
Pracovně-právní vztahy

Nový formulář pro zaměstnance čerpající ošetřovné!
Prosím toto je důležité, v příloze zasíláme nový formulář pro zaměstnance, kteří čerpají OČR z
důvodu péče o děti kvůli uzavření školských a dalších dětských zařízení. Tento výkaz péče o dítě si
musí zaměstnanec za každý měsíc OČR vyplnit. Vy jej spolu se žádostí o dávku odešlete na
příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Program ANTIVIRUS

Zde je nový návrh Maláčové:
Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) podle svého pondělního vyjádření zjednodušila program
Antivirus, který byl 31.3. 2020 projednán a schválen vládou:
 
Nucené omezení provozu a karanténa - v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá
zaměstnanec náhradu mzdy 100 procent průměrného výdělku, příspěvek zaměstnavatelům 80
procent z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů / max. Však do výše 39 tisíc korun.
Související hospodářské potíže - dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60-100
procent průměrného výdělku. Příspěvek zaměstnavatelům 60 procent z vyplacené náhrady mzdy
včetně odvodů / max. však do výše 29 tisíc korun. 
Více na :
 https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Záruka ČMZRB – COVID II

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
Úvěr COVID I byl pozastaven k 20.3.2020. Zde je link na Záruku COVID II. V tomto programu
úvěry poskytují komerční banky a ČMZRB poskytuje záruku na tyto úvěry.
Projděte si prosím informace – Výzvu na výše uvedených stránkách a pokud budete mít o úvěr
zájem, kontaktujte prosím svoji banku, kde máte vedeny své podnikatelské běžné účty, o konkrétní
nabídku úvěru v rámci Záruky COVID II.

Daňové povinnosti a platby

Liberační balíček II

- Prominutí červnové zálohy na daň z příjmu fyzických i právnických osob.
- Pozastavení povinnosti evidovat tržby pro všechny daňové poplatníky, tzn. pro ty, kteří již evidují
a i pro ty, kteří měli začít evidovat od 1.5.2020. A to po celou dobu stavu nouze a následujících
třech měsíců.
- U daně z nabytí nemovitosti nebude sankcionováno pozdní zaplacení daně resp. pozdní podání
daňového přiznání za období 1.3. až 31.7.2020.

OSVČ

Ošetřovné:
AKTUALIZOVÁNO 30. 3. 2020 - Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v
souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat,
pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moci dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A
to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a
obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Potřebné informace k vlastnímu
podávání žádostí budou v brzké době zveřejněny.

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


31.3.2020 schválno vládou:

Zde je link na stránku MPO, kde si budete moci vyplnit žádost o ošetřovné: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ 

PLNÁ FUNKČNOST TÉTO STRÁNKY BUDE SPUŠTĚNA 1.4.2020 PO 9. HODINĚ !!! 

Žádost o poskytnutí podpory bude k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh.
Po vyplnění ji OSVČ bude moci podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu
prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v
nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí
o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Žadatel o příspěvek:
 musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; - prokáže 

čestným prohlášením
 musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; - prokáže čestným 

prohlášením
 musí být malým a středním podnikatelem, - prokáže čestným prohlášením
 nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či 

zdravotní pojišťovně; - prokáže čestným prohlášením

Odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění:
Všechny OSVČ, na hlavní i vedlejší činnost, mají odpuštěno platit zálohy za období březen – srpen
2020, tzn. platby, které odchází v měsíci duben – září 2020.

Prominutí je do výše minimální zálohy na důchodové pojištění:
2 544 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém je vykonávána hlavní činnost
1 018 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém je vykonávána vedlejší činnost
Pozor, kdo si platí nemocenské pojištění, tam platby prominuty nejsou a platí dál.

Prominutí je do výše minimální zálohy na zdravotní pojištění:
2 352 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém je vykonávána hlavní činnost Částka nižší než 2 352
Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém je vykonávána vedlejší činnost

Ti z Vás, kteří platí zálohy vyšší než tyto minimální, tak rozdíl budou doplácet až s podáním
přehledu za rok 2020, tzn. až v květnu 2021.

Podání přehledů za rok 2019 na OSSZ a ZP

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 je možno podávat bez sankcí až do 3.8.2020, tato lhůta
rovněž platí i pro doplatek případného pojistného za rok 2019.

PROGRAM "PĚTADVACÍTKA" 

Zde je link na stránku MFČR, kde najdete informaci k jednorázovému čerpání podpory ve výši 25 
tis.Kč, formulář pro žádost na čerpání bude zveřejněn do 3.4.2020: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-
38055 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

