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Splatnost daní a odvodů ve mzdové 
oblasti

Splatnost odvodů záloh na daň ze závislé činnosti, 
srážkové daně, pojistného na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění nelze v současné době nijak 
odložit. Nadále platí povinnost, že tyto částky 
musí být nejpozději 20. následujícího měsíce 
připsány na účty příslušných institucí, srážková 
daň nejpozději do konce následujícího měsíce. Při 
pozdním úhradě odvodů bude předepsán úrok z 
prodlení.

Ošetřovné

Při péči o dítě mladší 10 let, které nemůže z 
důvodu nařízené karantény docházet do školy 
či mateřské školky, náleží zaměstnanci ošetřovné 
po dobu 9 dnů. Vláda uvažuje o prodloužení 
ošetřovného na celou dobu trvání epidemie 
koronaviru.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími 
podklady předá správě sociálního zabezpečení, 
která tuto dávku vyplatí. 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele  

Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení 
jeho provozu na určitý čas podle usnesení vlády, 
v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci 
nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou 
překážku v práci na straně zaměstnavatele. V 
tomto případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy 
ve výši jeho průměrného výdělku.

Uzavření provozoven

Provozovny uzavřené rozhodnutím vlády v rámci 
nouzového stavu mají v tuto chvíli zakázanou 
pouze prodejní činnost. Jiné činnosti mohou 
v provozovně pokračovat (úklid, inventury, 
stavební úpravy). Tyto podniky mají právo 
převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na jinou 
práci nezbytnou k odvrácení mimořádné události. 
Zaměstnanci, pro které z tohoto důvodu není 
žádná práce, mají podle stanoviska MPSV právo 
na 100% průměrného výdělku. 

Dopad situace způsobené koronavirem na zaměstnavatele 
a zaměstnance

Shrnuli jsme pro Vás některé dopady v pracovně právní oblasti způsobené opatřeními přijatými českou vládou a neustále 
se vyvíjející situací. 
Nejedná se o úplný přehled zákonné úpravy v souvislosti s překážkami v práci, ale zaměřili jsme se na dopady současné 
situace na zaměstnavatele a zaměstnance.
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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. 

Karanténa

Jde o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec o 
tom musí neprodleně informovat zaměstnavatele. Prvních 14 dní 
karantény zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy jako 
při nemoci. Od 15. dne karantény vyplácí nemocenské zaměstnanci 
příslušná správa sociálního zabezpečení. 

Pokud byl před karanténou zaměstnanec na dovolené, karanténou 
se naplánovaná dovolená nepřerušuje. Pokud karanténa po návratu 
zaměstnance z dovolené trvá, začíná překážka v práci na straně 
zaměstnance. 

Čerpání dovolené

Zaměstnavatel může určit zaměstnanci dobu čerpání dovolené, musí 
to však zaměstnanci písemně oznámit minimálně 14 dnů předem, 
pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak. Takto 
může nařídit zaměstnavatel čerpání až do výše celoročního nároku 
na dovolenou.

Mimořádná okamžitá pomoc občanům od státu

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou ve finanční nouzi, mohou 
požádat Úřad práce ČR o jednorázovou dávku mimořádné 
okamžité pomoci.

Program na ochranu zaměstnanosti 

MPSV v reakci na nouzový stav jedná o zavedení Programu na 
ochranu zaměstnanosti. Až budou známy detaily, budeme Vás 
informovat.

IVA TOLDE
Vedoucí oddělení mzdové a personální účtárny
T: +420 224 800 422
iva.tolde@auditor.eu
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