Nouzový stav v ČR z důvodu prokázání výskytu
onemocnění COVID-19:
Přehled webových odkazů pro zaměstnavatele
(stav k 16. 11. 20201)

Vážení zaměstnavatelé,
v návaznosti na vaše četné dotazy jsme se rozhodli připravit pro vás (a průběžně aktualizovat)
přehled webových odkazů s aktuálními informacemi. Chápeme, že vaše situace je složitá
a nejistota dalšího vývoje tíživá. Snad vám níže uvedené webové odkazy pomohou zorientovat
se v opatřeních, která Vláda ČR již schválila či připravuje.
Přejeme vám i vašim zaměstnancům pevné zdraví,
tým Krajské rodinné politiky.

Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
-

Aktuality spojené s nouzovým stavem v ČR: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-kekoronaviru

-

Přehled aktuálních opatření a témat v gesci MPSV:
o
o
o
o
o
o
o

-

Krizové ošetřovné (na podzim 2020)
Mimořádná okamžitá pomoc a MOP COVID-19
Senioři
Informace o sociálních službách
Náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti a homeworking
Žádost o zprostředkování zaměstnání
Sociálně-právní ochrana dětí

Listina
základních
práv
zaměstnance
https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu

během

epidemie

koronaviru:

Všechny uvedené odkazy jsou aktuální k datu 16. 11. 2020. Nemůžeme bohužel zaručit jejich platnost
v budoucích dnech a týdnech. Děkujeme za pochopení.
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-

Antivirus
–
podpora
zaměstnanosti
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

-

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol
od 14. 10. 2020:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/16_10_2020_TZ_Aktualni_info_OCR_
QaQ.pdf/

-

OSVČ: https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info

-

Dávky (nejčastější dotazy): https://www.mpsv.cz/davky-info

-

Formulář hlášení nedostatku pomůcek (pro poskytovatele sociálních služeb):
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyza-potreb-ochrannych-pomucek-socialnich-sluzeb

-

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ): Koronavirus a OSVČ – nejčastější otázky
a odpovědi: https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi

-

Úřad práce: elektronická komunikace: https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte

-

Od září mají OSVČ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-zari-maji-osvc-opet-povinnost-hradit-zalohy-na-pojistnena-duchodove-pojisteni

-

OSVČ budou moci žádat o ošetřovné u Ministerstva průmyslu a obchodu:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osvc-budou-moci-zadat-o-osetrovne-u-mpo

-

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnitjediny-formular

-

Pro zaměstnavatele: jak správně předávat podklady k ošetřovnému a ostatním dávkám
(s výjimkou
eNeschopenky):
https://www.cssz.cz/web/cz/-/pro-zamestnavatele-jakspravne-predavat-podklady-k-osetrovnemu-a-ostatnim-davkam-s-vyjimkoueneschopenky-

(+

odkaz

na

žádost):

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
-

Rozcestník pro podnikatele a živnostníky: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

-

Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků (aktualizace stránek 4. 11. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomocpodnikatelum-a-zivnostnikum--253690/
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-

Informační server pro podnikatele (odpovědi na dotazy podnikatelů, pracovněprávní vztahy
aj.; aktualizace stránek 8. 11. 2020): https://www.businessinfo.cz/clanky/koronaviruspridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/

-

Poskytování exportních služeb bude zdarma až do konce roku 2020:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/poskytovani-exportnichsluzeb-bude-zdarma-az-do-konce-roku-2020--255398/

-

Kompenzační bonus pro osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce
nebo
dohody
o
pracovní
činnosti:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskovezpravy/financni-sprava-zacina-zpracovavat-a-proplacet-zadosti-prodohodare--256112/

-

Aktuální informace k certifikaci zdravotnických prostředků a osobních ochranných
prostředků (aktualizace stránek 27. 10. 2020): https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/aktualni-informace-k-certifikaci-zp-a-oop--256585/

-

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID – Nájemné, žádosti mohou podnikatelé
podávat od 21. 10. 2020 do 21. 1. 2021: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/mpo-zverejnuje-druhou-vyzvu-k-programu-covid---najemne-zadosti-mohou-podnikatele-podavat-od-pristiho-tydne--257381/

-

Spouští se podávání žádostí v programu COVID – Kultura II (publikováno: 22. 10. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spousti-se-podavani-zadostiv-programu-covid---kultura-ii--257479/

-

Se zavřením obchodů a dalších provozů se rozšiřuje podpora pro podnikatele
(publikováno: 21. 10. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/se-zavrenim-obchodu-a-dalsich-provozu-se-rozsiruje-podpora-pro-podnikatele-257456/

-

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19
(publikováno:
21. 10. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/vlada-rozhodla-o-dalsim-zprisneni-preventivnich-opatreni-proti-sireni-nemocicovid-19--257459/

-

Program COVID – Nájemné má notifikaci Evropské komise, MPO začne proplácet žádosti
(publikováno:
3. 11. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/program-covid-_-najemne-ma-notifikaci-evropske-komise--mpo-zacne-proplacetzadosti--257638/

-

Malým a středním podnikům pomůže se vstupem na trhy třetích zemí nový online portál
(publikováno:
4. 11. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/malym-a-strednim-podnikum-pomuze-se-vstupem-na-trhy-tretich-zemi-novyonline-portal--257648/
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-

Co znamená odklad EET pro podnikatele – zákon začíná platit od 4. 11. 2020:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-znamena-odklad-eet-propodnikatele---zakon-zacina-platit-od-dnesniho-dne--257647/

-

První výzva z programu COVID-SPORT II zveřejněna, žádosti budou
moct podnikatelé podávat od 12. 11. 2020 od 10:00 do 7. 12. 2020 do 17:00:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/1--vyzva-z-programu-covidsport-ii-zverejnena--zadosti-budou-moct-podnikatele-podavat-od-pristiho-tydne--257702/

-

MPO pro OSVČ znovu spouští „ošetřovné“ (publikováno: 5. 11. 2020):
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pro-osvc-znovuspousti-_osetrovne_---257680/

-

Obchody i restaurace se při zlepšení epidemiologické situace otevřou naráz:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/obchody-i-restaurace-se-prizlepseni-epidemiologicke-situace-otevrou-naraz--257855/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Všechna opatření a pomoc MMR při pandemii Covid-19 (podpora nájemníků, cestování
v době koronaviru, podpora žadatelů a příjemců evropských dotací, podpora realitního
zprostředkování,
doporučení
a
zadávání
zakázek):
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid19

Ministerstvo vnitra (MV)
-

Informace pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince
na území
ČR
(cestování,
hraniční
přechody
vč.
výjimek):
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
-

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance (Má zaměstnavatel povinnost vybavit
zaměstnance rouškou? Bezpečné používání osobních ochranných prostředků aj.):
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/

-

Manuály ke stažení (Jak si správně nasadit roušku? Zvládání stresu během nákazy
COVID- 19 aj.): https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
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-

Důležité kontakty a odkazy (celorepubliková informační linka, kontakty na krajské
hygienické stanice apod.): https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

-

Aktuálně o koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

-

Chytrá karanténa: https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/

-

Aplikace eRouška: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-erouska/

-

Mimořádná opatření a usnesení vlády (zejm. přehled opatření od 25. 5. 2020):
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

-

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21. 9. 2020
do odvolání: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranicecr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/

-

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

-

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách
v souvislosti s COVID-19 (aktualizace stránek 8. 9. 2020): https://www.mzcr.cz/tiskovecentrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-metodiku-pro-narizovani-karanteny-veskolach-v-souvislosti-covid-19/

-

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 k přijetí krizových opatření:
https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-12-10-2020-k-prijeti-krizovychopatreni/

-

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19
(aktualizace stránek 21. 10. 2020): https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vladarozhodla-o-dalsim-zprisneni-preventivnich-opatreni-proti-sireni-nemoci-covid-19/

-

Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/epidemiologickou-situaci-bude-noveznazornovat-system-hodnoceni-pes/

PES:

Ministerstvo spravedlnosti
-

Tzv. lex covid justice přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, možnost prominutí
zmeškání soudních lhůt nebo zastavení některých exekucí:
https://www.justice.cz/?clanek=tzv-lex-covid-justice-prinasi-ochranu-podnikatelu-predinsolvenci-moznost-prominuti-zmeskani-soudnich-lhut-nebo-zastaveni-nekterych-exekuci
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Ministerstvo financí (MF)
-

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru (aktualizace stránek 27. 3. 2020):
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/ministerstvo-financiprehledne-ke-korona-37925

-

Finanční správa a nouzový stav (COVID-19): https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

-

Poslanci schválili protikrizový daňový balíček: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/poslanci-schvalili-protikrizovy-danovy-b-38612

-

Kompenzační bonus pro DPP a DPČ – nejčastější otázky a odpovědi
(aktualizace stránek 29.
7.
2020):
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzbyverejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-dpp-adpc--nejcast-39046

-

Kompenzační
bonus
pro
zavřené
obory
podnikání
byl
schválen
(aktualizace stránek 10. 11. 2020):
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701

-

Sněmovna souhlasí s odkladem EET na 1. 1. 2023 (aktualizace stránek 21. 10. 2020):
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-odkladelektronicke-evid-39700

-

Kompenzační
bonus
pro
podnikatele
(aktualizace
stránek 16. 11. 2020):
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-propodnikatele-39804

MŠMT
-

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru (aktualizace stránek 6. 11. 2020:
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

-

MŠMT vydalo doplnění manuálu k provozu škol: https://www.msmt.cz/manual-k-provozuskol-od-zari

Ministerstvo dopravy
-

Doprava v ČR aktuálně (informace o aktuálních omezeních v individuální i veřejné
dopravě): https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Doprava-v-CR-aktualne
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Ministerstvo zemědělství:
-

Aktuality: Koronavirus: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovyservis/aktuality/koronavirus/

-

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem
zaměstnání v zemědělství a potravinářství (stav od 24. 8. 2020):
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informacepro-ceske-firmy-ke-5.html

Ministerstvo obrany
-

COVID-19: Armáda pomáhá:
http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=401

Vláda ČR
-

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí (přehled všech mimořádných
opatření –– aktualizace dne 4. 11. 2020): https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

-

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti
vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě: https://www.vlada.cz/cz/epidemiekoronaviru/

-

Představení platformy NERV: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/videa/videopredstaveni-noveho-nervu-181313/

Českomoravská záruční rozvojová banka (ČZRB)
-

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (aktualizace dne 2. 10. 2020):
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Hospodářská komora ČR
-

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
(aktualizace dne 12. 11. 2020): https://www.komora.cz/koronavirus/
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Svaz průmyslu a dopravy ČR
-

Koronavirus – Aktuality (Doporučená opatření ve velkých podnicích proti šíření infekce,
poradenství, kompenzace mezd atd.): https://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality

-

Přehled aktivních opatření a programů na pomoc firmám a ekonomice (Přehled je aktuální
k 16. 10. 2020): https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/13950-prehledaktivnich-opatreni-a-programu-na-pomoc-firmam-a-ekonomice

-

Koronavirus – firmy pomáhají: https://www.spcr.cz/index-temat/koronavirus-nabidky

-

Platforma Spojujeme Česko, na níž mohou firmy nabídnout své produkty a služby státu
nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem:
https://spojujemecesko.cz/

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
-

Koronavirus – užitečné informace (pravidla chování se v obchodech apod.):
http://www.socr.cz/clanek/koronavirus-uzitecne-informace/

-

TZ EK: Koronavirus: Pokyny pro zajištění kompletní ochrany osobních údajů v aplikacích
proti
pandemii:
http://www.socr.cz/clanek/tz-ek-koronavirus-pokyny-pro-zajistenikompletni-ochrany-osobnich-udaju-v-aplikacich-proti-pandemii/

-

TZ MZD: Zaměstnavatelé budou povinni u vybraných zahraničních pracovníků vyžadovat
negativní test na COVID-19: http://www.socr.cz/clanek/tz-mzd-zamestnavatele-budoupovinni-u-vybranych-zahranicnich-pracovniku-vyzadovat-negativni-test-na-covid-19/

-

TZ AHR ČR: Program COVID – ubytování pomůže udržet cestovní ruch při životě:
http://www.socr.cz/clanek/tz-ahr-cr-program-covid-ubytovani-pomuze-udrzet-cestovniruch-pri-zivote/

-

Mimořádná opatření z 18. 9. 2020: http://www.socr.cz/clanek/mimoradna-opatreni-z-18-92020/

-

TZ SOCR ČR: Obchodníci jsou připraveni na další vývoj koronavirové epidemie:
http://www.socr.cz/clanek/tz-socr-cr-obchodnici-jsou-pripraveni-na-dalsi-vyvojkoronavirove-epidemie/

-

TZ SOCR ČR: Další tvrdý zásah pro gastronomii a kulturu: http://www.socr.cz/clanek/tzsocr-cr-dalsi-tvrdy-zasah-pro-gastronomii-a-kulturu/
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-

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům (publikováno dne
16. 10. 2020): http://www.socr.cz/clanek/aktualni-informace-k-novym-opatrenim-vladyve-vztahu-k-podnikatelum/

-

Usnesení vlády z 16. 10. 2020 upravuje režim zajišťování a provádění pracovnělékařských
prohlídek:
http://www.socr.cz/clanek/usneseni-vlady-z-16-rijna-2020-upravuje-rezimzajistovani-a-provadeni-pracovnelekarskych-prohlidek/

-

Změna krizového opatření o zákazu provozu maloobchodu a služeb (Usnesení č. 1079) –
výdej zboží přes okénko (publikováno 23. 10. 2020): http://www.socr.cz/clanek/zmenakrizoveho-opatreni-o-zakazu-provozu-maloobchodu-a-sluzeb-usneseni-c-1079-vydejzbozi-pres-okenko/

-

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9. 11. 2020
do odvolání:
http://www.socr.cz/clanek/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statnihranice-cr-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani/

-

Ochranné opatření – upravený cestovatelský semafor se sjednocenými kritérii podle EU:
http://www.socr.cz/clanek/ochranne-opatreni-upraveny-cestovatelsky-semafor-sesjednocenymi-kriterii-podle-eu/

Aktuální vládní předpisy k výskytu koronaviru (do 31. 5. 2020):
-

https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus
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