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Přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele 

 

(stav k 23. 3. 20221) 

 

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 

- Aktuality spojené s programem Antivirus  

 

- Přehled aktuálních opatření a témat v gesci MPSV: 

 

• Pomoc pro občany Ukrajiny 

• Online vyřízení humanitární dávky 

• Mimořádná okamžitá pomoc a MOP COVID-19 

• Informace o sociálních službách 

• Náhradní výživné 

• Pomoc při růstu cen energií 

• Spravedlivá důchodová reforma 

- Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu 

 

-  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 

                                                   
1 Všechny uvedené odkazy jsou aktuální k datu 23. 3. 2022. Nemůžeme bohužel zaručit jejich platnost v budoucích dnech a 

týdnech. Děkujeme za pochopení. 

2 2 Pro lepší přehlednost jsou nově přidané odkazy či informace s aktualizovanou platností vyznačeny šedou barvou. 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf/ff7aa9dc-f4d5-5b1a-8430-5ec8dd5c3d9d
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk?url=%2F
https://www.mpsv.cz/davky-info
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info
https://www.mpsv.cz/web/cz/nahradnivyzivne
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
https://www.mpsv.cz/spravedliva-duchodova-reforma
https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/antivirus-bezchybne-vyuctovani
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/antivirus-bezchybne-vyuctovani
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- Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od zahájení nového školního roku: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/klasicke-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- 

 

- Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2022: https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-

davek-v-roce-2022 

 

- 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 

 

- Varianty pomoci MPSV zaměstnavatelům v automobilovém průmyslu: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/Materiál+pro+jednán%C3%AD+RHSD.

pdf/2899595e-d3f5-c24f-949c-9cdca93faad0 

 

- Průvodce možnostmi financování zařízení péče o děti: https://www.esfcr.cz/financovani-

pece-o-deti 

 

- Identita občana – nový způsob komunikace s ÚP ČR (publikováno 7. 2. 2022): 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/identita-obcana-novy-zpusob-komunikace-s-up-cr  

 

- Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022 (publikováno 14. 2. 

2022): https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-

zabezpeceni-v-roce-2022  

 

- Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti (publikováno 16. 2. 2022): 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/nejcastejsi-otazky-k-docasne-pracovni-neschopnosti  

 

- Výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění klientům Sberbank (publikováno 28. 

2. 2022): https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-

pojisteni-klientum-sberbank  

 

- MPSV podepsalo s dodavateli poslední instance memorandum o spolupráci (publikováno 8. 

3. 2022): https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_DPI_09032022_final.pdf/9

39035a5-4ca4-175d-8fdb-ed433e0d19bf  

 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/klasicke-osetrovne
https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info
https://www.mpsv.cz/davky-info
https://www.uradprace.cz/podpora-flexibilnich-forem-zamestnavani-flexi-
https://www.uradprace.cz/podpora-flexibilnich-forem-zamestnavani-flexi-
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osvc-prehled-nejdulezitejsich-povinnosti-vuci-ossz
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osvc-prehled-nejdulezitejsich-povinnosti-vuci-ossz
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/Materiál+pro+jednán%C3%AD+RHSD.pdf/2899595e-d3f5-c24f-949c-9cdca93faad0
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/Materiál+pro+jednán%C3%AD+RHSD.pdf/2899595e-d3f5-c24f-949c-9cdca93faad0
https://www.esfcr.cz/financovani-pece-o-deti
https://www.esfcr.cz/financovani-pece-o-deti
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/identita-obcana-novy-zpusob-komunikace-s-up-cr
https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022
https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022
https://www.cssz.cz/web/cz/-/nejcastejsi-otazky-k-docasne-pracovni-neschopnosti
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-pojisteni-klientum-sberbank
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-pojisteni-klientum-sberbank
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_DPI_09032022_final.pdf/939035a5-4ca4-175d-8fdb-ed433e0d19bf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_DPI_09032022_final.pdf/939035a5-4ca4-175d-8fdb-ed433e0d19bf
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- Evropa musí začít hledat finance na pomoc pro ukrajinské válečné uprchlíky (publikováno 

14. 3. 2022): https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_EPSCO_14032022.pdf/

c0bd7d1d-6eeb-82e8-8f76-3a1c2436f927  

 

- Díky mimořádné červnové valorizaci si důchodci přijdou v průměru na více než tisíc korun 

(publikováno 14. 3. 2022): https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_EPSCO_

14032022.pdf/c0bd7d1d-6eeb-82e8-8f76-3a1c2436f927 

 

- Humanitární dávka určená pro občany Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu 

válečného konfliktu: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/humanitarni_davka

_A4.pdf   

 

- Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny: https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopomoga-

gromadanam-ukraini-ta-ihnim-rodinam  

 

 

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/ 

 

- 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/ 

 

- Rozcestník pro podnikatele a živnostníky: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/ 

 

- Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky v roce 2022 (publikováno 22. 12. 2021): Co se 

změní pro podnikatele od ledna? | MPO  

 

- Vláda schválila covidové programy pro podnikatele (publikováno 16. 2. 2022): 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-covidove-

programy-pro-podnikatele--do-tydne-mpo-vypise-podporu-pro-adventni-trhy--265999/   

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_EPSCO_14032022.pdf/c0bd7d1d-6eeb-82e8-8f76-3a1c2436f927
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_EPSCO_14032022.pdf/c0bd7d1d-6eeb-82e8-8f76-3a1c2436f927
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_EPSCO_14032022.pdf/c0bd7d1d-6eeb-82e8-8f76-3a1c2436f927
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_EPSCO_14032022.pdf/c0bd7d1d-6eeb-82e8-8f76-3a1c2436f927
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/humanitarni_davka_A4.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/humanitarni_davka_A4.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopomoga-gromadanam-ukraini-ta-ihnim-rodinam
https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopomoga-gromadanam-ukraini-ta-ihnim-rodinam
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-%20media/tiskove-zpravy/aktualni-informace-k-certifikaci-zp-a-oop--256585/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-%20media/tiskove-zpravy/aktualni-informace-k-certifikaci-zp-a-oop--256585/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-znamena-odklad-eet-%20pro-podnikatele---zakon-zacina-platit-od-dnesniho-dne--257647/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-znamena-odklad-eet-%20pro-podnikatele---zakon-zacina-platit-od-dnesniho-dne--257647/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/covid-kalkulacka--258939/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/covid-kalkulacka--258939/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
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/
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/
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/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-se-zmeni-pro-podnikatele-od-ledna----265153/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-se-zmeni-pro-podnikatele-od-ledna----265153/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-covidove-programy-pro-podnikatele--do-tydne-mpo-vypise-podporu-pro-adventni-trhy--265999/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-covidove-programy-pro-podnikatele--do-tydne-mpo-vypise-podporu-pro-adventni-trhy--265999/
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- MPO proplácí žádosti krajů v programu Obchůdek 2021+ (publikováno 7. 3. 2022): 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-proplaci-zadosti-kraju-

v-programu-obchudek-2021---266233/  

 

- MPO pomůže obcím i krajům s regenerací brownfieldů i energetickou náročností budov. 

Přijímá předběžné žádosti o podporu (publikováno 22. 3. 2022): 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pomuze-obcim-i-

krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov--prijima-predbezne-

zadosti-o-podporu--266505/  

 

 

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 

 

- Rozcestník: Tornádo pomoc obcím a lidem: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Tornádo - 

pomoc obcím a lidem (mmr.cz)  

 

 

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 

 

- Snadnější elektronická komunikace. Podnikatelé a firmy musí přijímat „dopisy“ zaslané 

datovou schránkou (publikováno 24. 1. 2022): Snadnější elektronická komunikace. 

Podnikatelé a firmy musejí přijímat „dopisy“ zaslané datovou schránkou - Ministerstvo vnitra 

České republiky (mvcr.cz)  

 

 

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/ 

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-proplaci-zadosti-kraju-v-programu-obchudek-2021---266233/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-proplaci-zadosti-kraju-v-programu-obchudek-2021---266233/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov--prijima-predbezne-zadosti-o-podporu--266505/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov--prijima-predbezne-zadosti-o-podporu--266505/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov--prijima-predbezne-zadosti-o-podporu--266505/
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19
https://www.mmr.cz/getmedia/1fff7987-ead6-44c4-8394-7efc02bc8073/letak-lide-final2.pdf.aspx
https://www.mmr.cz/getmedia/1fff7987-ead6-44c4-8394-7efc02bc8073/letak-lide-final2.pdf.aspx
https://www.mmr.cz/cs/tornado-pomoc-obcim-a-lidem
https://www.mmr.cz/cs/tornado-pomoc-obcim-a-lidem
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/snadnejsi-elektronicka-komunikace-podnikatele-a-firmy-museji-prijimat-dopisy-zaslane-datovou-schrankou.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/snadnejsi-elektronicka-komunikace-podnikatele-a-firmy-museji-prijimat-dopisy-zaslane-datovou-schrankou.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/snadnejsi-elektronicka-komunikace-podnikatele-a-firmy-museji-prijimat-dopisy-zaslane-datovou-schrankou.aspx
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/
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- 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 

 

- Centrální rezervační systém – Očkování proti COVID-19: 

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ 

 

- Z veřejného zdravotního pojištění bude nově hrazených 5 PCR testů za kalendářní měsíc. 

Ve školách se bude testovat 1x týdně (poslední aktualizace 19. 1. 2022): Z veřejného 

zdravotního pojištění bude nově hrazených 5 PCR testů za kalendářní měsíc. Ve školách 

se bude testovat 1x týdně – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)  

 

- Registrace k očkování posilovací dávkou pro děti nad 12 let (poslední aktualizace 27. 1. 

2022): V pondělí 24. ledna se spustí registrace k očkování posilovací dávkou pro děti nad 

12 let – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)  
 

- V České republice se od dnešního dne očkuje vakcínou od společnosti Novavax 

(aktualizace 2. 3. 2022): https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/v-ceske-republice-se-

od-dnesniho-dne-ockuje-vakcinou-od-spolecnosti-novavax/  

 

- Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, nízkoprahové ambulance zajišťující 

zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky (publikováno 16. 3. 2022): 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-zrizuje-tzv-ua-

pointy-nizkoprahove-ambulance-zajistujici-zdravotni-peci-pro-ukrajinske-uprchliky/  

 

 

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) 

 

 

 

- Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19 

https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/page/1/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/page/1/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/z-verejneho-zdravotniho-pojisteni-bude-nove-hrazenych-5-pcr-testu-za-kalendarni-mesic-ve-skolach-se-bude-nove-testovat-1x-tydne/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/z-verejneho-zdravotniho-pojisteni-bude-nove-hrazenych-5-pcr-testu-za-kalendarni-mesic-ve-skolach-se-bude-nove-testovat-1x-tydne/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/z-verejneho-zdravotniho-pojisteni-bude-nove-hrazenych-5-pcr-testu-za-kalendarni-mesic-ve-skolach-se-bude-nove-testovat-1x-tydne/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/v-pondeli-24-ledna-se-spusti-registrace-k-ockovani-posilovaci-davkou-pro-deti-nad-12-let/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/v-pondeli-24-ledna-se-spusti-registrace-k-ockovani-posilovaci-davkou-pro-deti-nad-12-let/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/v-ceske-republice-se-od-dnesniho-dne-ockuje-vakcinou-od-spolecnosti-novavax/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/v-ceske-republice-se-od-dnesniho-dne-ockuje-vakcinou-od-spolecnosti-novavax/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-zrizuje-tzv-ua-pointy-nizkoprahove-ambulance-zajistujici-zdravotni-peci-pro-ukrajinske-uprchliky/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-zrizuje-tzv-ua-pointy-nizkoprahove-ambulance-zajistujici-zdravotni-peci-pro-ukrajinske-uprchliky/
https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=lex-covid-justice-prinasi-zasadni-ulevy-fyzickym-i-pravnickym-osobam-nebo-podnikatelum
https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=lex-covid-justice-prinasi-zasadni-ulevy-fyzickym-i-pravnickym-osobam-nebo-podnikatelum
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19


 
 

 
6 

 

- Kompenzační bonus pro podnikatele (aktualizace stránek 24. 1. 2022): 

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

podnikatele-39804 

 

- 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 

 

- Přehled změn od 1. 1. 2022 (aktualizováno 24. 11. 2021): 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/prehled-zmen-od-1-1-2022-v-

gesci-mf-43576  

 

- MF k vyplácení kompenzačního bonusu (publikováno 24. 1. 2022): MF k vyplácení 

kompenzačního bonusu | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)  

 

- Vláda schválila úplné zrušení EET od příštího roku (publikováno 9. 3. 2022): 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-schvalila-uplne-zruseni-eet-

od-pri-46800  

 

- Vláda schválila možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině (publikováno 9. 3. 2022): 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-

uplatnit-pomoc-46783  

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

 

 

 

- Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 30. 9. 2021: 

https://www.edu.cz/msmt-vydava-aktualni-informace-o-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-

platne-od-30-9-2021/ 

- Nově vydaný Metodický pokyn k nařizování karantény izolace v souvislosti 

s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna 2022 (publikováno 14. 1. 2022): 

UPOZORŇUJEME na nově vydaný Metodický pokyn k nařizování karantény izolace v 

souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna. 2022  – edu.cz  

 

- Informace MŠMT ohledně zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném 

vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 

(publikováno 4. 2. 2022): https://www.edu.cz/informace-msmt-ohledne-zakona-o-

mimoradnem-reditelskem-volnu-a-mimoradnem-vzdelavani-distancnim-zpusobem-pro-

obdobi-epidemie-onemocneni-covid-19/  

 

 

Ministerstvo dopravy (MD) 

 

 

 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/odklad-eet-39700
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/prehled-zmen-od-1-1-2022-v-gesci-mf-43576
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/prehled-zmen-od-1-1-2022-v-gesci-mf-43576
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-k-vyplaceni-kompenzacniho-bonusu-44309
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-k-vyplaceni-kompenzacniho-bonusu-44309
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-schvalila-uplne-zruseni-eet-od-pri-46800
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-schvalila-uplne-zruseni-eet-od-pri-46800
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-uplatnit-pomoc-46783
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-uplatnit-pomoc-46783
https://www.edu.cz/msmt-vydava-aktualni-informace-o-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-platne-od-30-9-2021/
https://www.edu.cz/msmt-vydava-aktualni-informace-o-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-platne-od-30-9-2021/
https://www.edu.cz/upozornujeme-na-nove-vydany-metodicky-pokyn-k-narizovani-karanteny-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-s-ucinnosti-od-17-ledna-2022/
https://www.edu.cz/upozornujeme-na-nove-vydany-metodicky-pokyn-k-narizovani-karanteny-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-s-ucinnosti-od-17-ledna-2022/
https://www.edu.cz/informace-msmt-ohledne-zakona-o-mimoradnem-reditelskem-volnu-a-mimoradnem-vzdelavani-distancnim-zpusobem-pro-obdobi-epidemie-onemocneni-covid-19/
https://www.edu.cz/informace-msmt-ohledne-zakona-o-mimoradnem-reditelskem-volnu-a-mimoradnem-vzdelavani-distancnim-zpusobem-pro-obdobi-epidemie-onemocneni-covid-19/
https://www.edu.cz/informace-msmt-ohledne-zakona-o-mimoradnem-reditelskem-volnu-a-mimoradnem-vzdelavani-distancnim-zpusobem-pro-obdobi-epidemie-onemocneni-covid-19/
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- 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 

 

- Osobní a nákladní auta jsou pro humanitární účely dočasně osvobozena od dálničních 

poplatků a mýta (publikováno 4. 3. 2022): https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-

zpravy/Osobni-a-nakladni-auta-jsou-pro-humanitarni-ucely?returl=/Media/Media-a-

tiskove-zpravy  

 

 

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 27. 10. 2021: 

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-

pro-ceske-firmy-ke-26.html 

 

 

Vláda ČR 

 

 

 

- Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí (přehled všech mimořádných 

opatření –– aktualizace dne 18. 3. 2022): 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/ 

 

- Na příspěvek na bydlení může nově dosáhnout až dvojnásobek domácností, s výpočtem 

pomůže nová online kalkulačka (publikováno 21. 1. 2022): Na příspěvek na bydlení může 

nově dosáhnout až dvojnásobek domácností, s výpočtem pomůže nová online kalkulačka | 

Vláda ČR (vlada.cz) 

 

- Vláda navrhuje úpravu pandemického zákona (publikováno 19. 1. 2022): Vláda navrhuje 

úpravu pandemického zákona, chce také během pandemie zavést mimořádné ředitelské 

volno na školách | Vláda ČR (vlada.cz) 
 

- Vláda schválila pomoc podnikatelům zasaženým pandemií, rozhodla také o mimořádném 

navýšení důchodů (publikováno 16. 2. 2022): https://www.vlada.cz/cz/media-

centrum/aktualne/vlada-schvalila-pomoc-podnikatelum-zasazenym-pandemii--rozhodla-

take-o-mimoradnem-navyseni-duchodu-194348/  

 

 

 

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Doprava-v-CR-aktualne
https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Osobni-a-nakladni-auta-jsou-pro-humanitarni-ucely?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Osobni-a-nakladni-auta-jsou-pro-humanitarni-ucely?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Osobni-a-nakladni-auta-jsou-pro-humanitarni-ucely?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/
https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-firmy-ke-26.html
https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-firmy-ke-26.html
https://www.vlada.cz/cz/media-%20centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/cz/media-%20centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/na-prispevek-na-bydleni-muze-nove-dosahnout-az-dvojnasobek-domacnosti--s-vypoctem-pomuze-nova-online-kalkulacka-193895/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/na-prispevek-na-bydleni-muze-nove-dosahnout-az-dvojnasobek-domacnosti--s-vypoctem-pomuze-nova-online-kalkulacka-193895/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/na-prispevek-na-bydleni-muze-nove-dosahnout-az-dvojnasobek-domacnosti--s-vypoctem-pomuze-nova-online-kalkulacka-193895/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhuje-upravu-pandemickeho-zakona--chce-take-behem-pandemie-zavest-mimoradne-reditelske-volno-na-skolach-193830/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhuje-upravu-pandemickeho-zakona--chce-take-behem-pandemie-zavest-mimoradne-reditelske-volno-na-skolach-193830/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhuje-upravu-pandemickeho-zakona--chce-take-behem-pandemie-zavest-mimoradne-reditelske-volno-na-skolach-193830/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pomoc-podnikatelum-zasazenym-pandemii--rozhodla-take-o-mimoradnem-navyseni-duchodu-194348/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pomoc-podnikatelum-zasazenym-pandemii--rozhodla-take-o-mimoradnem-navyseni-duchodu-194348/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pomoc-podnikatelum-zasazenym-pandemii--rozhodla-take-o-mimoradnem-navyseni-duchodu-194348/
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Hospodářská komora ČR 

 

 

 

- Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 

(aktualizace dne 11. 3. 2022): https://www.komora.cz/koronavirus/ 

 

- 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/ 

 

- Úpravy firemního softwaru pro jednodušší hlášení nakažených covidem-19 (publikováno 

21. 1. 2022): Úpravy firemního softwaru pro jednodušší hlášení nakažených covidem-19 - 

Hospodářská komora ČR 

 

- Komora vyzdvihla podnikatelskou pomoc Ukrajině a upozornila na odliv zaměstnanců (3. 

3. 2022): https://komora.cz/news/komora-vyzdvihla-podnikatelskou-pomoc-ukrajine-

upozornila-na-odliv-zamestnancu/  

 

 

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

 

 

 

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

https://www.komora.cz/koronavirus/
https://www.spcr.cz/index-temat/koronavirus-nabidky
https://spojujemecesko.cz/
https://komora.cz/news/upravy-firemniho-softwaru-pro-jednodussi-hlaseni-nakazenych-covidem-19/
https://komora.cz/news/upravy-firemniho-softwaru-pro-jednodussi-hlaseni-nakazenych-covidem-19/
https://komora.cz/news/komora-vyzdvihla-podnikatelskou-pomoc-ukrajine-upozornila-na-odliv-zamestnancu/
https://komora.cz/news/komora-vyzdvihla-podnikatelskou-pomoc-ukrajine-upozornila-na-odliv-zamestnancu/
https://www.socr.cz/kategorie/koronavirus/

