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3 - OŠETŘOVNÉ OSVČ 

 

Aktualizace: 28. října 2020 14:00 hod. SANTORINI 
 

I. Současný stav k 28. 10. 2020  
– schváleno vládou, čekáme na Výzvu, není vyhlášena 

 

Vláda schvaluje Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 – „OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ 
(dále jen „Program“), obsažený v části III materiálu čj. 1242/20. Program  

Vláda ČR schválila program Ošetřovné pro OSVČ II. Aktuálně není možné 
žádat, začátkem listopadu bude zveřejněna výzva, na základě, které bude možné 
požádat o dotaci zpětně.“ 
 
Citace z vládního usnesení: 
400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně 
výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá 
nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na 
podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení 
nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či 
hendikepovaného blízkého.  
 
 

II. Osvobození od daně z příjmů 
 
Týká se dřívějších výzev 
 
Je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona č. 159/2020 Sb., ze dne 9. 
dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s 
výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 
Nový zákon pro nový kompenzační bonusu. Týká se nových výzev: 

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se 

zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v 

souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  

ČÁST ČTVRTÁ  

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  

§ 16  

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů  

Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2021 osvobozen příjem z dotace v rámci 

dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.  

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUK9JMEO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUK9JMEO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUK9JMEO
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-159-2020-sb-ze-dne-9-dubna-2020-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-s-krizovymi-opatrenimi-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-2003-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-159-2020-sb-ze-dne-9-dubna-2020-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-s-krizovymi-opatrenimi-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-2003-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-159-2020-sb-ze-dne-9-dubna-2020-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-s-krizovymi-opatrenimi-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-2003-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-159-2020-sb-ze-dne-9-dubna-2020-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-s-krizovymi-opatrenimi-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-2003-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-senatni-tisk-c-332-2195-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-senatni-tisk-c-332-2195-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-kompenzacnim-bonusu-v-souvislosti-se-zakazem-nebo-omezenim-podnikatelske-cinnosti-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-senatni-tisk-c-332-2195-x.html
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III. Výzvy 
 
Výzva březen 2020 

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020 Datum vyhlášení: 31. 3. 2020  

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00 

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59  

Výše dotace: 424 Kč/den  

 
Výzva duben 2020 

Stanovené období: od 1. dubna do 30. dubna 2020 Datum vyhlášení: 6. 5. 2020  

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00  

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59  

Výše dotace: 500 Kč/den 

 
Výzva květen 2020 

Stanovené období: od 1. května do 31. května 2020 Datum vyhlášení: 10. 6. 2020  

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 6. 2020 od 9:00  

Datum ukončení příjmu žádostí: 10.7. 2020 do 23:59  

Výše dotace: 500 Kč/den 

 
Výzva červen 2020 

Stanovené období: od 1. června do 30. června 2020 Datum vyhlášení: 13. 7. 2020  

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 7. 2020 od 9:00  

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020 do 23:59  

Výše dotace: 500 Kč/den 

 
Výzva OČEKÁVANÁ – zatím není 

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020 Datum vyhlášení: xx. 10. 2020  

Datum zahájení příjmu žádostí: xx. xx. 2020 od 9:00  

Datum ukončení příjmu žádostí: xx.xx. 2020 do 23:59  

Výše dotace: 400 Kč/den  

 
 
 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
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Podmínky podpory (bod 3.1 PODMÍNEK) – nevím, jestli nebudou nové?: 

 

- musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; 
tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,  

- musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o 
blokových výjimkách); tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením, 

- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle 
§125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; tuto skutečnost prokazuje čestným 
prohlášením,  

- nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím3 a vůči poskytovatelům 
podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; 
tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením. 

 
Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které 
- zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž  
- roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR (25 Kč/EUR – 1 250 milionů) ,  
nebo jejichž  

- bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR  
(25 Kč/EUR – 1 075 milionů) 

      Zdroj Příloha I Definice malých a středních podniků Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 

 

 
IV. Příklad výpočtu  
424 Kč x 31 dní = 13 144 Kč (březen 2020) 
500 Kč x 30 dní = 15 000 Kč (duben – červen 2020)¨ 
500 Kč x 18 dní =  7 200 Kč (říjen 2020) 

 
V - Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat 

Momentálně čekáme na podrobnosti a samotnou výzvu. 
 

 

VI - Poznámka 
Není to ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění, ale mimořádný příspěvek.  
Podle zákona o nemocenském pojištění OSVČ nemají obecně nárok na ošetřovné, a to i když 
jsou nemocensky pojištěni.  
Je to mimořádný příspěvek - dotace. 
Dokumentaci je nutno uchovat po dobu 10 let od vydání rozhodnutí. 
Jedná se o čistou částku. 
 

  

https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-komise-es-c-800-2008-kterym-se-v-souladu-s-clanky-87-a-88-smlouvy-o-es-prohlasuji-urcite-kategorie-podpory-za-slucitelne-se-spolecnym-trhem-obecne-narizeni-o-blokovych-vyjimkach-122-w.html
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VII – Související – ?? 
- ONLINE ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA OŠETŘOVNÉ OSVČ  - není připraveno, aktuáln í 

žádost je za červen 2020 
- PODMÍNKY: Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 

onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – 
je pravděpodobné, že budou nové 
 

 

 

 

P. 

Pěva Čouková 

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/
https://www.ucetni-portal.cz/program-podpory-malych-podniku-postizenych-celosvetovym-sirenim-onemocneni-covid-19-zpusobeneho-virem-sars-cov-19-osetrovne-pro-osvc-vyzva-ii-2082-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/program-podpory-malych-podniku-postizenych-celosvetovym-sirenim-onemocneni-covid-19-zpusobeneho-virem-sars-cov-19-osetrovne-pro-osvc-vyzva-ii-2082-x.html

