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V Praze dne 5.4.2020 

 

 

Věc: OSVČ v nouzovém stavu 
 
Vážení zastupovaní, 
kolektivní správce Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného 

umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (ve zkratce dále jen jako 

„OOA-S“), se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 60166916, která 

je kolektivním správcem autorských práv vztahujících se k dílům oboru výtvarného a 

architektonického, včetně výtvarné složky audiovizuálních děl, si Vám dovolila zpracovat 

a zasílá Vám tento přehled možností, které Vám mohou pomoci v době nouzového stavu.  

 

Vnímáme velmi citlivě skutečnost, že mnoho autorů se muselo dočasně vzdát své práce, 

svých příjmů a právem se obávají budoucnosti. Autor tvořící podle Autorského 

zákona, tedy každý z Vás, i pokud nemáte přiděleno podnikatelské IČO, jste 

součástí skupiny tzv. svobodných podnikání – a všechny níže uvedené možnosti 

se vztahují i na Vás. 

 
Dne 3.4.2020 Ministerstvo financí a Finanční správa představily program přímé podpory pro 
OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je oproti původnímu 
zveřejněnému návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě dostupnější. V mediích je 
uváděn jako „pětadvacítka“. Jho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v 
průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ (a 
příslušník svobodného podnikání), která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních 
požadavků: 
 

▪ Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího 
důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, 
znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový 
poradce a podobně). 

▪ Vykonávaná činnost je činností hlavní, 
▪ Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává 

zaměstnání 
▪ OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž 

činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání) 
▪ OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru 

obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo 
krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít 
provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče 
o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či 
omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti) 

 
  
Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný 
počet dnů je tedy 25 000 Kč (odtud mediální název „pětadvacítka“).  
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Kompenzační bonus se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel 
podporu v nezaměstnanosti. 
 
Podpora Vám bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně 
jednoduchá žádost, bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku 
na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti 
budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace 
Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech 
umístěných před finančními úřady. Formulář bude Finanční správou představen v řádu 
nejbližších dnů. Žádost lze podat nejpozději do 60ti dnů po skončení bonusového období. 
Správcem je FÚ místně příslušný ke správě dani. 
 
K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční 
správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí 
předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího 
týdne, tedy nejpozději do 12. dubna. 
 
 
Následuje přehled již realizovaných opatření, které Vám pomohou usnadnit překonat dobu 
po dobu epidemie: 
 
Ošetřovné: 
 
Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let, ale bude vypláceno i při péči o 
starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z 
důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují 
o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. Ošetřovné se 
vyplácí bez ohledu na to, zda pečujete o jedno nebo více dětí (tj. příspěvek se nenavyšuje 
dle počtu dětí) a bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den či ne.  
Postup pro získání ošetřovného krok za krokem najdete zde: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
 
 
Od 6.4.2020 bude zprovozněna informační linka na MHMP k programu „OŠETŘOVNÉ“ pro 
OSVČ. Telefonní číslo 236 003 206 bude k dispozici v pracovní dny v čase 9:00-12:00 a 13:00-
15:30 hodin. 
 
Pojištění: 
 
Úplné zproštění povinnosti platit měsíční zálohy na důchodové pojištění bude pro všechny 
OSVČ s účinností od zálohy za měsíc březen 2020 (splatné do 31. března 2020) do zálohy za 
měsíc srpen 2020 (splatné do 31. srpna 2020). Pojistné na důchodové pojištění bude hrazeno 
formou doplatku ve lhůtě do 8. dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 
2020 (rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle zisku za rok 2020), na 
zápočet důchodových nároků to nemá vliv.  
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
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Dojde ke snížení pojistného na důchodové pojištění za každý kalendářní měsíc v období od 
března od srpna 2020, ve kterém OSVČ vykonávala výdělečnou činnost o výši minimální 
měsíční zálohy (tj. o 2544 Kč, jde-li o OSVČ, která vykonává podnikatelskou činnost jako 
činnost hlavní). 
 
Úplné zproštění povinnosti platit měsíční zálohy na veřejné zdravotní pojištění pro všechny 
OSVČ s účinností od zálohy za měsíc březen 2020 (splatné do 8. dubna 2020) do zálohy za 
měsíc srpen 2020 (splatné do 8. září 2020). Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se uhradí 
formou doplatku ve lhůtě do 8. dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 
2020 (rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle zisku za rok 2020). 
 
Dojde ke snížení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za každý kalendářní měsíc v 
období od března do srpna 2020, ve kterém OSVČ vykonávala výdělečnou činnost o výši 
minimální měsíční zálohy (tj. do výše 2352 Kč). 
 
OSVČ nemusí podávat přiznání k dani z příjmů v březnu 2020, postačí je podat do 1. 7. 
2020. Příjmy a výdaje u ČSSZ a zdravotní pojišťovny je nutné podat do 3.8.2020. 
 
 
 
 
Za celý tým kolektivního správce OOA-S věřím, že situace se brzy vrátí k normálu a my se 
opět ponoříme na plno do práce. 
Přeji Vám všem pevné zdraví a krásné nadcházející velikonoční svátky. 
 
S úctou 
 
 
 

Eva Štěpánková, ředitelka 
 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a 
obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. 

 
 
 

 
bez příloh 


