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Dokument shrnuje aktuální možnosti finanční pomoci od státu, o které lze požádat a které lze čerpat, 
pokud se v souvislosti s koronavirovou pandemií ocitnete ve finančních potížích (např. v důsledku ztráty 
zaměstnání apod.). 

Situace se každým dnem mění, a proto je nutné sledovat aktuální zprávy úřadů a ministerstev. Je totiž 
možné, že se některé navrhované postupy stanou neaktuálními. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Dokument je součástí projektu Právo v roušce. Jde pouze o vzor. Užívejte a upravujte jej s rozmyslem. 
Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kteroukoliv advokátní kanceláří a 
zajistěte si kvalifikovanou právní podporu. Vzory nejsou totiž právní službou ani právní službu 
nenahrazují. Proto si dovolujeme vyloučit naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv 
použitím těchto dokumentů vznikla. A použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu 
takové případné újmy vzdáváte.  
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Návod na získání pomoci od státu při finančních potížích 

Jestliže v důsledku koronavirové pandemie nemůžete vykonávat práci či podnikat nebo jste utrpěli ztrátu 
příjmů, můžete se obrátit o pomoc na stát a správní orgány. 

Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších dávek a forem státní finanční pomoci, které lze v současné 
situaci pandemie využít: 

Nemocenská 

Pokud jste onemocněli nebo se nakazili koronavirovou infekcí, nechte si vystavit potvrzení o dočasné 
pracovní neschopnosti. Po dobu jejího trvání můžete pobírat dávku nemocenské. Tato dávka je určena 
i pro ty, jimž byla nařízena povinná karanténa z důvodu epidemie. 

Účast na nemocenském pojištění, které je podmínkou pro pobírání dávky, mají všichni zaměstnanci a 
dále OSVČ, které si pojištění dobrovolně platí. O dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující 
lékař, který vystaví neschopenku, případně hygienik u karantény.  

Prvních 14 dní nemocenské hradí zaměstnavatel, poté přechází povinnost na stát a příslušnou OSSZ. 
Dávka nemocenského dosahuje 60% průměrné mzdy. 

Ošetřovné 

Pokud máte doma dítě ve věku do 10 let a jeho škola či školka jsou zavřeny, můžete čerpat ošetřovné 
po dobu 9 dnů, pro samoživitele po dobu 16 dnů. OSVČ nárok na ošetřovné nemají. 

Při žádost o dávku doložte potvrzení školského zařízení o jeho uzavření, dávku ošetřovného hradí od 
začátku OSSZ a to ve výši 60% průměrné mzdy. 

Na konci března bude Parlament hlasovat o změně zákona, který obsahuje prodloužení ošetřovného 
na celou dobu uzavření škol a školek a rozšíření dávky na péči o děti až do 13 let nebo o jiné blízké 
osoby. Parlament bude také hlasovat, zda přizná ošetřovné také pro OSVČ, současný návrh je dávka 
ve výši 424,- Kč denně.  

Mimořádná okamžitá pomoc 

Můžete požádat stát o jednorázovou mimořádnou okamžitou pomoc. Tato dávka je určena pro ty, kteří 
z důvodu nenadálé životní události přišli o příjem. Týká se to např. samoživitelů, kterým se snížil příjem 
z důvodu péče o děti nebo přišli o práci a nemají prostředky na úhradu svých nákladů. 

O dávku požádejte na příslušném Úřadu práce, ten bude posuzovat příjmy Vaší domácnosti a zda 
splňujete podmínky dávky. Maximální možná částka, která vám může být poskytnuta, dosahuje  
51.150,- Kč. 

Odklad daňového přiznání a placení daní 

Jako jedno z opatření, které vláda přijala, byl odklad povinnosti daňového přiznání a placení daní.  

Pokud nestíháte podat daňové přiznání v termínu nebo nemáte na zaplacení daní dostatek prostředků, 
po dobu dalších 3 měsíců by Vás za to Finanční úřad neměl sankcionovat. 

Odložení kontrol a ukládání sankcí se týká také zavedení 3. a 4. vlny EET, která se má dotknout všech 
OSVČ přijímajících hotovost od 1.5.2020. EET zatím nebyla formálně odložena, ministerstvo financí 
však slíbilo, že neplnění povinností nebude sankcionováno po dobu nejméně 3 měsíců od jejího 
zavedení. 

 

 



Bezúročný úvěr pro podnikatele 

Dalším z opatření přijatých v souvislosti s koronavirem jsou bezúročné půjčky státu pro podnikatele. 
Půjčku stát poskytuje prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Pokud jste malým či 
středním podnikatelem a potřebujete finanční prostředky z důvodů způsobených pandemií, můžete 
požádat o úvěr ve výši 500 tisíc až 15 milionů Kč. 

Zapůjčené peníze můžete použít na úhradu mzdových a provozních nákladů či pořízení zásob a 
drobného movitého majetku. 

Další podpora státu na ochranu zaměstnanosti 

Na konci března bude jednat Parlament o dalším návrhu vlády na podporu zaměstnanosti. Podpora 
státu by měla spočívat zejména v úhradě mzdových nákladů: 

● Zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou v karanténě (zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 
ve výši 60 % průměrné mzdy, zaměstnavatel dostane tuto náhradu proplacenou od státu, platí 
pouze po dobu prvních 14 dní karantény);  

● Zaměstnavatelům, kteří museli omezit či zavřít provoz v důsledku krizových opatření vlády 
(zaměstnanec dostává náhradu mzdy ve výši 100 % průměrné mzdy, zaměstnavatel dostane 
proplaceno od státu 80 %).  

Příspěvek státu by měl vyplácet Úřad práce, a to za období počínající již 1.3.2020.  

Vzhledem k tomu, že se situace aktuálně vyvíjí a každým dnem mění, sledujte webové stránky úřadů a 
ministerstev a nebojte se o pomoc požádat. 


