Ošetřovné pro OSVČ
Cílem programu je zmírnění negativních dopadů na osoby samostatně výdělečně
činné, které v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemohly vykonávat podnikatelskou
činnost.
1. Podmínky pro OSVČ
Podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového
stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční
újmu, protože nemohla podnikat a
-

-

-

pečovala o dítě(děti), které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci
uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na
stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba
nebo
pečovala o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci
jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud
nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření
proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejné dítě (děti) nečerpá tuto
dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba nebo
pečovala o osobu (osoby), která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je
závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o
sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření
zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí.

2. Příjemce podpory:
- musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; tuto
skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
- musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise
(ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách); tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
- nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost
prokazuje čestným prohlášením.
Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti:
- Dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání soud na její majetek prohlásil konkurz,
povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
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- Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jejím úpadku.
- Soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek
nebo nařídil exekuci jejího majetku.
- Je v likvidaci.
- Podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona
pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
3. Podpora je poskytována ve formě dotace.
Příjemce dotace musí prokázat čestným prohlášením, že na stejné dítě/děti, nezaopatřené dítě
maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká
závislost), či o osobu (osoby) která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), nečerpá tuto
dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
Dotace bude OSVČ poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce dotace
je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.
Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období v rámci tohoto
programu.
Příjemce dotace je povinen do dvou let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu
poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace.
4. Výše dotace
Dotace je poskytována ve výši 424 Kč/den. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc.
Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. Finanční podpora se bude
vyplácet zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.
Navržený program bude realizován po dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala
vláda České republiky v době nouzového stavu v roce 2020. Nároky podle tohoto programu
vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii.
5. Žádost o „ošetřovné“ pro OSVČ
Žadatel vyplní žádost o poskytnutí podpory v Programu podpory malých podniků postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 –
„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ zveřejněný na internetových stránkách www.mpo.cz včetně
požadovaných příloh ve formátech MS Word (.doc, nebo .docx) nebo Adobe Reader (.pdf).
Podání učiní u MPO prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem,
poštou.
Požadované přílohy žádosti o poskytnutí podpory jsou:
Čestné prohlášení:
- že na stejné dítě/děti, nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé
na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), či o osobu (osoby), která/é z
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné
osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační
příspěvek žádná jiná osoba (podepisuje žadatel),
- že při podání žádosti je a po celou dobu čerpání dotace byl OSVČ na hlavní činnost,
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že splňuje definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise
(ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách),
-

že je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů,

-

že nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím5 a vůči poskytovatelům podpory z
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.

Uvedení konkrétních dnů pro „ošetřovné“.
„Žádat o dotaci mohou ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní,
tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.) a současně
v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice
není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.
OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným
prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba
přiložit potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude
třeba v případě péče o hendikepovaného člověka doložit potvrzení o uzavření zařízení
sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí fotka či sken z mobilního
telefonu.
O dotaci se bude aktuálně žádat za kalendářní měsíc březen 2020. Nárok na ni začíná 12.
března 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které
dotaci požaduje.
6. Postup pro podání žádostí:
1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
o prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvede fpmpo20,
nebo
o e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým
podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvede
fpmpo20, nebo
o originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Obálka musí být označena „fpmpo20“.
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