem „Phase Two of 
Stimulus“. Ty mimo jiné obsahují testování virů zdarma, rozšířené dávky pro nezaměstnané a další 
finanční prostředky pro Medicaid/Medicare. 

Prezident Donald Trump oznámil mimořádný stav, který Federální vládě umožnil distribuovat  
až 50 mld. dolarů na pomoc státům, městům a teritoriím. 

Obě komory kongresu a Bílý dům dosáhly shody na největším fiskálním stimulačním balíčku v dějinách, 
který byl schválen Senátem, a to v hodnotě 2,3 bil. dolarů (11 % HDP). Dohoda obsahuje 250 mld. dolarů 
na přímou podporu domácnostem, 359 mld. dolarů na úvěry malým a středním podnikům, 250 mld. 
dolarů na podporu v nezaměstnanosti, 510 mld. dolarů na úvěry firmám v postižených odvětvích 
(aerolinky, firmy v cestovním ruchu a další), 24 mld. dolarů na zajištění potravinové sítě pro 
nejzranitelnější, 100 mld. dolarů pro nemocnice, 150 mld. dolarů jako převody státním a místním vládám 
a 49,9 mld. dolarů na mezinárodní pomoc. 

                                                
73 https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2020/unlimited-amount-of-long-
term-liquidity-available-at-fixed-interest-rates 
74 https://bbj.hu/coronavirus/orban-announces-measures-to-safeguard-economy-from-covid-
19_179970, http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-update-pm-announces-suspension-of-
principal-and-interest-payment-liabilities-on-loans/ 
75 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#H 
76 http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/ 
77 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 

https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2020/unlimited-amount-of-long-term-liquidity-available-at-fixed-interest-rates
https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2020/unlimited-amount-of-long-term-liquidity-available-at-fixed-interest-rates
https://bbj.hu/coronavirus/orban-announces-measures-to-safeguard-economy-from-covid-19_179970
https://bbj.hu/coronavirus/orban-announces-measures-to-safeguard-economy-from-covid-19_179970
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-update-pm-announces-suspension-of-principal-and-interest-payment-liabilities-on-loans/
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-update-pm-announces-suspension-of-principal-and-interest-payment-liabilities-on-loans/
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#H
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
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FED v reakci na šíření koronaviru snížil základní úrokovou sazbu celkem o 150 bazických bodů do rozmezí 
0-0,25 %, tedy na technickou nulu. Centrální banka dále výrazně rozšířila repo operace, čímž do 
bankovního systému přidala likviditu v objemu 2 biliony dolarů. To by mělo stabilizovat peněžní trh  
a umožnit bankám udržení dostatečné likvidity. FED také obnovil kvantitativní uvolňování nákupem 
státních dluhopisů a MBS (mortgage backed securities). Objem kvantitativního uvolňování byl nejprve 
omezen, ale 23. března oznámil FED neomezené kvantitativní uvolňování. FED také potvrdil obnovení 
„Commercial Paper Funding Facility“, tj. nákupu firemních dluhopisů od způsobilých emitentů. Jedná se  
o opětovné spuštění programu původně zahájeného během finanční krize v roce 2008, kdy řada firem 
přestala mít možnost půjčovat si touto formou. Obnoven byl také program Primary Dealer Credit Facility 
(PDCF), který nabízí krátkodobé půjčky bankám zajištěné kolaterálem. Dále založil dva programy na 
podporu úvěrů pro velké zaměstnavatele Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) a Secondary 
Market Corporate Credit Facility (SMCCF). Také byl založen Term Asset-Backed Securities Loan Facility 
(TALF) na podporu úvěrování spotřebitelům a podnikům. Dohromady by měly tyto programy zmobilizovat 
až 300 mld. dolarů. Americké ministerstvo financí do těchto programů vloží 30 mld. dolarů jako základní 
kapitál. FED rovněž oznámil nákupy dluhopisů municipalit přes program Municipal Liquidity Facility. Více 
informací najdete zde. V dubnu FED podporu ekonomiky ještě rozšířil, a to jak prostřednictvím stávajících 
programů, tak prostřednictvím programů Main Street Lending Program a The Paycheck Protection 
Program Liquidity Facility (PPPLF). Oba dva programy podporují malé a střední podniky. Do Main Street 
Lending Program kapitálově vstoupí americké ministerstvo financí, které má od Kongresu schválené 
prostředky na podporu ekonomiky. Main Street Lending Program bude poskytovat úvěry malým  
a středním podnikům se splatností 4 roky. Splátky jistiny a úroků budou odloženy o jeden rok. Více 
informací najdete zde. 

Opatřeními Federálních rezerv a stimulační program kongresu bude dohromady představovat 
ekonomický stimul ve výši 6 bil. dolarů, neboli přibližně 30 % ročního HDP. 

Bruegel celkově odhaduje, že fiskální impuls dosáhl 5,5 % HDP, podpora prostřednictvím odkladů plateb 
2,6 % HDP a státní garance a jiná pomoc likviditě objem 4,1 % HDP.78 

Čína 
Čínská vláda oznámila fiskální opatření ve výši 2,6 bil. jüanů (2,5 % HDP), z čehož 1,6 bil. je již 
implementováno. Mezi klíčová opatření patří: zvýšené výdaje na prevenci a kontrolu epidemií; výroba 
zdravotnického vybavení, zrychlené vyplácení pojištění v nezaměstnanosti; a daňové úlevy a prominutí 
příspěvků na sociální zabezpečení. Očekává se, že celková fiskální expanze bude výrazně vyšší než 2,5 % 
HDP, a to díky již zavedeným opatřením, jako jsou zvýšení stropu pro zvláštní dluhopisy místní 
samosprávy o 1,3 % HDP, zlepšení národního systému řízení mimořádných událostí v oblasti veřejného 
zdraví a automatické stabilizátory. Čínská vláda dále požádala banky, aby prodloužily splatnost 
podnikatelských úvěrů a doporučila snížení nájemného. Také od poloviny března mnoho místních vlád 
v Číně rozdávalo předplacené poukázky na zvýšení spotřebních výdajů, nicméně částky jsou relativně 
malé v porovnání s dávkami, které byly poskytnuty v HK nebo US.  

Čínská centrální banka (PBOC) udělala následující kroky na zlepšení finanční stability: snížila svou základní 
úrokovou sazbu o 10 bazických bodů na 4,05 %; rozšířila dodávací repo operace o 1,8 bilionu jüanů  
a prostřednictvím dalších operací na volném trhu dostala 3,27 bil. jüanů do bankovního systému; snížila 
sazby 7denních a 14denních reverzních repo operací o 30 a 10 bazických bodů; cíleně snížila RRR  
o 50–100 bazických bodů pro velké a střední banky, které splňují kritéria pro inkluzivní financování, dále 
dalších 100 bazických bodů pro způsobilé akciové banky a 100 bazických bodů pro malé a střední banky 
na podporu SMEs; snížila úroky z přebytečných rezerv ze 72 na 35 bazických bodů; a zavedla úvěrovou 
podporu v hodnotě 350 mld. jüanů pro malé podniky. Směnný kurz je aktuálně bez intervence.  

Japonsko 
Japonská vláda schválila stimulační balíček nazvaný The Emergency Economic Package Against COVID-19 
v celkové hodnotě 108,2 bil. jenů (20 % HDP). Tento balíček se zaměřuje na pět cílů: vypracování 
preventivních opatření proti šíření infekce a posílení léčebné kapacity (0,5 % HDP); ochranu 
zaměstnanosti a podniků (15,1 % HDP); znovuzískání hospodářské činnosti po uzavření (1,6 % HDP); 
znovuvybudování odolné hospodářské struktury (3 % HDP); a zvýšení připravenosti na budoucnost  

                                                
78 https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200409a.htm
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(0,3 % HDP). Mezi klíčová opatření patří hotovostní platby pro postižené domácnosti a firmy, odklad 
daňových plateb a příspěvků na sociální zabezpečení a zvýhodněné půjčky od veřejných a soukromých 
finančních institucí. 

Japonská centrální banka (BoJ) 16. března oznámila výrazné zvýšení kvantitativního uvolňování, a to 
zhruba dvojnásobně z 6 bilionů jenů ročně na 12 bilionů jenů. Také zvýšila nákupy korporátních 
dluhopisů a komerčních papírů. Kromě toho oznámila nový program bezúročných půjček pro podniky 
postižené pandemií koronaviru. Vzhledem k tomu, že hlavní měnově-politická sazba BoJ je od roku 2010 
na nule a od roku 2016 dokonce na -0,10 %, jsou možnosti měnové politiky stimulovat japonskou 
ekonomiku poměrně omezené. BoJ nabídla v pondělí 23. března další nákup vládních dluhopisů ve výši 
téměř 1,1 bilionu jenů. V období od 9. do 16. dubna BoJ poskytla financování v amerických dolarech 
prostřednictvím swapové linky ve výši 27 mld. dolarů na 84 dní a 6,7 mld. dolarů na 7 dní. Směnný kurz je 
aktuálně bez intervence. 

Jižní Korea 
Korejská vláda vytvořila stimulační balíček ve výši 16 bil. wonů (0,8 % HDP), který obsahuje dotace pro 
malé a střední podniky na pomoc s placením výplat zaměstnancům, dále rekvalifikační programy pro lidi, 
kteří ztratili zaměstnaní, dotace na péči o děti, snížení VAT pro osoby samostatně výdělečně činné a další 
úlevy na daních. 

Korejská centrální banka zvýšila na únorovém zasedání objem levných úvěrů pro malé podniky a uvedla, 
že jde o účinnější způsob, jak čelit ekonomickým potížím způsobeným virem. Nicméně díky neustále se 
zhoršující situaci na globálních trzích se centrální banka rozhodla k následujícím opatřením: snížila svoji 
hlavní sazbu o 50 bazických bodů z 1,25 %; zpřístupnila neomezené množství finančních prostředků 
prostřednictvím operací na volném trhu (OMO); rozšířila seznam způsobilých účastníků OMO o vybrané 
nebankovní finanční instituce; rozšířila akceptovatelný kolaterál OMO tak, aby zahrnoval bankovní 
dluhopisy; zmírnila požadavky na zajištění čistých vypořádání v platebním systému BOK; a nakoupila 
korejské státní dluhopisy v hodnotě 3,0 bil. wonů. 
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Porovnání fiskálních stimulů 

Následující graf  ukazuje relativní velikost fiskálních stimulů napříč zeměmi. Velikost fiskálních stimulů se 
porovnává s HDP roku 2019, protože HDP v roce 2020 je velmi obtížné odhadnout. Porovnávány jsou 
přímé fiskální impulsy. 

Velikost přímých fiskálních impulsů (v % HDP) 

 

Zdroj: Breugel, IMF, Deloitte 

Z grafu je patrné, že země s disciplinovanou fiskální politikou (Německo) si mohly dovolit v recesi 
způsobené pandemií koronaviru podpořit ekonomiku relativně nejvíce. Naopak země, které měly 
rozpočtové problémy ještě před pandemií, nemají fiskální prostor pro podporu ekonomiky a je možné, že 
po odeznění pandemie opět upadnou do dluhových problémů, jako tomu bylo po skončení finanční krize 
v letech 2008 a 2009.
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