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COVID-19: krizové ošetřovné, prodloužení 

COVID III, Bonusy OSVČ 

Přinášíme Vám informace k dotačním 

programům a dalším podporám, které právě 

prošly schvalovacím procesem. 

Krizové ošetřovné 

Krizové ošetřovné bude vypláceno zpětně 

a to po celou dobu trvání mimořádných 

krizových opatření, tzn. od 1. dne potřeby 

péče o dítě. 

Nárok na ošetřovné mají rodiče při péči o dítě 

mladší 10 let. Nárok na ošetřovné náleží i při 

péči o nezaopatřené děti účastnící se školní 

docházky závislé na péči jiné osoby (již od 

stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 

let závislé na péči jiné osoby využívající 

služby denních, týdenních stacionářů 

a obdobných zařízení. 

Výše ošetřovného bude činit 70 % 

redukovaného denního vyměřovacího 

základu, minimálně však 400 Kč denně. 

Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné 

nárok také osoby pracující na dohodu 

o provedení práce nebo o pracovní činnosti, 

pokud za ně bylo v přechozích 3 měsících 

odváděno sociální pojištění. 

Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po 

celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká 

ukončením zaměstnání. 

Po otevření škol bude krizové ošetřovné 

nadále platit pro děti, které se nemohou 

účastnit výuky z důvodu nařízení karantény 

v rodině. 

Krizové ošetřovné 

 

Bonusy pro OSVČ 

Vláda opět zavádí denní bonusy pro OSVČ a 

malá s.r.o. s nejvýše dvěma společníky. 

Nárok na kompenzační bonus ve výš 500,00 

Kč náleží za každý den uzavření provozovny 

nebo přímého znemožnění či omezení 

podnikání a to po dobu nouzového stavu od 

5.10 2020. 

Nejedná se o plošné opatření, ale dotýká se 

vládními nařízeními přímo zasažených oborů 

a oborů na tyto přímo navázaných, např. jejich 

dodavatelů.  

Zásadní podmínkou je omezení takové 

navázané činnosti o nejméně 80 % za 

Česká republika 

30. října 2020 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/29_10_2020_TZ_Krizove_osetrovne_po_celou_dobu_uzavreni_skol_Senat.pdf/0817bec3-45d1-86bb-f577-7891f3957837


 

bonusové období. Současně platí, že tato 

činnost musí být pro žádající subjekt hlavním 

příjmem obživy, ke kterému neexistuje 

snadná náhrada. Nebude již zkoumán souběh 

se zaměstnáním. 

Kompenzační bonus je určen i pro osoby 

pracující na základě dohod o provedení práce 

nebo o pracovní činnosti. Podmínkou je, že 

činnost trvala nejméně tři měsíce v průběhu 

čtyř předcházejících měsíců. 

Kompenzační bonus není možné kombinovat 

s jinými druhy podpory, jako je Covid- 

nájemné, Covid-kultura, nebo Covid-

ošetřovné. 

Žádosti o kompenzační bonus se podávají u 

místně příslušného finančního úřadu, 

vyplněním jednoduchého formuláře. Žádosti 

bude možné podávat ještě dva měsíce po 

ukončení nouzového stavu. 

V době psaní této zprávy byl návrh zákona 

s pozměňovacími návrhy vrácen ze Senátu do 

Sněmovny. Pozměňovací návrhy požadují 

příspěvek státu obcím, nemají vliv na výši bonusu. 

 

Záruka COVID III – prodloužení podpory 

Záruční a rozvojové banky 

V reakci na prodloužení Dočasného rámce 

programu pro veřejné podpory financování 

podnikatelů Evropskou komisí byl 

novelizován zákon umožňující poskytnutí 

státní záruky Českomoravské záruční a 

rozvojové bance. Program Covid III je tak 

prodloužen na celý rok 2021. 

Podmínky Programu Covid III zůstávají 

stejné, jedinou změnou je, že nově lze úvěry 

využít i na financování investic. 

O podmínkách programu Covid III jsme již 

dříve psali zde:  

COVID-19: Záruka COVID III  

Posunutí plnění povinností EET 

Všechny 4 fáze EET se opět posouvají, 

tentokrát do 1. 1. 2023.  

Po celé toto období jsou povinnosti 

vyplývající ze zákona o elektronické evidenci 

zrušeny. 

 

https://auditor.eu/assets/media/KI_COVID%20III_CZ%20(3)%20FINAL.pdf


 

Prominutí úroků z prodlení obchodům 

Ve finančním zpravodaji ministerstva financí 

č. 25/2020 vyšlo nové rozhodnutí ministryně 

financí.  Vztahuje se na podnikatele, jejichž 

příjmy pocházejí převážně z maloobchodního 

prodeje a prodeje a poskytování služeb 

v provozovnách, které byly uzavřeny 

usnesením vlády České republiky č. 1079 o 

přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020. 

Pokud tito podnikatelé oznámí finančnímu 

úřadu, že se jich toto nařízení týká, budou jim 

prominuty některé úroky z prodlení za 

pozdní úhradu daní. Jde především o DPH za 

září, říjen, listopad, popř. za 3. čtvrtletí roku  
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2020, za podmínky, že DPH bude uhrazeno 

nejpozději do 31. 12. 2020.  Dále nebudou 

muset hradit zálohu na daň z příjmů splatnou 

k 15. 12. 2020 ani zálohy na silniční daň za 

celý rok 2020. 

Jde tedy o stejný druh podpory, kterou získali 

již dříve provozovatelé restaurací, kin, divadel 

a dalších kulturních akcí, které byly uzavřeny 

předchozím nařízením usnesením vlády. O 

této podpoře jsme psali zde.   
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