
Podpůrná opatření 
pro firmy a OSVČ

Odbor pro sociální začleňování MMR 
(Agentura)



Sledujte aktuální informace o možnostech podpory pro zaměstnavatele 
a OSVČ.

Potřebuji průběžné informace o aktuální situaci a možnostech
podpory z jednotlivých ministerstev a dalších relevantních institucí

Vláda ČR: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO): https://www.mpo.cz/cz/
rozcestnik/koronavirus/

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV): https://www.mpsv.cz/
informace-ke-koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ): https://koronavirus.mzcr.cz/

Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem (Česko- 
moravská záruční a rozvojová banka): https://www.cmzrb.cz/podni-
katele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Potřebuji příspěvek na náhradu mezd pro zaměstnance (tzv. kurzarbeit)

Program Antivirus (koordinuje MPSV). Informace o konkrétních pod-
mínkách, délce a výši podpory:
https://www.mpsv.cz/antivirus

Potřebuji komplexní informace o podpoře pro OSVČ

Leták s přehledem pomoci OSVČ zpracovaný MPO:
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpra-
vy/2020/4/tabulky-VII_3.pdf

Desatero základních rad pro podnikatele zpracovaný Hospodářskou 
komorou:
https://www.komora.cz/files/uploads/2020/04/Desatero-z%C3%A-
1kladn%C3%ADch-rad-pro-podnikatele_final.pdf
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Zřízení datové schránky pro možnost elektronické komunikace s úřady:
https://chcidatovku.cz/

Potřebuji komplexní informace o podpoře pro firmy

Leták s přehled pomoci firmám zpracovaný MPO:
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpra-
vy/2020/4/tabulky-VII_2.pdf

Desatero základních rad pro podnikatele zpracovaný Hospodářskou 
komorou:
https://www.komora.cz/files/uploads/2020/04/Desatero-z%C3%A-
1kladn%C3%ADch-rad-pro-podnikatele_final.pdf

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opat-
ření proti šíření koronaviru
Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, 
ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších or-
ganizací na dotazy podnikatelů (opatření týkající se omezení podni-
kání, opatření na podporu podnikání, pracovněprávní problematika, 
ošetřovné pro OSVČ, přeshraniční pohyb).
BusinessInfo.cz/faq

Online právní poradna – odpovědi týkající se dopadů na podnikate-
le a zaměstnavatele (sekce: náhrada škody, finance, zaměstnavatelé, 
smlouvy).
https://koronavirus.frankbold.org/

Potřebuji nebo můžu nabídnout

Elektronická platforma burzy práce umožňující sdílení pracovních ka-
pacit formou dočasného přidělení zaměstnance.
https://www.komora.cz/zachranpraci/
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Centrální evidence nabídek pomoci státu nebo firmám a poptávek po-
moci od firem.
https://covpoint.org/

Rozcestník, který mimo aktuální informace o Covid 19 zahrnuje užiteč-
né odkazy (např. Pomoc sousedům, Lokální výroba roušek a respiráto-
rů, Pomozte s rozšířením roušek, Koordinace dobrovolníků atd.)
https://spojujemecesko.cz/
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