Ing. Jindřich Fialka

náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství

V Praze dne 15. dubna 2020
Čj. 14201/2020-MZE-18111

Vážený pane Bábku,
dne 15. března 2020 jsem obdržel Vaši zdvořilou žádost týkající se zavedení několika
opatření, která by živnostníkům kompenzovala ztráty a nedopustila krachování živností.
Jménem pana ministra mi dovolte k Vaší žádosti sdělit následující.
Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně
výdělečně činné (OSVČ), které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší
13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné
osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá
tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den. Dotace bude
poskytována po dobu maximálně 31 dní a nesmí přesáhnout částku 13 144 korun.
K vyplácení ošetřovného byl vyhlášen program podpory s názvem Ošetřovné pro OSVČ.
Ošetřovné pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna přes živnostenské úřady. Více informací
naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc--vyzva-i--253750/.
Pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb
se odkládá povinnost používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze.
Dne 31. března 2020 schválila vláda program podpory zaměstnanosti Antivirus, který
má zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy,
pomoci poskytovat 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
uzavřít provoz), bude-li prokázáno že překážka vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
Podrobnosti o programu jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/antivirus.
Mimořádný zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli
výskytu COVID-19 umožní vyplatit OSVČ, které prokáží, že jejich hrubé tržby za leden až
březen 2020 poklesly v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019 nejméně o 10 %,
a splní další podmínky, jednorázovou finanční výpomoc ve výši 25 000 Kč. Přesné podmínky
lze nalézt na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primoupodporu-pro-zasazene-o-38055.

Dále, OSVČ se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, důchodové pojištění
a veřejné zdravotní pojištění. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl
až při vyúčtování v roce 2021.
Pro podnikatele zasažené koronavirem jsou připraveny bezúročné půjčky s ročním
odkladem splátek. Program COVID I byl spuštěn 16. března 2020 a aktuálně je příjem
žádostí pozastaven. Dne 2. dubna 2020 byl spuštěn program COVID II u něhož bylo první
kolo také naplněno. Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu v současné době připravuje pokračování programu.
Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu
financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové
infekce
a
souvisejících
preventivních
opatření.
Podrobnosti
najdete
na
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/.
Pro více informací navštivte stránky Vlády České republiky nebo Ministerstva průmyslu
a obchodu, které se danými problémy zabývají.
S pozdravem

Podnikatelské odbory
Vážený pan
Radomil Bábek
předseda výboru PO UPŽS
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