
 

 

 

  

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

OSVČ 

 Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to 

zpětně od března 2020. Zákon podepsal prezident republiky, tím došlo k jeho definitivnímu 

schválení. Více informací ZDE.  

 

Odpuštění sociálního pojištění  

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí auto maticky od 

března do srpna a týká se všech. Tedy i živnostníků s  hlavní i vedlejší výdělečnou 

činností. 

 

Manuál pro OSVČ : Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění 

Detailní informace o placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020 a podání přehledu OSVČ za rok 2019. 

Více informací ZDE. 

__________________________________________________________________________________ 

PODPORA FIREM 

užitečné informace naleznete na:  

                       https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 

                            Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům  

                            Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance (i OSVČ) 

 

__________________________________________________________________________________ 

OŠETŘOVNÉ 

 Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. 

Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13let a bude vypláceno i při péči o starších 

hendikepované děti navštěvující školu. Pečující se v péči budou moci libovolně vystřídat. Tyto 

a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády 
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/25_03+TZ+-+Manuál+pro+OSVC+-+Jak+to+ted+bude+s+odvody+na+socialni+pojisteni_V2.pdf/0ccf7e6b-5e8d-d0d1-a88f-5672ae72ca7b
https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


 

 

 

 
  pro boj s epidemií COVID – 19. Podpis prezidentem republiky dovršil proces schválení 

zákona. Více informací ZDE 

__________________________________________________________________________________ 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

S ohledem na velké množství právních dotazů jsme se domluvili s naším členem, který bude Vaše 
právní dotazy týkající se zejména aktuální situace online zodpovídat, příp. je již má řešeny na svých 
stránkách a facebooku:  
Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč s.r.o.  
pobočka Nám. 1. máje 101/2, Chomutov  
Kontakty:  
e-mail: office@ak-ds.cz  
FB  
https://www.ak-ds.cz/cs ; https://www.ak-ds.cz/cs/clanky 

 

OSTATNÍ  
Dnes 30. března od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční formou videokonference další 
jednání vlády.  
Kromě dalších forem pomoci koronavirovou epidemií postiženým podnikatelům a firmám se bude 
vláda zabývat i dvěma novelami zákonů předloženými poslanci a Pardubickým krajem a jmenuje do 
funkcí státní tajemníky a tajemnice Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, 
Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra. 
 

Na webu MPSV (www.mpsv.cz) a Úřadu práce (www.uradprace.cz) ČR byl spuštěn chatbot, který 

návštěvníkům obou webů pomůže se základními dotazy.  

 

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru je dostupná na webu  ZDE 

a nově také jako leták se stažení  ZDE. 

 

Vzhledem k aktuální situaci je možné sledovat průběžně aktualizované informace na webu  

MPSV, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády. 

Přejeme vám pevné zdraví a dny plné klidu a pohody. 

Dne 30.března 2020 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.facebook.com/Advokátní-kancelář-Dostál-Sorokáč-101745868080327/
https://www.ak-ds.cz/cs
https://www.ak-ds.cz/cs/clanky
https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/letak_prava.pdf/
https://www-admin.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.vlada.cz/

