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PRAHA  ▪  PELHŘIMOV  ▪  BRNO  ▪  BRATISLAVA  ▪  VÍDEŇ  ▪  HORN

a
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/
Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-
8920-c0cb-8fb31068c98d

Ošetřovné 
Pro zaměstnance pečující o děti bude vypláceno 
po celou dobu zákazu školní docházky. Současně 
se navyšuje věková hranice dětí, na které bude 
možné čerpat ošetřovné,  z 10 na 13 let. Nárok 
na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření 
denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. 
Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které 
již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu 
žádat.

Pro OSVČ pečující o děti ve věku 6 – 13 let bude 
formou finančního příspěvku poskytnuto 424 
korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc 
za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen 
rodiny.

Více informací najdete na stránkách MPSV:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/
Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-
0fccd8ee6c16

Program na podporu zaměstnanosti

Vláda schválila 19.3.2020 program na podporu 
zaměstnanosti. Program má kompenzovat 
mzdové náklady či jejich části formou náhrad 
mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za 
dobu překážek v práci vyvolaných karanténou 
či mimořádnými opatřeními souvisejícími se 
šířením nemoci COVID-19

Nařízení karantény zaměstnancům
Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům 
vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího 
základu. Zaměstnavateli bude poskytnut 
příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

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. 
Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci 
ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut 
příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Více informací najdete na stránkách MPSV: 
h t t p s : / / w w w . m p s v . c z /
documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora
+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2
%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-
1645-90e0-5ab27a783296

Aktuální opatření české vlády v oblasti podpory podnikání v nouzové 
situaci způsobené koronavirem v ČR
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https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-1645-90e0-5ab27a783296 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-1645-90e0-5ab27a783296 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-1645-90e0-5ab27a783296 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-1645-90e0-5ab27a783296 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/23_03+TZ+-+Podpora+firem+v+programu+%E2%80%9EAntivirus%E2%80%9C+pokra%C4%8Duje.pdf/f54c3199-33a6-1645-90e0-5ab27a783296 


2 

www.auditor.eu
An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

AUDITOR
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AUDITOR je auditorskou a 
daňově poradenstkou společností 
s mezinárodním zaměřením. 
Již od roku 1991 poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod 
jménem Stöger & Partner ) 
nabízíme komplexní služby 
ekonomického poradenství. 
Členství v celosvětové síti 
UHY  International, která 
sdružuje nezávislé poradenské 
společnosti z více než 80 zemí 
světa, umožňuje efektivně řešit 
globální poradenské askpekty.

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Dominikánské nám. 2, Brno

T: +420 542 422 601
brno@auditor.eu

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpověnost. 

Za AUDITOR tým

Úvěrový program COVID 2

Vláda rozhodla o dalším finančním posílení úvěrového programu 
COVID. Bude vypsán další úvěrový program COVID2, více 
informací bude zveřejněno na:  https://www.cmzrb.cz/.

JAN HLOŽEK
Daňový poradce
M: +420 724 389 448
jan.hlozek@auditor.eu
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