
 

 

 
 

Stručný průvodce opatřeními vydanými Vládou ČR v souvislosti s 

nouzovým stavem způsobeným nemocí COVID – 19 
 

 
Dne 12. března 2020 vyhlásila Vláda ČR nouzový stav, prozatím na dobu 30 dnů. Smyslem 

tohoto dokumentu  je souhrnně zmapovat všechna známá opatření k datu 6. dubna 2020 a 

zároveň upozornit na ta opatření, která se mohou přímo vztahovat k činnosti sportovních 

spolků a především jejich zaměstnanců, resp. dodavatelů (OSVČ).  

 

Co se týká zaměstnanců, asi nejdůležitější je opatření vztahují se k ošetřovnému. Podle 

mimořádného zákona přísluší ošetřovné (více na www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne) po celou 

dobu zavření příslušného školského zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Toto opatření se 

vztahuje na zaměstnance, kteří pečují o dítě ve věku do 13 let, o nezaopatřené dítě od 13 

let  alespoň v I. stupni závislosti, resp. o hendikepovanou osobu starší 10 let alespoň v I. 

stupni závislosti, se kterou žije ve společné domácnosti. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní 

dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.  

V případě, že zaměstnanci byla nařízena karanténa, obdrží za prvních 14 kalendářních dní 

náhradu mzdy ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku, od 15. kalendářního dne pak 

nemocenskou, přičemž zaměstnavateli bude uhrazeno 80 % vyplacené náhrady mzdy a 

odvodů. Více k opatřením pro zaměstnance lze nalézt na: 

www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf 

 

Zásadní opatření pro činnost OSVČ je odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním 

pojištění. Za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za 6 měsíců (březen-srpen 2020), a 

to za zdravotní ve výši 2.352,- Kč a na sociální ve výši 2.544,- Kč. Celková výše této podpory, 

která je pro všechny OSVČ, tedy činí 29.376,- Kč. Více na: www.mpsv.cz/web/cz/-/manual-

pro-osvc-jak-to-ted-bude-s-odvody-na-socialni-pojisteni. 

 

Další velice významnou podporou pro OSVČ je přímá podpora za březen a duben ve výši 

25.000,- Kč. Jedná se o jednorázovou podporu, na kterou dosáhnou OSVČ, kteří vykonávají 

svou činnost jako hlavní i jako vedlejší a doloží čestné prohlášení se splněnými podmínkami. 

Zároveň platí, že byli aktivní ke dni 12. března 2020. K dnešnímu dni je tato podpora 

schválena Vládou ČR, k vyplácení však může dojít až po schválení Sněmovnou. 

 

Také pro OSVČ je vyhlášen program Ošetřovné. Dotace kompenzující OSVČ ošetřování 

člena rodiny bude ve výši 424,- Kč za každý den. 
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Dále jsou pro OSVČ připravena další opatření, např. úvěry se zárukou ČMZRB, liberační 

daňové balíčky atd. – vše na: 

www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-

podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/ - příloha Opatření na pomoc OSVČ. 

 

Co se týče standardního života sportovních spolků, je vzhledem k omezení pohybu osob a 

shromažďování více osob umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím 

technických prostředků nebo rozhodování per rollam. V případě, že ani výše uvedené 

možnosti nezajistí efektivní fungování orgánů, může dojít k automatickému prodloužení nebo 

obnovení funkčního období členů voleného orgánu, jimž v době trvání mimořádných opatření 

toto funkční období uplynulo (tzv. lex covid) – více na: 

https://justice.cz/documents/12681/719889/lex+covid+justice.pdf/f09247ef-8135-4618-

8282-ece2afd9e499 

 

Vládních opatření pro boj s koronavirem je mnohem více, další balíček opatření je schválen 

pro firmy: 

www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-

podnikatelum-a-zivnostnikum--253690 - příloha Opatření na pomoc firmám.   

 

Na závěr ještě uvádíme cestu na aktuální znění přehledu všech vládních usnesení k 1. dubnu 

2020:  

www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-

od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608  

a také dokument Ministerstva zdravotnictví – Manuál pro občany: práva a povinnosti za 

nouzového stavu: 

https://koronavirus.mzcr.cz/manual-pro-obcany-prava-a-povinnosti-za-nouzoveho-

stavu  

 

Dá se předpokládat, že opatření v souvislosti s nouzovým stavem se budou v nejbližším 

období rychle doplňovat či jinak měnit. ČOV se i nadále bude snažit průběžně informovat a 

aktualizaci zveřejňovat. V případě, že budete potřebovat konzultaci k některým 

ekonomickým otázkám, je možné se obracet přímo na ekonomický úsek ČOV, e-mail 

letal@olympic.cz.  
 

 

V Praze dne 7. 4. 2020 
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