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KDO A KDY DOSTANE 
JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK 5 000 KČ
NA KAŽDÉ DÍTĚ DO 18 LET VĚKU

Jaká jsou pravidla mimořádné státní pomoci
pro rodiče s dětmi:
 Na příspěvek budou mít nárok rodiče s ročním příjmem 

do jednoho milionu Kč hrubého. Počítá se přitom 
i příjem z podnikání. U OSVČ tak bude rozhodující dílčí 
základ daně z příjmů ze samostatné činnosti.

 Věkovým limitem bude 18 let. Na příspěvek tak dosáhnou 
rodiče dětí, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku.

 Pokud pobíráte přídavky na dítě, dostanete pětitisícovku bez žádosti. Úřad 
práce vám jednorázový příspěvek vyplatí automaticky v srpnu.

 Ostatní rodiče pak budou muset o příspěvek žádat prostřednictvím elek-
tronické žádosti. Vyplacen pak bude v závislosti na rychlosti administrace 
žádostí úřadem práce.

 O příspěvek mohou žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce 
letošního roku.

 Závěrem ještě připomínáme, že jednorázový příspěvek bude osvobozen od 
daně z příjmů. Danit ho už tedy nemusíte.

DANĚ A POJISTNÉ
NA JEDNOM MÍSTĚ, 
NAVRHUJE HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA ČR

Po vzoru paušální daně pro živnostníky by stát měl umožnit platit daně, zdra-
votní a sociální pojištění zjednodušeně na jeden účet i zaměstnavatelům. Vznik 
jednoho výběrného místa pro daně a pojistné navrhla Hospodářská komora 
České republiky na svém celostátním sněmu v Olomouci.
„Jedno výběrné místo by fungovalo obdobně jako u paušální daně, zaměst-
navatel by jednou měsíčně odváděl na účet finančního úřadu částku, která by 
zahrnovala jak daň z mezd jeho zaměstnanců, tak povinné sociální a zdravotní 
pojistné za tyto zaměstnance i pojistné odvody za samotného zaměstnavatele. 
Přerozdělení vyinkasované částky by probíhalo stejně jako u paušální daně. 
Následně by pak zaměstnavatel už nečelil separátním kontrolám tří institucí, ale 
případné jedné integrované kontrole,“ vysvětlil Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora také doporučila vládě, aby zaměstnavatelům plošně 
o dva procentní body snížila sociální pojistné kvůli tomu, že ČR má jedno z nej-
vyšších zatížení práce v EU i v OECD, tvořené především vysokými odvody na 
sociální zabezpečení. Požaduje také zatraktivnění částečných úvazků zrušením 
doplatku do minimálního pojistného, zvýšení limitu pro dohody o provedení 
práce z 10 na 15 tisíc Kč měsíčně, uzákonění elektronizace pracovně-právních 
vztahů a zrychlení odpisů i pro stroje a zařízení, tedy pro majetek zařazený 
ve třetí odpisové skupině. Hospodářská komora kvituje, že se pokračuje v re-
alizaci jejích návrhů, aby se živnostníkům zvýšil limit pro povinnou registraci 
k DPH na 2 miliony Kč a rozšířila se až do téže hranice příjmů také možnost 
využít paušální daň.

KDYŽ OSVČ UKONČÍ
SVOU ČINNOST,  
MUSÍ SE PŘIHLÁSIT
NA ÚŘAD PRÁCE?

V případě, že se osoba samostatně 
výdělečně činná rozhodne ukončit svou 
činnost, má celou řadu povinností, na-
příklad takzvanou ohlašovací povinnost 
má vůči ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně. 
Jak je to však s povinností hlásit se na 
úřad práce? 
Přihlášení na úřadu práce funguje na prin-
cipu dobrovolnosti. Pokud OSVČ chce mít 
období, ve kterém výdělečnou činnost nevykonávala, 
započítané jako náhradní dobu pojištění pro výpočet 
důchodu, je vhodné se registrovat na úřad práce, popří-
padě si platit dobrovolné důchodové pojištění.
Pro zápočet náhradní doby pojištění pro přiznání dů-
chodu za období, kdy OSVČ činnost nevykonávala, 
je možné se registrovat na úřadu práce jako uchazeč 
o zaměstnání. Aby se vám doba strávená na úřadu 
práce započítala, je nutné splnit alespoň jednu z ná-
sledujících podmínek:
 V době evidence na úřadu práce byla bývalé OSVČ 

poskytována podpora v nezaměstnanosti. (Nárok na 
podporu v nezaměstnanosti OSVČ vznikne v případě, 
že v posledních dvou letech před registrací na úřadu 
práce má dobu pojištění minimálně v délce jednoho 
roku. Doba pojištění vzniká, je-li za dané období 
zaplaceno pojistné.)

 Doba evidence na úřadu práce bez nároku na pod-
poru v nezaměstnanosti se započítává jako náhradní 
doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž 
tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku 
na důchod. Nicméně do 55 let se započítává maxi-
málně rok.

OSVČ může podat také přihlášku k dobrovolnému dů-
chodovému pojištění jako osoba (ne jako OSVČ) na 
období, ve kterém nevykonávala žádnou výdělečnou 
činnost, ale maximálně na období jednoho roku zpětně 
před podáním přihlášky.
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