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N E W S L E T T E R  P R O  Z A M Ě S T N A V A T E L E

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo
dne 29. dubna 2022 dvě mimořádné dotační
výzvy na podporu dětských skupin. Díky nim
bude možné čerpat evropské prostředky                                                                                      
na rychlé vytvoření nových kapacit dětských
skupin a reagovat na narůstající poptávku
po umístění dětí v předškolních zařízeních.                                                                                         
Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč,
díky nimž by mohlo vzniknout až 2 800 nových
míst v dětských skupinách. Nové kapacity musí
být vybudovány do října 2022. Výzvy jsou
finančně podpořeny z dosud běžícího Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ). 

Výzvy OPZ jsou určeny pro obce, které čelí
nedostatečným kapacitám, ať už z důvodu
vysokých počtů dětí předškolního věku, nebo                                                                                        
i z aktuální potřeby umístit děti uprchlíků                                                                                                  
z Ukrajiny. Díky těmto dotacím by se mělo
zabránit zpomalení trendu přijímání dětí
mladších tří let do dětských skupin a dalších
zařízení.

M P S V  p o d p o ř í  d ě t s k é  s k u p i n y
 

Vážení zaměstnavatelé,
v návaznosti na naši spolupráci, jakožto s důležitými partnery v oblasti slaďování, jsme pro Vás
připravili newsletter, který Vám bude pravidelně přinášet přehled aktuálních informací                  
a důležitých webových odkazů týkajících se nejen dopadů pandemie COVID-19, ale i dalších
aktuálních témat. Chápeme, že Vaše situace je složitá a nejistota dalšího vývoje tíživá a proto
věříme, že tento newsletter přispěje k lepší informovanosti a orientaci v opatřeních, která vláda
ČR již schválila či připravuje. 

Výzvy umožňují podporu pouze veřejných
dětských skupin. Žádat mohou přímo obce, nebo                  
po dohodě s obcí i další subjekty (příspěvkové
organizace, NNO ad.), a to až do 8. června 2022.
Jedna z výzev je určena pro Prahu a druhá pro
zbytek České republiky. 

K podání žádosti je potřeba mít již zajištěné
místo realizace. Projekt musí obsahovat
vybudování nové dětské skupiny a zajištění
provozu nejdéle do září 2023. Žadatelé jsou dále
povinni dokládat s žádostí i prohlášení obce                  
o potřebnosti navýšení kapacit předškolních
zařízení a příjemci jsou následně vázáni povinností
setrvat po celou dobu provozu na stejné adrese.

Více informací o mimořádných dotačních výzvách
naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vyzvy_detske_skupiny_29042022.pdf/ca262d06-5077-a901-6183-13774b371cf6


Výzva na podporu budování nových dětských skupin

Výzva na podporu budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy vyhlášena.
Prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem                   
či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit y dětských skupin na území ČR, což
má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Žádosti                   
o podporu je možné podávat od 20. dubna 2022 až do posledního listopadového dne letošního
roku.

Znění výzvy včetně všech potřebných informací naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních
věcí ZDE.

Krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné jsou dávky
ze systému nemocenského pojištění. V případě,
kdy je zaměstnanec nemocensky pojištěn
(účasten nemocenského pojištění), splňuje jednu
z podmínek nároku na obě varianty
ošetřovného. 

Krátkodobé ošetřovné je poskytováno                                                                                               
v případě, kdy je nutné ošetřovat dítě mladší                                                                                         
10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal
úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte                                                                 
(či starší osoby obecně) náleží ošetřovné, pokud
je jeho ošetřování podle ošetřujícího lékaře
nezbytně nutné. V obou případech o potřebě
ošetřování rozhodne ošetřující lékař. Ošetřovné
lze čerpat i v době, kdy je nutné pečovat                                                                                               
o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo
dětské zařízení bylo uzavřeno pro
nepředvídatelnou událost (např. z důvodu
havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti
byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak                                                                                               
o dítě pečuje, sama onemocněla.

Podmínky pro čerpání krátkodobého a dlouhodobého
ošetřovného

Krátkodobé ošetřovné lze čerpat maximálně                   
9 kalendářních dnů.

Dlouhodobé ošetřovné je dávka, která
umožňuje ošetřujícímu zůstat doma, pokud
potřebuje pečovat o člena rodiny, u kterého
byla poskytována lůžková péče v rámci
hospitalizace alespoň 4 kalendářní dny po sobě
jdoucí. Dále se předpokládá, že zdravotní stav
ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace
do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat
poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň
30 kalendářních dnů. Doba poskytování dávky
dlouhodobého ošetřovného činí nejdéle                   
90 kalendářních dnů a začíná prvním dnem
vzniku potřeby dlouhodobé péče.

Výše krátkodobého a dlouhodobého ošetřovného
činí za kalendářní den 60 % redukovaného
denního vyměřovacího základu. 

Více informací o podmínkách čerpání krátkodobého a dlouhodobého ošetřovného naleznete v tiskové
zprávě ZDE.

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin
https://www.cssz.cz/web/cz/-/za-jakych-podminek-lze-cerpat-kratkodobe-a-dlouhodobe-osetrovne


Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry 

Více informací o bezúročných úvěrech pro sociální podniky naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Sociální podniky mohou žádat až do poloviny
příštího roku o úvěr ve výši od 400 tisíc korun
do 25 milionů korun, jehož úroková sazba                                                          
je nula procent. Podporu v rámci programu                                                    
S-podnik, který je financovaný z evropských
peněz, připravilo Ministerstvo práce                                                                       
a sociálních věcí ve spolupráci s Národní
rozvojovou bankou (NRB). Vedle bezúročného
financování mohou sociální podniky využít                                                                     
i odborné poradenství v oblastech
managementu, marketingu, finančního řízení,
organizace a výroby. 

„Newsletter pro zaměstnavatele" vznikl v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem programu S-podnik je usnadňovat
začínajícím i stávajícím sociálním podnikům
přístup k financování svých podnikatelských
projektů. Projekt přitom musí být zaměřený                    
na investiční aktivity, jako je například zavádění
nových technologií výroby, modernizace výroby
či služby, rozšíření kapacity podniku nebo může
sloužit na provozní aktivity sociálního podniku.
Podporovanými oblastmi jsou zpracovatelský
průmysl, stavebnictví, cestovní ruch,
maloobchod a velkoobchod, informační,
komunikační služby a podobně.

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ
 

Česká správa sociálního zabezpečení k 31. březnu 2022 evidovala cca 4,5 milionu zaměstnaných
pojištěnců, kteří platí pojistné na sociální zabezpečení. Oproti tomu osob samostatně výdělečně
činných (OSVČ), které jsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, bylo více než
700 tisíc. Celkový počet poplatníků pojistného tak činil téměř 5,3 milionu a v porovnání                    
s předchozím rokem mírně vzrostl.

Povinnost platit pojistné mají zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového
pojištění, a osoby samostatně výdělečné činné. V obou případech ale neplatí stejné podmínky.

Souhrn rozdílů mezi povinnostmi zaměstnanců a OSVČ naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_05_05_2022_%C3%BAv%C4%9Bry+pro+soci%C3%A1ln%C3%AD+podniky.pdf/25ff2176-7c9f-1419-1b16-09455c6a1231
https://www.cssz.cz/web/cz/-/rozdily-mezi-zamestnancem-a-osvc-v-povinnostech-vuci-cssz

