Co bylo schváleno od 23.03.2020 ?
Termín karantény a vyhlášených opatření prodloužen
zatím do 1. dubna 2020, do 06.00 hod.
Od čtvrtka 12. března platí stále třicetidenní nouzový stav
Nově schváleno:
• Počet sdružování osob na výslovně jen dvě, s výjimkou rodiny, výkonu povolání
či například pohřbu. Stále je doporučen odstup dvou metrů;
• Lidé starší 65 let mají nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami
(nad 500 m2) vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Obchodů o velikosti do 500 m2 se
netýká;
• Změna časové platnosti vyplácení ošetřovného – na dobu, po kterou bude
zákaz školní docházky platit. Věková hranice dětí zvýšena z 10 na 13 let. Nárok
na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují
o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné
čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. Finanční příspěvek byl schválen i pro
osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli
zajištění péče o děti;
• Plošné posunutí termínu podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31.
srpna 2020 a prominutí červnové zálohy na daň z příjmů;
• Odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to
na půl roku od března do srpna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění
činí letos 2.544,- Kč, na zdravotní pojištění 2.352,- Kč. (Půlroční neplacení
pojistné živnostníkům budoucí výši jejich penze nepříznivě neovlivní. Šest měsíců
má být zahrnuto mezi tzv. vyloučenou dobu, např. jako doba nemoci); Pokud
OSVČ platí více než minimum, státu to v rámci ročního vyúčtování doplatí
(schváleno vládou, ještě bude schvalovat Sněmovna;
• Podnikatelům je pozastavena povinnost evidovat tržby (EET) po dobu stavu
nouze a následující tři měsíce. Nemusí tržby evidovat a nebudou nijak
kontrolováni. Nově evidující podnikatel nemusí na FÚ pro registraci, stávající
nemusí řešit technickou podporu či aktualizaci certifikátu;
• Kurzarbeit – to znamená, že stát se podílí na nákladech firem, když se
zaměstnancům zkrátí pracovní doba. Firmy pak nemusí propouštět. Stát firmám
uhradí 50 až 80 procent vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb;
• Pendleři – pokud budou chtít tzv. pendleři nadále pracovat v zahraničí, budou si
tam muset najít ubytování. Podle vlády ideálně na tři týdny. Po návratu budou
muset do čtrnáctidenní karantény. Ubytování si nebudou muset hledat pendleři na
Slovensku a v Polsku.

