
Deník radí živnostníkům:
Jak získáte ošetřovné na dítě?
O příspěvek ve výši 424 Kč
za každý den péče o dítě či
hendikepovaného člověka
mohou od 1. dubna žádat
živnostníci, na které
v březnu dopadla korona-
virová opatření. Jak na to?

MARTIN PLEVA

Z
ahnána do úzkých
se nyní cítila Mi-
lena Povolná
ze Soběhrd, která
je matkou samo-

živitelkou se třemi dětmi.
Než vypukla koronavirová
opatření, pracovala jako
účetní a provozovala
apartmány v Českém
Krumlově. „Teď jsem s dětmi
zavřená doma bez příjmu a
řeším, z čeho zaplatím hypo-
téku, úvěry, elektřinu a další
nezbytné věci,“ zoufala si
Milena Povolná.
Stejně jako další živnost-

níci u nás netrpělivě čekala
na formulář, díky kterému si
mohla zažádat o ošetřovné.
Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu (MPO) zveřejnilo po-
třebné informace a formulář
na začátku dubna.
„Vyřizování žádostí je

snadné. Formulář se dá vy-
plnit i odeslat on-line. Na
webu si také samozřejmě lze
najít všechny podrobnosti

o „ošetřovném“ pro OSVČ,“
říká vicepremiér aministr
průmyslu a obchodu Karel
Havlíček.
Elektronický formulář lze

vyplnit a odeslat ke schválení
třemi způsoby: datovou
schránkou, e-mailem s elek-
tronickým podpisem nebo
ho vytištěný poslat poštou.
V případě potřeby jsou při-
praveny podat informaci
i obecní živnostenské úřady.
„Ošetřovné“ pro OSVČ je

dotace, kterouministerstvo
připravilo v reakci na pande-
mii koronaviru. Žádat o ni
mohou živnostníci, kteří vy-
konávají samostatnou výdě-
lečnou činnost jako hlavní,
tedy nemají jiný zdroj příjmů
(například ze zaměstnání,
z důchodu apod.). Současně
v aktuální karanténě pečují
o dítě do 13 let nebo se starají
o osobu závislou alespoň
ve stupni I.
OSVČ bude vyplňovat a

posílat k rozhodnutí MPO
žádost o dotaci spolu s čest-
ným prohlášením. Pokud
bude „ošetřovné“ souviset
s péčí o dítě, které chodí do
školy, bude třeba přiložit ta-
ké potvrzení o tom, že je
škola kvůli pandemii koro-
naviru uzavřená.
Formulář najdete na webu:

mpo.cz/osetrovneosvc

Na jaké dítě lze čerpat 
ošetřovné:

1)  O „ošetřovné“ bude moct 
požádat OSVČ pečující o dítě 
či děti mladší 13 let, které 
navštěvují školy i jiná dětská 
zařízení nyní uzavřená kvůli ko-
ronaviru, pokud už na stejné dítě 
nečerpá tuto dotaci nebo jiný 
kompenzační příspěvek žádná 
jiná osoba. Dítě či děti musí být 
v den podání žádosti o dotaci 
mladší 13 let.

2)  Na podporu ve formě dotace 
bude mít nárok také OSVČ 
pečující o nezaopatřené dítě 
či děti do 26 let věku, které je 
závislé na pomoci jiné osoby 
aspoň ve stupni I (lehká závis-
lost) podle zákona o sociálních 
službách a nemůže navštěvovat 
školu uzavřenou kvůli korona-
viru.

3)  Podpora se vztahuje i na OSVČ, 
která pečuje o osobu nebo 
osoby zdravotně postižené 
aspoň ve stupni I (lehká závis-
lost) podle zákona o sociálních 
službách.

Co musí splnit žadatel 
o příspěvek:

1)  Žadatel musí být při podání 
žádosti a po celou dobu čerpání 
dotace OSVČ na hlavní činnost, 
což prokáže čestným prohlá-
šením

2)  Žadatel musí být zaregistrován 
jako poplatník daně z příjmů 
na finančním úřadě. To rovněž 
prokáže čestným prohlášením

3)  Žadatel musí být malým 
a středním podnikatelem – 
také se prokazuje čestným 
prohlášením

4)  Pozor, žadatelé nesmí mít žád-
né nedoplatky vůči Finančnímu 
úřadu, České správě sociál-
ního zabezpečení či zdravotní 
pojišťovně – také to prokáže 
čestným prohlášení

 Kde a jak lze podat žádost 
o ošetřovné:

1)  Žádost o poskytnutí podpory 
bude v brzké době k dispozici 
na webových stránkách www.
mpo.cz včetně příloh. OSVČ si 
budou moci požádat o podpo-
ru za březen už od 1. dubna.

2)  Po vyplnění žádosti ji OSVČ 
bude moct podat u kteréhoko-
liv obecního živnostenského 
úřadu prostřednictvím datové 
schránky, e-mailem s elek-
tronickým podpisem, poštou 
nebo, a to pouze v nezbytných 
případech a po předchozí do-
mluvě, doručit osobně. 

3)  Žádost vyhodnotí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, rozhod-
nutí o tom, zda dotace bude, či 
nebude možné vyplatit, pošle 
OSVČ.

Zdroj: MPO

Co musí živnostníci splnit pro 
získání ošetřovného na dítě?
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Společně
TO ZVLÁDNEMETO ZVLÁDNEME

Šili roušky, teď lidé
nakupují poukázky
Režisér Jan Hřebejk se ne-
smazatelně zapsal do po-
vědomí lidí filmy Pelíšky,
Pupendo či Musíme si po-
máhat. A právě v duchu
názvu posledně jmenova-
ného filmu rozjel užiteč-
nou aktivitu. Na twitteru
vyzval k nakupování pou-
kázek od živnostníků.

K
de selhává stát,
pouští se do po-
moci druhým
s velkou vervou
samotní lidé.

Nejprve celé Česko šilo rouš-
ky, pak se rozjela nová po-
moc ze strany lidí. Začínají
nakupovat poukázky na
služby u svých oblíbených
živnostníků, kteří musí mít
kvůli koronavirovým opat-
řením zavřeno.
Mezi prvními vyzval k po-

moci živnostníkům formou
nákupu poukázek známý re-
žisér Jan Hřebejk, který na-
psal na sociální síť twitter:
„Comohou nyní lidé s bez-
pečným příjmem dělat? Po-
kud si můžete koupit pou-
kázky, zeptejte se svéhome-
chanika, kadeřníka, kosme-
tičky, pedikérky… Funguje
to jako bezúročná půjčka.
Ve své oblíbené hospodě se
zeptejte, zda dodávají jídlo
do vašeho domova. Pomoz-
me!“

Podobných výzev na soci-
álních sítích přibývá a lidé
skutečně začínají kupovat
vouchery na služby, od těch,
kteří nyní musejí mít zavře-
no. Živnostníci si této po-
moci v úzkých váží, jak po-
tvrzuje například Dagmar
Říhová, profesionální ma-
sérka z Brna.
„Určitě bymi nákup pou-

kázek dost pomohl, jsem teď
v těžké situaci. Klidně bych
těm poukazům dala neome-
zenou platnost, aby se pak
klienti rozprostřeli do delší-
ho období,“ říkámasérka Ří-
hová.
CukrářkaMarcela Vyma-

zalová z Olomouce, která pe-
če laskominy Dortujeme, má
úžasnou čerstvou zkušenost
s tím, jak lidé pochopili situ-
aci a snaží se nezištně po-
máhat.
„Napsal mi bývalý kolega,

abychmu poslala číslo účtu a
něco upekla, že to pakmám
rozdat. Poslal sedm stovek a
pak se přidali další jeho přá-
telé, takže jsem vyrobila vě-
nečky a zjišťovala, kdo by je v
této situaci uvítal. Nakonec
jsme je rozvezli lékařům na
urgentní příjem do nemoc-
nice a podobně. A přidali se
další, a stále přidávají, takže
pečeme dál, lidi jsou úžasní,“
přibližuje nečekanou solida-
ritu svého okolí cukrářka.
(map, vit)
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SPOLEČNĚ A EFEKTIVNĚ: 
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích 
také pomáhá v boji proti  Covid 19

V aktuálně  nelehké  době,  která  se  nepříjemně dotkla  i  vy-
sokého školství, vykonává Ekonomická fakulta JU (dále jen 
EF JU) svou činnost skutečně podle svého motta Společně 
a  efektivně.  Do  zmírňování  negativních  dopadů  epidemie 
Covid19 se zapojili nejen vědečtí pracovníci fakulty, ale také 
samotní studenti, ostatní pracovníci fakulty a partnerské or-
ganizace. A jak dokáže fakulta pomáhat?
Ve spolupráci s firmou Tredi Technology s. r. o. vyrábí EF JU 
prostřednictvím 3D tiskáren respirátory, které mohou ochránit 
zdravotníky, personál v domovech seniorů, pracovníky v po-
travinářství a další osoby, které mají zvýšené riziko kontak-
tu s nákazou. Vedení EF JU se rovněž rozhodlo poskytnout 
své  IT  zázemí  pro  zapojení  se  do  celosvětového  projektu 
s názvem Folding@Home, v rámci kterého jsou servery jed-
notlivých  členů  projektu  zapojeny  do  výpočtů,  analýzy  dat 
a  vyhodnocování  informací  s  cílem  zkoumání  a  nalézání 
potenciálních  léků na Covid 19. Do takto nově vzniklé „sítě 
solidarity“ se EF JU ráda zapojila se svým špičkovýmé vyba-
vením a uvolnila své kapacity pro takto významný a náročný 
úkol.
Je nutno podotknout, že ani samotní studenti EF JU nezů-
stali k aktuální situaci lhostejní a vyměnili na čas své studijní 
povinnosti  za  šicí  stroje. Ušité  roušky  rozdali  nejen  dalším 
studentům  a  kolegům,  ale  část  z  nich  byla  také  věnována 
onkologickým pacientům a dětskému domovu na Táborsku. 
Je vidět, že studenti ekonomie, managementu a dalších dis-
ciplín orientovaných především na dělání businessu, ukáza-
li, že mají smysl pro solidaritu, aktivně se zapojují do akce 
i v čase krize a ctí vzájemnou spolupráci.
Na EF JU vzniká  rovněž zcela unikátní poradenské cent-
rum. Prostřednictvím speciální  linky nebo emailu se na od-
borné pracovníky tohoto centra mohou obracet např. OSVČ 
a malé a střední podniky, které potřebují poradit s podává-
ním žádostí o příspěvek na krytí ekonomických ztrát vyplýva-
jících ze současné situace. Pracovníci centra jsou připraveni 
v rámci online poradny poskytovat aktuální informace všem 
nepříznivě zasaženým ekonomickým subjektům.

Z historických zkušeností je známo, že nečinnost či negativ-
ní postoje v nepříznivé době ničemu neprospějí a na EF JU 
je zřejmé, že se vydala zcela opačnou, pozitivní, aktivizační, 
motivující a inspirativní cestou. 


