
Fungování státní správy v době koronavirové krize: 
 

 Program „Antivirus“ od 1. 4. 2020 – stát prostřednictvím Úřadů práce kompenzuje firmám vyplacené 
prostředky  

 MPSV – možnost čerpat ošetřovné rodiči dětí mladších 13 let a hendikepovaných dětí bez omezení věku, 
a to ve výši 60 % denního vyměřovacího základu do 31. 3. 2020 a od 1. 4. 2020 ve výši 80 % denního 
vyměřovacího základu 
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

 Finanční úřad: bude možné podat daňové přiznání až o 3 měsíce později 

 Nově nastupující zaměstnanci mohou vstupní zdravotní prohlídku nahradit čestným prohlášením, pokud 
závodní lékař neordinuje 

 Hejtman daného kraje musí zajistit péči o děti ve věku 3 až 10 let pro zaměstnance bezpečnostních sborů, 
obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků 
ozbrojených sil a dále zaměstnanců určené školy nebo školského zařízení 

 stále více se hovoří o tom, že je nutné změnit zákon o obcích a posílit pravomoce obcí, zejména v  oblasti 
civilní nouzové připravenosti 
 

Zaměstnanec v době koronavirové: 
 

o je doma v karanténě nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví: jedná s o překážku na straně 
zaměstnance, např. pokud přišel do kontaktu s nemocným Covid, je povinen toto oznámit zaměstnavateli 
a zůstává doma ve stejném režimu, jako by byl na nemocenské (dostane 60 % průměrného výdělku, 
prvních 14 dnů vyplácí zaměstnavatel, dále vyplácí OSSZ) 

o zaměstnanec je doma v karanténě, kterou vyhlásil zaměstnavatel: 

 zaměstnanec pracuje po dohodě na home office za plnou mzdu 

 zaměstnanci nebyla přidělena náhradní práce (překážky na straně zaměstnavatele), je doma za 
plnou mzdu 

 zaměstnanec čerpá dovolenou (pokud se se zaměstnavatelem nedohodne, musí mu být dovolená 
oznámena min. 14 dnů předem) 

 
Postřehy z praxe: 
 

 řada lidí doposud nedostala ošetřovné za březen, úřady práce vyplácejí pozdě dávky v nezaměstnanosti, 
lidé čekají i na výplaty nemocenských dávek (ČSSZ)… 

 neustále se mění podmínky možnosti čerpat ošetřovné, například nově i pro dpč a dpp, avšak za jiných 
podmínek, a de facto se stále čeká na schválení novely zákona 

 školy jedou bez ranních družin (neřešitelné pro lidi pracující na směny), systém otevření škol není jednotný 
– v některých obcích školy neotevřou vůbec, jinde nebudou fungovat jídelny, řada lidí své dítě do školy 
přihlásila, ale nebylo přijato z kapacitních důvodů (skupiny po max. 15 žácích) 

 program Antivirus se nevztahuje na agentury práce a jejich zaměstnance 
 
Samospráva 
 

 obec od obce má jiné možnosti  

 např. Čelákovice: pomoc seniorům a hendikepovaným prostřednictvím Pečovatelské služby (nákupy), 
rozvoz desinfekcí, rouškomat, podnikatelé mají odložené platby nájemného (jinak o žádných opatřeních, 
např na podporu ohrožených rodin aj., nevíme), více zajišťuje neziskový sektor a dobrovolníci (církve, 
spolky aj.) 

 

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

