AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 12.4.2021
Vláda projednala dne 12. dubna 2021 následující změny:
»

Prominutí daně z přidané hodnoty na respirátory
- Vláda schválila rozšíření současného generálního pardonu ministryně financí na daň z
přidané hodnoty pro respirátory třídy alespoň FFP2 a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro pro testování na covid-19 a protilátek i na zboží dovezené ze třetích
zemí nebo z jiného členského státu EU.

»

Dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin
- Vláda dnes schválila mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin.
Provozovatelé dětských skupin, kteří přišli kvůli epidemii o značnou část příjmů, budou
moci požádat o dotaci na příspěvek na hrazení nájmů a na kompenzaci zvýšených
nákladů souvisejících s pandemií covid-19.
▪ Podpora na kompenzaci zvýšených nákladů bude náležet všem poskytovatelům
služeb v dětských skupinách, kteří o ni požádají, a bude sloužit například na
nákup roušek, respirátorů, ochranných štítů, dezinfekčních přípravků, na
dezinfekci prostor apod. V rámci této kompenzace lze žádat až o 12.000 Kč na
jednu pečující osobu. To například znamená, že dětské skupiny s kapacitou do
6 dětí mohou požádat o dotaci maximálně na dvě pečující osoby (tj. 24 000 Kč).
▪ V případě dotace na nájem si poskytovatelé služeb v dětských skupinách budou
moci zvolit, zda setrvají v čerpání finanční podpory z ESF v podobě pravidelné
jednotky na nájem nebo zda využijí finanční prostředky v rámci této mimořádné
dotace MPSV. Dotace na nájemné bude navržená tak, aby pokryla polovinu
výdajů poskytovatele na nájemné na období 6 měsíců v průběhu roku 2021.

»

Záruční program COVID III – Invest
- Záruční program COVID III bude nově změněn na COVID III – Úprava Invest. Firmy tak
budou moci získat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky i za komerční úvěry
na investice. Na základě tohoto programu si bude možné půjčit na investice až 90 milionů
korun.
▪ Firmy do 250 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 90 % jistiny pro úvěry do
50 milionů korun, respektive do 50 % pro úvěry do 90 milionů korun.
▪ Firmy do 500 zaměstnanců pak mohou získat záruku až do výše 80 % pro úvěry do
50 milionů korun, respektive až do výše 50 % jistiny úvěru do 80 milionů korun.

»

Školy a školní docházka
- testování dětí
▪ S účinností od 13. dubna 2021 se mění pravidla pro testování dětí s autismem,
mentálním postižením a dalším hendikepem.
▪ V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického
spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní
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-

test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních
služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské
zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření
při epidemii.
▪ V těchto případech mohou rodiče moci i nadále čerpat ošetřovné.
skupinové konzultace
▪ Nově budou od 19. dubna 2021 povoleny skupinové konzultace žáků posledních
ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů
v konzervatoři.
▪ Povoleny budou dále skupinové konzultace žáků, kteří jsou ohroženi školním
neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách
a konzervatořích.
▪ Skupinové konzultace budou omezeny maximálním počtem 6 žáků v jedné
skupině.

»

Poskytování sociálních služeb
- S účinností od 13. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se nařizuje
▪ poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že
nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s
cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností,
které se neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a
materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí,
▪ všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě
přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných
norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, nejde-li o osoby,
na něž se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
nevztahuje podle mimořádného opatření o ochraně dýchacích cest,
▪ všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného
poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků
onemocnění COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném
pozitivním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu u
zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,
▪ poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování
sociální služby podle § 63 zákona č. 108/2006 Sb. (noclehárny). poskytovat i
základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona
č. 108/2006 Sb., a to za předpokladu dostatečného personálního a materiálně
technického zabezpečení.

»

Omezování shromažďování
- Dále byla schválena změna opatření omezujícího shromažďování osob tak, že se zakazují
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě,
přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke
kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v
tomto mimořádném opatření stanoveno jinak, s výjimkou
▪ účasti na svatbě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může
účastnit nejvýše 15 osob.

-

-

»

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na
shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v
důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

Kompenzační program COVID 2021
- Od 12. dubna 2021 je možné podávat žádosti o podporu z kompenzačního programu
COVID 2021.
- Podpora je poskytována za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021 a je poskytována
na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, tedy na osobní náklady, náklady na
materiál, služby jako je leasing, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru či režijní náklady.
- V tomto programu je možné získat podporu ve výši 500 Kč za zaměstnance a den, při
poklesu tržeb o 50 % a více. V případě, že má firma do tří zaměstnanců, minimální částka
bude vždy 1500 Kč.
▪ Za zaměstnance se pro účely dotace považují pouze zaměstnanci v pracovním
poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů
(v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu
funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně pracovníci, kteří byli
k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ a kteří se většinou své
pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti.
- Program je možné kombinovat s programem Antivirus, naopak jej nelze kombinovat
s kompenzačním bonusem OSVČ.

Další aktuality:
»

Změny v seznamu zemí dle rizika
- Od pondělí 12. dubna se do tmavě červené kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy
onemocnění COVID-19 přesune Chorvatsko.
- Od stejného data se do červené kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy COVID-19
zařadí Itálie a do oranžové kategorie zemí se středním rizikem bude zařazeno Dánsko.

»

Péče o dítě v dětské skupině
- Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo stanovisko k poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině od 12. dubna 2021.
- S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání se omezuje poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních
služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení.
- V souvislosti s tímto usnesením je tak poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
možné v omezeném režimu zajištovat:
▪ poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který je zdravotnickým
zařízením či zařízením sociálních služeb
▪ poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který není zdravotnickým
zařízením či zařízením sociálních služeb, ale poskytuje péči o děti zaměstnancům
těchto zařízení.
- Za účelem zajištění minimalizace dopadů na poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí v
kontextu finančních prostředků z Evropského sociálního, bude na toto období vztažena
výjimka a výše uvedené období nebude relevantní za účelem zjišťování docházky
do zařízení, tj. uzavření zařízení na základě usnesení vlády nebude mít dopady na výši
dotace v návaznosti na obsazenost.

»

Ošetřovné
- Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. dubna 2021
mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení (s výjimkou okresu Děčín),
v této souvislosti dochází také ke změně nároku na ošetřovné.
▪ U dětí v mateřské škole již neplatí zákaz osobní přítomnosti v případě, že se jedná
o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (mohou být vzdělávány pouze
v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí). Dále budou od pondělí 12. dubna
otevřeny mateřské školy a třídy pro hendikepované děti, žáky a studenty (v
souladu se školským zákonem, tj. jde o osoby s mentálním nebo tělesným
postižením, vadami řeči, poruchami učení, chování atd.) a otevřeny budou i
mateřské školy při zdravotnických zařízeních.
▪ U prvního stupně základních škol pak bude probíhat rotační systém výuky.
▪ V rozsahu zajišťujícím plnou celodenní péči budou otevřeny školní
družiny/kluby (tj. v týdnech, ve kterých v dané třídě probíhá distanční
výuka) a mateřské školky pro děti vybraných profesí.
• Jedná se o děti zdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotních
služeb, vybraných pedagogických pracovníků (kteří zajišťují prezenční
vzdělávání v MŠ/ZŠ, družině či školním klubu, v oborech vzdělání
Praktická škola jednoletá nebo dvouletá, nebo jde o školská zařízení pro
výkon ústavní/ochranné výchovy), zaměstnanců bezpečnostních sborů,
orgánů ochrany veřejného zdraví, Úřadu práce, Finanční správy, ČSSZ,
OSSZ a také příslušníků ozbrojených sil.
▪ V popsaných případech, ve kterých od 12. dubna 2021 zákaz osobní přítomnosti
dětí v daném zařízení neplatí a obnovuje se výuka a péče o děti v dřívějším rozsahu
(případně je péče zajištěna školní družinou či klubem), nemají již rodiče těchto
dětí nárok na ošetřovné.1
-

Žádost o ošetřovné
▪ Z hlediska právní úpravy stále trvá nařízené uzavření škol jako jedna sociální
událost, pouze se nyní podmínky částečně upravily. Na nárok na ošetřovné nemá
vliv, pokud v mezidobí např. dítě dosáhlo věku 10 let.

-

Ošetřovné za týden distanční výuky
▪ Nárok na ošetřovné při rotační výuce bude vždy pouze ve dnech, kdy je nařízena
distanční výuka. Za dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku,
ošetřovné čerpat nelze.
▪ Pokud dítě nebude testováno, nemůže se výuky účastnit, ale bude mít omluvenou
absenci. Škola však v tomto případě není povinna zajistit jeho vzdělávání – je ale
vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory (např. posílání
týdenních plánů, využití individuální konzultace apod.).

-

Ošetřovné v případě pracovníků kritické infrastruktury
▪ Děti rodičů pracující v kritické infrastruktuře (viz výše), mohou do školy chodit
v plném rozsahu. Ošetřovné na tyto děti nelze pobírat.
▪ Také do mateřských škol mohou děti těchto rodičů docházet bez ohledu na věk.
Nárok na ošetřovné kvůli uzavření škol tak tito pracovníci od 12. dubna 2021 také
nemají. Nárok na ošetřovné zůstává pouze v případě, pokud pro dítě není otevřena
jeho kmenová („domovská“) školka.

Od 13. dubna 2021 budou upravena pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším
hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínku účasti na školním a
předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. V těchto případech budou rodiče
moci i nadále čerpat ošetřovné.
1

▪

V případě dítěte zaměstnance v kritické infrastruktuře nemá na ošetřovné nárok
ani druhý rodič, který v ní nepracuje, protože pro toto tyto děti jsou školy a
školky otevřeny.

-

Ošetřovné v případě dvou dětí s distanční výukou v jiném týdnu
▪ V případě dvou dětí, které mají distanční výuku každé jiný týden, lze čerpat
ošetřovné lze na obě děti.
▪ U každého dítěte však musí být podána samostatná žádost. Tu může uplatnit buď
každý z rodičů na jedno z dětí (dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve
škole, nevykazuje přitom jako dny péče, dávka za ně nenáleží), nebo může jeden z
rodičů zůstat zcela doma a uplatnit žádosti obě.

-

Situace, kdy škola umožňuje dohodnout se na distanční výuce i v době, kdy by do
ní děti měly v rámci rotace přijít
▪ Ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka (tj. zajištěna péče o dítě),
čerpat nelze.

-

Ošetřovné v období velikonočních prázdnin
▪ Podle organizace školního roku 2020/2021 jsou velikonoční prázdniny 1. dubna
2021 (čtvrtek), tedy pouze jeden den. Za tento den tedy v souladu s právní úpravou
nárok na ošetřovné není.
▪ Pátek 2. dubna 2021 a pondělí 5. dubna 2021 jsou státní svátky, kdy obecně výuka
neprobíhá. Proto za tyto dny, včetně víkendu, může nárok na ošetřovné
vzniknout. Jednou z podmínek nároku je, že vznikl nárok na výplatu ošetřovného
alespoň za jeden den, který měl být v příslušném kalendářním týdnu pracovním.

Mgr. Dominika Schejbalová

