Nouzový stav v ČR z důvodu prokázání výskytu
onemocnění COVID-19:
Přehled webových odkazů pro zaměstnavatele
(stav k 20. 4. 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
o
o
o

Ošetřovné
Mimořádná okamžitá pomoc
Senioři
Informace o sociálních službách
Náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti
ANTIVIRUS – program na ochranu zaměstnanosti
Plán na pomoc živnostníkům
Homeworking
Žádost o zprostředkování zaměstnání
Sociálně-právní ochrana dětí

Všechny uvedené odkazy jsou aktuální k datu 20. 4. 2020. Nemůžeme bohužel zaručit jejich platnost v budoucích
dnech a týdnech. Děkujeme za pochopení.
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-

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

-

Antivirus - podpora zaměstnanosti (+odkaz na žádost): https://www.mpsv.cz/antivirus

-

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

-

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

-

Formulář

hlášení

nedostatku

pomůcek

(pro

během

epidemie

poskytovatele

koronaviru:

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
-

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

-

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum-253649/?fbclid=IwAR2EFDylAVKDvRDmkSiTALnQYbJKtAQWEKMYCqrAl6U2OwDjPD5V2egYEw

-

Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

-

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

-

Informační server pro podnikatele (odpovědi na dotazy podnikatelů, pracovněprávní vztahy
aj.):https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmamkde-hledat-pomoc/

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
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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 COVID19 aj.): https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

-

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/

-

Uvolňování opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

-

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

-

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

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

Ministerstvo financí (MF)
-

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/ministerstvo-financiprehledne-ke-korona-37925

-

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi:
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/castokladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

-

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

-

Žádost

o

poskytnutí

kompenzačního

bonusu

pro

OSVČ:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzaceosvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace
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MŠMT
-

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru: http://www.msmt.cz/faqnejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

-

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství: http://www.msmt.cz/harmonogramuvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

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

-

Aktuální omezení v mezinárodní dopravě: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskovezpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d

-

Mimořádná opatření v dopravě: https://mdcr.cz/Mimoradna-opatreni-v-doprave

Ministerstvo zemědělství:
-

Často kladené otázky ke koronaviru: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovyservis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/

-

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/na-osetrovne-maji-narok-izivnostnici-v.html

-

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

Ministerstvo obrany
-

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

Vyhlášení
nouzového
stavu
(přehled
všech
mimořádných
opatření):
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/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/

Českomoravská záruční rozvojová banka (ČZRB)
-

Bezúročný
úvěr
pro
podnikatele
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

-

Záruční
program
COVID
II
pro
firmy
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

zasažené
zasažené

koronavirem:
koronavirem:

Hospodářská komora ČR
-

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19:
https://www.komora.cz/koronavirus/

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

-

Kurzarbeit:
Nejčastější
otázky
a
odpovědi
k
programu
Antivirus:
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13526-kurzarbeit-nejcastejsiotazky-a-odpovedi-k-programu-antivirus

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
-

Koronavirus – užitečné informace (změna chování českých spotřebitelů, 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-zajisteni-kompletniochrany-osobnich-udaju-v-aplikacich-proti-pandemii/
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-

Leták "Covid-19 Jak se chovat při nákupu "http://www.socr.cz/clanek/letak-podminky-pro-prodejny/

podmínky

pro

prodejny:

Aktuální vládní předpisy k výskytu koronaviru:
-

https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus

Hygienická stanice hlavního města Prahy
-

Obecné doporučení pro zaměstnavatele v souvislosti s pandemií koronaviru:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/obecne-doporuceni-pro-zamestnavatele-v-souvislostis-pandemii-koronaviru-4688_4688_506_1.html
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