
Pracovně-právní vztahy

Zde jsou možnosti, jak vyřešit situaci se zaměstnanci, kteří v důsledku šíření COVID-
19 nemohou pracovat na svém pracovišti, nebo z domova:

1. Zaměstnanec bude čerpat ošetřovné

Zaměstnanec může čerpat ošetřovné na dítě/děti, kteří mají z důvodu karantény uzavřenou školu či 
školku. Mimořádným zákonem již vláda schválila (ještě v úterý bude schvalovat Parlament ČR), že 
nárok na ošetřovné bude mít rodič do 13 let věku dítěte a po celou dobu uzavření školských zařízení
a to i zpětně. Toto ošetřovné celé hradí OSSZ, zatím nejvýhodnější varianta co se týká mzdových 
nákladů. V příloze zasíláme formulář, který si nechá rodič u školy potvrdit (oddíl A), vyplní si za 
sebe údaje v oddíle B a předá zaměstnavateli. Vše může proběhnout mailem (elektronicky), OSSZ 
povolila v tomto případě mailové kopie žádostí.

2. Zaměstnanci byla nařízena karanténa, nebo je v pracovní neschopnosti

Zaměstnanec může jít do karantény, nebo pracovní neschopnosti, zde jsou podmínky stejné jako 
byly, prvních 14 dní hradí zaměstnavatel cca 60% platu, bez odvodu na sociální, zdravotní pojištění 
a daně. Od 15 dne hradí nemocenskou OSSZ.

3. Dočasně uzavřené pracoviště v důsledku nařízení vlády
(restaurace, obchody mimo potravin, hotely, wellness, kadeřnictví, atd.) - uvádíme pro úplnost

Ve  čtvrtek  19.3.2020  vláda  schválila  návrh programu  na  ochranu zaměstnanosti Antivirus. Má 
pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat 
firmám vyplacené mzdové prostředky. Toto opatření má pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout
současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Komu  a  za  jakých  podmínek  budou  kompenzace  náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován 
příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu 
překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – 
uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády), bude-li prokázáno, že překážka v práci 
vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Kdo  bude  příspěvek  vyplácet  a  jak  dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku
překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům.

Náhrada mzdy bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60% průměrného vyměřovacího základu.
Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. Tzn. že vyplacená 
náhrada v prvních 14-ti dnech, kdy bude zaměstnanec v karanténě, Vám bude ze strany úřadu práce 
refundována v plné částce. Pokud bude zaměstnanec dál v karanténě, tak od 15. dne již jeho 
náhradu mzdy hradí v plné výši OSSZ.



Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových 
opatření vlády.

 Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem 
nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Zaměstnanec je doma a zaměstnavatel mu vyplácí 
náhradu mzdy ve výši 100% jeho platu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek úřadem práce a to
ve výši 80% vyplacené mzdy. Tzn. Že zaměstnavatel nese mzdový náklad ve výši 20%. Realizace 
podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po 
skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek 
žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné
informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího
týdne. Tuto agendu zpracuje a vyřídí s úřadem práce váš účetní, jakmile bude mít zpracované
mzdy za březen, duben, atd.

     4.  Dočasně uzavřené pracoviště v důsledku omezení poptávky (jedná se o provozy, které     
               nebyly uzavřeny v důsledku nařízení vlády) – oční optiky

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z 
důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky jím poskytovaných 
služeb, je zaměstnavatel oprávněn vnitřním předpisem vyhlásit tzv. částečnou nezaměstnanost a 
snížit náhradu mzdy až na 60 % průměrného výdělku. MPSV přislíbilo, že i těmto zaměstnavatelům
bude částečně kompenzovat mzdové náklady, a to 50% z vyplacené mzdy – schváleno vládou.

     5.  Krizové řešení: Ukončení pracovního poměru

Se zaměstnancem lze ukončit pracovní poměr dohodou nebo v zákonné lhůtě. Tento vztah si musí 
každý upravit, nastavit a obhájit individuálně. 

V tomto případě ale mějte na paměti nejen své momentální ekonomické zájmy, ale hlavně 
lidské a morální aspekty svých rozhodnutí v této době !!

Daňové povinnosti a platby

Jednotlivé body Liberačního balíčku jsme již zasílali a jsou pravidelně aktualizovány na stránkách 
ministrstva financí. V současné době lze požádat o posečkání, nebo zrušení povinnosti platit zálohy 
na daň z příjmu. Je taktéž možné požádat o posečkání s úhradou DPH. Jedná se samozřejmě hlavně 
o provozy, které byly uzavřeny v důsledku nařízení vlády a nemají momentálně prostředky z 
ekonomické činnosti. Nicméně za zkoušku to stojí.

OSVČ

Ošetřovné

Pro OSVČ bylo mimořádným zákonem vlády schváleno čerpání ošetřovného na dítě/děti, kteří mají
z důvodu karantény uzavřenou školu či školku. I zde musíme ještě počkat na legislativní schválení 
Parlamentem ČR v úterý 24.3.2020. Nárok na ošetřovné bude mít OSVČ do 13 let věku dítěte ve 
výši 424 Kč za každý den OČR na dobu 31 dní. Podmínkou přiznání finančního příspěvku na 
ošetřovné bude čestné prohlášení. Finanční příspěvek bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a 
obchodu na základě žádosti OSVČ, a to na účet OSVČ, který v této žádosti uvede. Finanční 
příspěvek na ošetřovné tedy bude poskytován na základě žádosti, kterou OSVČ předá 
živnostenskému úřadu, a to buď elektronicky (kupř. datová schránka, žádost podepsaná ověřeným 
elektronickým podpisem) nebo fyzicky na živnostenském úřadě. 



Platby na důchodové a zdravotní pojištění

MPSV navrhuje prominutí plateb na povinné důchodové pojištění až na 6 měsíců, konkrétně v 
období mezi březnem až srpnem 2020. Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim 
překonat toto kritické období při udržení podnikání a v plném rozsahu zachovat jejich schopnost 
pokračovat v něm i po skončení současných omezení. V případě zdravotního pojištění by se jednalo
pouze o posečkání platit zálohy na zdravotní pojištění, po skončení ochranné doby by je ale museli
doplatit a nebylo by jim za to účtováno žádné penále.
Zákon bude Parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze pravděpodobně projednán také v úterý 
24.3.2020.

Dočasné přerušení činnosti a evidence na ÚP

Pro ty OSVČ, kteří nemají zaměstnance, jejich provozovna zůstane nařízením vlády zavřená a 
nemají možnost výdělku mimo provozovnu, tak navrhujeme, aby svou činnost dočasně přerušili a 
šli se nahlásit do evidence na úřad práce. Pokud se takto rozhodnete, musíte nejdříve nahlásit na 
živnostenském úřadě přerušení činnosti a poté se jít zapsat do evidence na úřad práce.

V důsledku šíření nákazy COVID-19 přijal úřad práce jistá opatření týkající se komunikace s 
veřejností. Zde je odkaz, jak postupovat:

https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, jednak ušetříte měsíční platbu na důchodové a zdravotní 
pojištění a dále budete mít nárok na výplatu státní podpory. Jakmile se situace stabilizuje, můžete 
kdykoliv z evidence na úřadu práce vystoupit a živnostenské oprávnění si ihned obnovit a začít zase
podnikat.

Další možná krizová opatření:

Uzavření neprosperujících poboček
– pokud, i v době ekonomické konjunktury provozovny fungovaly s minimálním nebo 

záporným ziskem, zvažte jejich uzavření

Úvěry leasingy apod.

– můžete požádat o odklady splátek, případně konsolidovat více takovýchto závazků do 
jednoho

Nájemné

– můžete požádat pronajímatele o odklad plateb, případně o dočasné snížení nebo prominutí 
nájemného z důvodu krizového stavu – je nutné ošetřit písemně – nejlépe dodatkem ke 
smlouvě

Dovolená zaměstnance
– lze nařídit dovolenou zaměstnancům v rozsahu poloviny zákonného nebo smluvního nároku

Pokud budete mít další tipy na jakákoliv úsporná opatření, podělte se o ně v zájmu kolegiality s 
ostatními.

https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte

