
Covid
manuál
pro členy Asociace prádelen a čistíren

Vytvořila Hospodářská komora ČR
ve spolupráci s advokátní kanceláří Vindicta



Usneseními vlády České republiky č. 1079 ze
dne 21. října 2020, č. 1103 ze dne 26. října 2020
a č. 1116 ze dne 30. října 2020 byl zakázán ma-
loobchodní prodej a prodej a poskytování slu-
žeb v provozovnách. Jednou z taxativně uvede-
ných výjimek z tohoto zákazu je i provoz práde-
len a čistíren, z tohoto důvodu mohou tyto pro-
vozy žádat o dále uvedené kompenzace.

Zdroje:
https://vlada.cz/
https://covid.gov.cz/



Rozhodné období pro výpočet kompenzačního bo-
nusu je období od 5. 10. 2020 do 21. 11. 2020 (s mož-
ností okamžitého prodloužení v případě prodloužení
nouzového stavu).

Maximální výše (aktuálně): 24 000 Kč

Žádost je možné podat prostřednictvím
webového portálu Finanční správy:
https://ouc.financnisprava.cz/kbv/

500 Kč
denně

5. 10.—
—21. 1 1 .

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně
náleží podnikatelům, kteří jsou na přímo zavřené
obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlou-
hodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem,
anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavře-
nou provozovnou.



režim

A
Režim A
Příspěvek zaměstnavatelům – 80 % z vyplacené
mzdy (vč. odvodů) těch zaměstnanců, kteří se
ocitli v karanténě. Tento režim je možné využívat
již od měsíce března 2020 do konce roku 2020.

Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho
zaměstnance činí 39 000 Kč.

Režim B
tzv. související hospodářské potíže, jedná se o překážky v práci na straně zaměst-
navatele podle ustanovení § 207 – 209 zákoníku práce. Zaměstnavatel nemůže
zaměstnancům přidělovat práci, zejména pokud je nucen omezit provoz, jelikož
chybí vstupní dodávky (například suroviny, polotovary) anebo se významně ome-
zila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách.

— V případě, kdy chybí vstupy, se jedná o tzv. prostoj, tj. o překážku v práci
na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) ZP, kdy je zaměstnavatel
povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši minimálně 80 % jeho
průměrného výdělku.

— V případě omezení odbytu se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost,
podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhra-
du mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však
musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací anebo
vnitřního předpisu.

Výše příspěvku činí 60 % z vyplacené náhrady
mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměst-
nanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maxi-
mální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance
činí 29 000,- Kč.
Kompletní informace naleznete zde: https://
www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/
Manual_Program_Antivirus_v5.pdf



Využĳte bezplatnou poradnu pro podnikatele, provozovanou
Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s předními

advokátními kancelářemi.
Své dotazy posílejte na poradna@komora.cz

Podpora prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů (OSVČ
i firem) do 500 zaměstnanců. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.
Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů
firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Českomoravská
záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak
poskytuje záruku stát.
Poskytnutí záruk:
Až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců.
Až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500
zaměstnanců.
Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
Doba ručení max. 3 roky.
Na co lze čerpat: provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za
energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu
apod.
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Máte dotaz?



Situace se však neustále vyvíjí, proto doporučujeme sledovat
webové stránky Hospodářské komory ČR https://www.komora.cz/

nebo nově spuštěný vládní portál https://covid.gov.cz/, kde
naleznete veškeré informace týkající se opatření vlády

a kompenzačních programů.
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