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Ve Zlíně dne 21.3.2020 

 

Postup vlády v souvislosti s koronavirem 

 
VLÁDA 

Dne 19.3.2020 zveřejnila vláda ČR níže uvedené opatření v souvislosti s koronavirem (dále jen 
„Opatření“).  

 

Uzavřené provozy 

• Vláda schválila cílený program podpory zaměstnanosti, který by měl kompenzovat mzdové 
náklady u provozů, které byly uzavřeny z důvodu zásahu vyšší moci či rozhodnutím státní správy. 
Jsou stanoveny dva režimy. Režim A nařízení karantény – zaměstnanci bude vyplaceno 60% 
průměrného výdělku, zaměstnavateli bude následně poskytnut příspěvek 60 %. Režim B ukončení 
provozu rozhodnutím státní správy – zaměstnanci bude vyplaceno 100% výdělku, zaměstnavateli 
bude následně poskytnut příspěvek 80 %. 

• Výše uvedené informace jsou zveřejněny 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam%C4%9Bst
anosti+Antivirus.pdf/eb49140f-72c4-49a7-97e1-ef6a51781029 

• Příspěvky bude zaměstnavatel žádat prostřednictvím Úřadu práce. 
• Jak to bude s odvody za zaměstnance a firem z tiskové zprávy zřejmé není. 
• Dále okazuji na stránky MPSV, kde je uvedeno pracovněprávní desatero 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-
df03-0fccd8ee6c16 

 

ČMZRB 

• V rámci finanční pomoci byl vypsán program bezúročných půjček COVID u Českomoravské záruční 
a rozvojové banky a.s. (dále jen ČMZRB). Žádosti v současné době byly pozastaveny. Vláda 
schválila nový program COVID 2. 

• ČMZRB nyní připravuje další programy pro malé a střední podniky, které by měly být uveřejněny 
v nejbližších dnech. 

• Vzhledem k tomu, že zpracování žádosti je poměrně časově náročné doporučuji vycházet 
z podkladů pro COVID viz. https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/zadost-o-
zvyhodneny-uver-covid/ 
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OSVČ 

• U plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění se uvažuje o odložení jejich splatnosti. Konkrétní 
návrh se však projednává. 

 

Ošetřovné – péče o děti ve věku 6 až 13 let 

• Náhradu za ošetřovné lze čerpat po celou dobu uzavření škol. 
• U OSVČ byla schválena výplata za ošetřovné ve výši 424 Kč/den. 
• Ošetřovné bude vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení. 

 

 

Všem přeji pevné zdraví a čistou mysl. Nyní to budeme potřebovat.  

 

 

 


