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Přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele 

(stav k 21. 9. 20211) 
 

Vážení zaměstnavatelé, 
 

v návaznosti na Vaše četné dotazy jsme se pro Vás rozhodli připravit (a průběžně aktualizovat2) 
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-ke- 
koronaviru 

- Přehled aktuálních opatření a témat v gesci MPSV: 
 

• Krizové ošetřovné 

• Mimořádná okamžitá pomoc a MOP COVID-19 

• Informace o sociálních službách 

• Náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti a homeworking 

• Žádost o zprostředkování zaměstnání 

• Sociálně-právní ochrana dětí 

• Izolačka 

• Náhradní výživné 

• Tornádo 
 
 

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

 
 
 
 

1 Všechny uvedené odkazy jsou aktuální k datu 21. 9. 2021. Nemůžeme bohužel zaručit jejich platnost v budoucích dnech 
a týdnech. Děkujeme za pochopení. 
2 Pro lepší přehlednost jsou nově přidané odkazy či informace s aktualizovanou platností vyznačeny šedou barvou. 
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- Antivirus – podpora zaměstnanosti (+ odkaz na žádost): 
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 

 

- Antivirus – nejčastější chyby ve vyúčtování: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/antivirus- 
bezchybne-vyuctovani 

 

- Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 1. 7. 2021: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
 

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

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

- Podpora flexibilních forem zaměstnání FLEXI: https://www.uradprace.cz/podpora- 
flexibilnich-forem-zamestnavani-flexi- 

 

- Formulář hlášení nedostatku pomůcek (pro poskytovatele sociálních služeb): 
https://www.mpsv.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 

 

- Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2021: https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet- 
davek-v-roce-2021 

 

- Podání Přehledu o příjmech a výdajích online před ePortál ČSSZ: 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/osvc-2020 

 

- Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 se službou ePortálu ČSSZ „Inventura pohledávek
 OSVČ za kalendářní rok“: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplnujete- 
prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2020-sluzba-eportalu-cssz-inventura- pohledavek- 
osvc-za-kalendarni-rok-vam-pomuze-pri-jeho-vyplneni 

 
- MPSV sníží pojistné za rok 2020 také OSVČ v úpadku: https://www.mpsv.cz/-/mpsv-snizi- 

pojistne-za-rok-2020-take-osvc-v-upadku 
 

- OSVČ budou moci žádat o ošetřovné u Ministerstva průmyslu a obchodu: 
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osvc-budou-moci-zadat-o-osetrovne-u-mpo 

 
- Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském 

pojištění: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-
standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni 

 

- Krok za krokem: Žádost o kompenzace z programu „Tornádo“ na pokrytí mzdových 
nákladů pro firmy zasažené větrnou smrští: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/12_07_2021_TZ_Podavani_zadosti_prog
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ram_Tornado.pdf/ 
 

- Podpora pro organizace a zřizovatele sociálních služeb: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/02_06_2021_2_mld_IROP_pro_socialni_ 
sluzby.pdf/ 

 

- Postup pro vystavování eNeschopenek: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni- 
informace-pro-zamestnavatele 

 
- Projekt Outplacement: https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out- 

 

- Přehled nejdůležitějších povinností OSVČ vůči OSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osvc- 
prehled-nejdulezitejsich-povinnosti-vuci-ossz 

 

- Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2021: https://www.cssz.cz/zmena-vyse- 
minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2021 

 
- Aktualizace mimořádného dotačního řízení pro provozovatele dětských skupin, které má za 

cíl částečnou kompenzaci zvýšených nákladů s pandemií COVID-19 a pomoc s úhradou části 
nájemného: http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/304-aktualizace-mimoradneho-dotacniho-
rizeni-pro-detske-skupiny 

 

- Žádost o mimořádnou dotaci pro provozovatele dětských skupin: 
http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/Dota%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDzva_D% 
C4%9Btsk%C3%A9_skupiny_2021_FINAL.pdf 

 

- Vyhlášení dodatečného kola mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti  s  epidemií   COVID_19: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+do 
date%C4%8Dn%C3%A9ho+kola+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+dota%C4%8D 
n%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+MPSV+pro+rok+2021+na+podporu+m 
imo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+finan%C4%8Dn%C3%ADho+ohodnocen%C3%A 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
 
 

- Aktuální informace k certifikaci zdravotnických prostředků a osobních ochranných 
prostředků (aktualizace stránek 30. 6. 2021): https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro- 
%20media/tiskove-zpravy/aktualni-informace-k-certifikaci-zp-a-oop--256585/ 

 

- Co znamená odklad EET pro podnikatele – zákon začíná platit od 4. 11. 2020 do 31. 12. 2022: 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-znamena-odklad-eet- pro-
podnikatele---zakon-zacina-platit-od-dnesniho-dne--257647/ 

 

- COVID kalkulačka: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/covid- 
kalkulacka--258939/ 

 

- COVID programy v gesci MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/ 
 

- COVID programy pro podnikatele: velký zájem, posílení informačního systému, termíny: 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/covid-programy-pro- 
podnikatele-velky-zajem--posileni-informacniho-systemu--terminy--259031/ 

 
- Kraje mohou žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který pomůže podnikatelům 

i obyvatelům venkova: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/kraje-
mohou-zadat-o-podporu-z-programu-obchudek-2021--ktery-pomuze-podnikatelum-i-
obyvatelum-venkova--262741/ 

 

- Malým a středním podnikům pomůže se vstupem na trhy třetích zemí nový online portál 
(publikováno: 4. 11. 2020): https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove- 
zpravy/malym-a-strednim-podnikum-pomuze-se-vstupem-na-trhy-tretich-zemi-novy- 
online-portal--257648/ 

 
- Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků (aktualizace stránek 14. 9. 2021): 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-
podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/ 

 

- Pomoc podnikatelům zasaženým tornádem (aktualizace stránek 30. 6. 2021): 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podnikatele-postizeni- 
tornadem-budou-moct-dostat-financni-pomoc-az-1-milion--262158/ 

 
- Rozcestník pro podnikatele a živnostníky: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/ 
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- Vláda schválila podporu cestovním kancelářím. Pomůže jim s pojištěním pro případ 

úpadku: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila- 
podporu-cestovnim-kancelarim--pomuze-jim-s-pojistenim-pro-pripad-upadku--258981/ 

 

- Žádosti do programu COVID Gastro – Uzavřené provozovny je možné podávat do 15. 
března: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_- 
gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/ 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
 
 

- Všechna opatření a pomoc MMR při pandemii COVID-19: 
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid- 
19 

- Dotační program Živel: Pomoc lidem zasaženým tornádem: 
https://www.mmr.cz/getmedia/1fff7987-ead6-44c4-8394-7efc02bc8073/letak-lide- 
final2.pdf.aspx 

 

Ministerstvo vnitra (MV) 
 
 

- Informace pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na 
území ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx 

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 
 
 

- 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/ 

 

- 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/ 
 

- Mimořádná opatření a usnesení vlády: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna- 
opatreni/ 

 

- PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické 
situace: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes 
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- Centrální rezervační systém – Očkování proti COVID-19: 
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ 

 

- Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení 
výjimky (poslední aktualizace 1. 7. 2021): https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu- 
pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 

 

Ministerstvo spravedlnosti (MS) 
 
 

- Tzv. lex covid justice přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, možnost prominutí 
zmeškání soudních lhůt nebo zastavení některých exekucí: 
https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=lex-covid-justice-prinasi- 
zasadni-ulevy-fyzickym-i-pravnickym-osobam-nebo-podnikatelum 

 
Ministerstvo financí (MF) 

 
 

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

 

- Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-
covid-19 

 
- Kompenzační bonus pro podnikatele (aktualizace stránek 6. 5. 2021): 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro- 
podnikatele-39804 

 

- Nová opatření v daňovém balíčku podpoří ekonomiku (vydáno 20. 11. 2020): 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/nova-opatreni-v-danovem-balicku- 
podpori-39948 

 

- Poslanci schválili protikrizový daňový balíček (vydáno 29. 5. 2020): 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/poslanci-schvalili-protikrizovy- 
danovy-b-38612 

 

- Sněmovna souhlasí s odkladem EET na 1. 1. 2023 (aktualizace stránek 21. 10. 2020): 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/odklad-eet-39700 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
 
 

- Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 
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Ministerstvo dopravy (MD) 
 
 

- 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 

 

Ministerstvo zemědělství (MZe) 
 
 

- Aktuality ke koronaviru: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy- 
servis/aktuality/koronavirus/ 

 

- Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem 
zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 11. 9. 2021: 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-
firmy-ke-24.html 

 

- Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady k druhé výzvě DP Agricovid potravinářství: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/ 

 
 

Ministerstvo obrany 
 
 

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

Vláda ČR 
 
 

- Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí (přehled všech mimořádných 
opatření –– aktualizace dne 10. 9. 2021): https://www.vlada.cz/cz/media- 
%20centrum/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/epidemie- koronaviru/ 

 

- Představení platformy NERV: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/videa/video- 
predstaveni-noveho-nervu-181313/ 
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Hospodářská komora ČR 
 
 

- Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 
(aktualizace dne 17. 9. 2021): https://www.komora.cz/koronavirus/ 

 

- Koronavirus – Aktuality (Doporučená opatření ve velkých podnicích proti šíření infekce, 
poradenství, kompenzace mezd atd.): https://www.spcr.cz/koronavirus-aktuality 

 

- Přehled aktivních opatření a programů na pomoc firmám a ekonomice (Přehled je aktuální 
k 23. 4. 2021): https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/13950-prehled- 
aktivnich-opatreni-a-programu-na-pomoc-firmam-a-ekonomice 

 

- Koronavirus – firmy pomáhají: https://www.spcr.cz/index-temat/koronavirus-nabidky 
 

- Platforma Spojujeme Česko, na níž mohou firmy nabídnout své produkty a služby státu nebo 
dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem: 
https://spojujemecesko.cz/ 

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
 

- Koronavirus aktuálně: https://www.socr.cz/kategorie/koronavirus/ 
 

Aktuální vládní předpisy k výskytu koronaviru (do 31. 5. 2020): 
 
 

- https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus 


