FINANČNÍ A PRÁVNÍ NEJISTOTA
Mnoho lidí běžně se svými příjmy a závazky lavírují z měsíce na měsíc a snížení nebo • fakticky posouvá také účinnost závěrečné fázi EET o tři
úplný výpadek pravidelných příjmů je může uvrhnout do beznadějné situace. Od po- měsíce do 1. srpna;
čátku epidemie některé organizace, finanční instituce a samozřejmě stát veřejně • během této doby bude Finanční a Celní správa postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní
deklarují pomoc a asistenci v této nelehké době i v otázkách finančních a právních.
funkci.
Situace se mění každým dnem, doporučujeme průběž- telem vždy dohodnout. Práce z domova je možná i při
ně sledovat aktualizované informace.
nařízené karanténě. Zaměstnanci v takovém případě Dotazovat se můžete také na informační telefonní lince
Finanční správy tel. 225 092 392, která je v provozu
Člověk v tísni provozuje tzv. Dluhovou linku tel.: přísluší mzda, nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské pondělí – pátek v čase 9:00-17:00.
poskytované
při
karanténě.
774 392 950, od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00

hod. Linku obsluhují zkušení poradci a mohou poskytnout odbornou podporu i v oblasti sociálních dávek a
sociálního pojištění. Možné je se také dotázat přes
webové stránky www.jakprezitdluhy.cz/node/3.

Může mi zaměstnavatel zrušit nebo změnit
směny „ze dne na den“?
Změnu rozvržení směn může zaměstnavatel provést
pouze 2 týdny předem, nedohodne-li se se zaměstnanFinanční ústavy jako ČSOB, Česká spořitelna, Komerč- cem jinak (§ 84 zákoníku práce).
ní banka, Raiffeisenbank, UniCredit, Modrá pyramida, Může mi zaměstnavatel nařídit neplacené volno?
Českomoravská stavební spořitelna a další, nabízí od- Neplacené volno nelze nařídit, lze jej poskytnout jen
klady půjček i hypoték, a to v různém rozsahu (u výše na žádost zaměstnance.
uvedených minimálně v rozsahu šesti měsíců).
Kolik dostanu, když jsem v karanténě?
Vždy je třeba obrátit se na daný finanční ústav (poZaměstnanec má právo na náhradu mzdy od zaměstpřípadě na vašeho finančního poradce), k čemuž jsou
navatele ve výši 60 % průměrného redukovaného
zřízeny speciální telefonní linky, formuláře, webové
výdělku po dobu prvních 14 dnů, a pokud se zaměststránky a další nástroje bezkontaktního způsobu konanec nevrátí do práce, pak má od 15. dne nárok na nemunikace.
mocenské (§ 192 zákoníku práce).
Doplnění: Vláda ČR vyhlásila moratorium na splátky
úvěrů a hypoték na půl roku, a to pro úvěry a hypotéky Pokud je má firma uzavřená kvůli mimořádným
uzavřené před 26. 3. 2020. Návrh byl taktéž schválen opatřením, kolik dostanu?
Parlamentem České republiky. Více informací Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzanaleznete na
internetových
stránkách: vření provozoven na základě mimořádných opatření
vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstwww.mfcr.cz/cs/aktua- lne/koronavirus-covid-19.
nanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělMinisterstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje ku (§ 208 zákoníku práce).
na svých webových stránkách (www.mpsv.cz/web/cz/
informace-ke-koronaviru) mnoho důležitých informací a Když nemůže zaměstnavatel zajistit chod
vydalo například přehled základních práv zaměst- podniku kvůli prostoji, kolik dostanu?
nance během epidemie. Zde uvádíme jen část infor- Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu promací, které se vztahují k možnému snížení příjmů. Více stoje, např. nemá dostatek surovin pro výrobu, náleží
pak naleznete na webové stránce www.mpsv.cz/web/ zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průcz/prava-zamestnancu, včetně přehledu nejčastějších měrného výdělku [§ 207 písm. a) zákoníku práce].
polopravd a mýtů.
Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou
zakázky, kolik dostanu?
Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou
Pokud
zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu čás„ze dne na den“?
tečné
nezaměstnanosti,
tj. z důvodu omezení odbytu
Zaměstnavateldovolenouurčujealespoň14dnůpředem,
výrobků/poptávky
po
službách,
náleží zaměstnanci
pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší lhůtě
náhrada
mzdy
ve
výši
nejméně
60
% průměrného vý(§ 217 zákoníku práce).
dělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací.
Může mi zaměstnavatel zkrátit pracovní úvazek?
Zkrátit pracovní dobu (úvazek) lze pouze v dohodě se Kdy mám právo na pracovní volno a ošetřovné?
Po celou dobu uzavření příslušného školského zařízaměstnancem (§ 80 zákoníku práce).
zení/stacionáře přísluší zaměstnanci pracovní volno a
Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli
dávka ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let,
koronaviru?
péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci
Ne, nemůže. Zaměstnavatel může dát výpověď jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), a dále o
zaměstnanci pouze z důvodů vyjmenovaných v § 52 osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby aspoň ve
zákoníku práce.
stupni I (lehká závislost).
Může mi zaměstnavatel snížit mzdu?
Zaměstnavatel nemůže snížit zaměstnanci sjednanou Ministerstvo financí vydalo pro poplatníky zasažemzdu. Pozor: je-li mzda zaměstnance určena mzdovým né současnou situací liberační balíčky, které:
výměrem, je snížení možné, ale důvod musí spočívat
ve vykonávané práci. Ke změně výše mzdy nemůže • přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z
příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do
dojít zpětně.
1. července 2020;
Je možné pracovat z domova, když jsem
v karanténě?
• individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení
Zaměstnanci nelze práci z domova jednostranně naří- všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže
důvody související s koronavirem (na žádost);
dit, neboť se na tom musí zaměstnanec se zaměstnava-

Pro plátce daně doporučujeme sledovat nově zveřejňované informace na webových stránkách: www.financnisprava.cz.
Doplnění: Vláda České republiky schválila Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tis. Kč, o který budou moci živnostníci zažádat. I tento návrh byl schválen
Parlamentem České republiky.
Souhrnné informace o možnostech řešení finančních
otázek v souvislosti s pandemií koronaviru naleznete
taktéž na internetovém portálu: www.mesec.cz.
Českomoravská záruční a rozvojová banka
spustila záruční program COVID II, který má usnadnit přístup živnostníků, malých a středních podniků k
provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž
ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výsky- tu
koronavirové infekce a souvisejících preventivních
opatření. Více naleznete na internetových stránkách:
www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/.
Podnikatelé a živnostníci mohou více informací zjistit
na internetových stránkách Hospodářské komory ČR: www.komora.cz/koronavirus/ a dotazovat se
na adrese: www.pespropodnikatele.cz/.
Pokud hledáte právní pomoc v otázkách spojených se
současným stavem, je možné se bezplatně dotázat
na internetových stránkách: www.koronavirus.frankbold.org/ společnosti Frank Bold.
Studenti Masarykovy univerzity spustily vlastní
online poradnu na internetové adrese: www.law.muni.
cz/content/cs/aktualne/poradnakoronavirus/. Dotazovat se lze také na emailové adrese: poradna.koronavirus@law.muni.cz. Poradna je v provozu ve všedních
dnech.
Obec Kamýk nad Vltavou v současné době poskytuje sociální podporu v rámci rozpočtu obce seniorům a
ohroženým lidem.
I přes platné obecní závazky a očekávaný výrazný propad příjmů budou projednány na nejbližším zastupitelstvu možné formy přímé i nepřímé finanční podpory
pro občany i podnikatele.
Jestliže se vám něčeho nedostává, potřebujete poradit, neváhejte a obraťte se na nás a na výše uvedené
instituce.
Prosíme vás, nebojte se a nestyďte, a dejte o sobě vědět!
Obecní úřad Kamýk nad Vltavou – 318 677 129, mobil 728 278 264, 602 145 100, obeckamyk@obeckamyk.cz
Úřední hodiny obecního úřadu – pondělí, středa
od 14:00 do 17:00.

