
podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2020 č. 311

Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ

IČ (bylo-li přiděleno)

Vyplňte vaše IČ a klikněte na tlačítko vyhledat. V případě shody budou Vaše údaje automaticky
předvyplněny.

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Titul před Titul za

DIČ*

U fyzické osoby je DIČ tvořeno rodným číslem, nebo obecným identifikátorem, který přidělil finanční
úřad při registraci.

Ulice

Číslo popisné/orientační*

Vyhledat

Osobní údaje



Sídlo

Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2020 č. 311

Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ

IČ (bylo-li přiděleno)

Vyplňte vaše IČ a klikněte na tlačítko vyhledat. V případě shody budou Vaše údaje automaticky
předvyplněny.

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Titul před Titul za

DIČ*

U fyzické osoby je DIČ tvořeno rodným číslem, nebo obecným identifikátorem, který přidělil finanční
úřad při registraci.

Ulice

Číslo popisné/orientační*

Vyhledat

Osobní údaje



Sídlo

Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

iédost o dotaci z programu ,,O§ET§OVNE“ pro OSVCV:
podle usnesem’ vlédy Cvleské republiky ze dne 26. bFezna 2020 E. 311

I6: (bylo—Ii pFidéleno)

Vyhledat

Vyp/fite va§e I6 0 k/iknéte na t/aEI'tko vyh/edat. V pflpadé shody budou Vas"e Udaje automaticky
pFedvyp/nény.

Osobnl' Cldaje

Jméno*

PFI’jmem'*

Datum narozem’"

El

Titul pFed Titul za

016*

U fyzické osobyje DICV tvoFeno rodnym El'slem, nebo obecnym identifikétorem, ktery pFidé/i/ finanén/
dFad pFi registraci.

Sl'dlo

Ulice

él'slo popisné/orientaéni*

Dchraua suukrovm'r
pudmmky

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/


E-mail*

Zadaný email bude využit pro veškerou další komunikaci, včetně doručení rozhodnutí.

Mobilní telefon*

Datová schránka

V případě, že jste vlastníkem datové schránky, uveďte ji, rozhodnutí Vám bude zasláno do Vámi
uvedené datové schránky.

Město/Obec*

PSČ*

Žádám o dotaci OSVČ z programu "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ za měsíc BŘEZEN 2020

Bydliště

Adresa bydliště je stejná jako sídlo

Kontaktní údaje

Rozsah dotace

Vybrat všechny dny

Čt 12.3.            
Ochrana soukromí - Smluvní

podmínky

E-mail*

Zadaný email bude využit pro veškerou další komunikaci, včetně doručení rozhodnutí.

Mobilní telefon*

Datová schránka

V případě, že jste vlastníkem datové schránky, uveďte ji, rozhodnutí Vám bude zasláno do Vámi
uvedené datové schránky.

Město/Obec*

PSČ*

Žádám o dotaci OSVČ z programu "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ za měsíc BŘEZEN 2020

Bydliště

Adresa bydliště je stejná jako sídlo

Kontaktní údaje

Rozsah dotace

Vybrat všechny dny

Čt 12.3.            
Ochrana soukromí - Smluvní

podmínky

Mésto/Obec*

Psé*

Bydliété

V Adresa bydliétéje stejné jako sidlo

Kontaktnl' L'Idaje

E—mai|*

Zadany email bude vyuzvit pro ve§kerou da/él'komunikaci, vcvetne" dorucvenl'rozhodnutl'.

Mobilm’telefon"

Datové schrénka

V prvl'padé, ZVe jste v/astnl'kem datové schrénky, uved’te ji, rozhodnutl' Vém bude zaslc’mo do Vdmi
uvedené datové schrc’mky.

Rozsah dotace

iédém o dotaci osvé z programu "oéETI'zovué" PRO osvc“: za mésfc B§EZEN 2020

Vybrat véechny dny

ét123.
Dchraua suukrovm'r

pudmmky

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
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Vyberte počet dní, za které žádáte dotaci (424 Kč/den)

Celkem za 0 dní ošetřování v celkové výši 0 Kč.

Pá 13.3.            

So 14.3.            

Ne 15.3.            

Po 16.3.            

Út 17.3.            

St 18.3.            

Čt 19.3.            

Pá 20.3.            

So 21.3.            

Ne 22.3.            

Po 23.3.            

Út 24.3.            

St 25.3.            

Čt 26.3.            

Pá 27.3.            

So 28.3.            

Ne 29.3.            

Po 30.3.            

Út 31.3.            

Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

Vyberte počet dní, za které žádáte dotaci (424 Kč/den)

Celkem za 0 dní ošetřování v celkové výši 0 Kč.

Pá 13.3.            

So 14.3.            

Ne 15.3.            

Po 16.3.            

Út 17.3.            

St 18.3.            

Čt 19.3.            

Pá 20.3.            

So 21.3.            

Ne 22.3.            

Po 23.3.            

Út 24.3.            

St 25.3.            

Čt 26.3.            

Pá 27.3.            

So 28.3.            

Ne 29.3.            

Po 30.3.            

Út 31.3.            

Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

Pé 13.3.

80 14.3.

Ne 15.3.

P0 16.3.

L'Jt 17.3.

St 18.3.

(”:t 19.3.

Pé 20.3.

80 21.3.

Ne 22.3.

P0 23.3.

L'Jt 24.3.

St 25.3.

(”:t 26.3.

Pé 27.3.

80 28.3.

Ne 29.3.

P0 30.3.

L'Jt31.3.

IV]Vyberte poEet a', za ktere zaddte dotaci (424 KE/den)

Celkem za 0 dm’ oéetFova'nI' v celkové vyiéi 0 K6.
Dchraua soukrmm’r

pudrm'nky

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/


O výplatu dotace žádám na:

Číslo bankovního účtu*

Kód banky*

Já, níže podepsaná/ý

tímto prohlašuji, že jsem osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která na základě
mimořádného opatření vlády ČR* proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji
podnikatelskou činnost z důvodu péče

Dále prohlašuji, že o výplatu dotace z uvedeného důvodu žádám pouze jednou a nebudu žádat o
příspěvek ze stejného důvodu z jiného kompenzačního programu a podpor realizovaných orgány
státní správy a samosprávy. Prohlašuji rovněž, že nemám nárok na ošetřovné ze systému
nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství a nečerpám rodičovský příspěvek. Dále
prohlašuji, že na stejné dítě/děti, anebo nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které je
závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
anebo na osobu/y která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é
na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

Dále prohlašuji, že:

Způsob vyplacení dotace



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena na základě
usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce
COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo



o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné
osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud
nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného
opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo



osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na
pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče,
kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.



Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

O výplatu dotace žádám na:

Číslo bankovního účtu*

Kód banky*

Já, níže podepsaná/ý

tímto prohlašuji, že jsem osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která na základě
mimořádného opatření vlády ČR* proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji
podnikatelskou činnost z důvodu péče

Dále prohlašuji, že o výplatu dotace z uvedeného důvodu žádám pouze jednou a nebudu žádat o
příspěvek ze stejného důvodu z jiného kompenzačního programu a podpor realizovaných orgány
státní správy a samosprávy. Prohlašuji rovněž, že nemám nárok na ošetřovné ze systému
nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství a nečerpám rodičovský příspěvek. Dále
prohlašuji, že na stejné dítě/děti, anebo nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které je
závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
anebo na osobu/y která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é
na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

Dále prohlašuji, že:

Způsob vyplacení dotace



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena na základě
usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce
COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo



o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné
osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud
nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného
opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo



osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na
pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách,
která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče,
kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.



Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

ZpL°Isob vyplacenl' dotace

0 VX/platu dotace iédém na:

él'slo bankovm’ho Uétu"

Kéd banky"

(”:ESTNE PROHLAéENi
Jé, nl'ie podepsané/S/

tl'mto proh|a§uji, iejsem osoba samostatné VX/déleéné Einné (délejen ,,OSV(V:“), které na zékladé
mimoFédného opatFenI' vlédy CR* proti él'FenI' infekce COVID-19 nemflie vykonévat svoji
podnikatelskou Einnost z dflvodu péée

o o dI’té/i, které navétévuje/jl' ékolu nebojiné détské zaFI'zenI', které byla uzavFena na zékladé
usnesem’ vlédy Ceské republiky o pFijetI' krizového opatFenI’ v souvislosti s él’FenI'm infekce
COVID—19 aje/jsou mladél’ 13 let, nebo

o o nezaopatFené dl'té (déti) maximélné do véku 26 let, které/é je/jsou zévislé na pomocijiné
osoby alespofi ve stupni I (Iehké zévislost) podle zékona 6108/2006 8b., 0 sociélm’ch
sluibéch, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisf’J (délejen ,,zékon 0 sociélm’ch sluibéch“), pokud
nemfiie/nemohou navétévovat ékolu z dflvodu jejl'ho uzavFem’ na zékladé mimoFédného
opatFenI’ proti él’FenI’ infekce COVID-19, nebo

o osobu/y, které/é z dflvodu dlouhodobé nepFI'znivého zdravotnl'ho stavu je/jsou zévisIé/é na
pomocijiné osoby alespofi ve stupni I (Iehké zévislost) podle zékona o sociélm’ch sluibéch,
které/é byla/y uml’sténa/y doéasné do domécn’ péée z dvodu uzavFem’ zaFI’zenI’ sociélm’ péée,
kdejinak pobSIvé/jl', na zékladé mimoFédného opatFem’ proti él’Fem’ infekce COVID-19.

Déle prohlaéuji, 2e 0 VS/platu dotace z uvedeného dflvodu iédém pouzejednou a nebudu iédat o
pFI'spévek ze stejného dflvodu zjiného kompenzaénl'ho programu a podpor realizovanX/Ch orgény
stétm’ sprévy a samosprévy. Prohlaéuji rovnéi, 2e nemém nérok na oéetFovné ze systému
nemocenského pojiétém’, penéiitou pomoc v matetVI’ a neéerpém rodiéovsky pFI'spévek. Déle
prohlaéuji, 2e na stejné dI'té/déti, anebo nezaopatFené dI'té/déti maximélné do véku 26 let, kteréje
zévislé na pomocijiné osoby aspofi ve stupni I (Iehké zévislost) podle zékona o sociélm’ch sluibéch,
anebo na osobu/y které/é z dvodu dlouhodobé nepFI’znivého zdravotnl’ho stavu je/jsou zévisIé/é
na pomocijiné osoby alespor'I ve stupni I (Iehké zévislost) podle zékona o sociélnl’ch sluibéch,
neéerpé tento nebojiny kompenzaém’ pFI'spévek iédné jiné osoba.

Déle prohlaéuji, 2e:

Dchraua suukromx’r
pudrm'nky

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
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*) Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách. mzcr.cz [online].
[cit. 2020-03-11]. Dostupné online zde.

**) Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní
nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury,
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Místo*

Dne*

Údaje o dětech/osobách žijících s žadatelem ve společně hospodařící domácnosti

Dítě/děti musí být závislé/á na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona
o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na
základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace jsem OSVČ na hlavní činnost a v důsledku
péče o předmětnou osobu v období, za něž žádám o dotaci, jsem tuto činnost nemohl/a
vykonávat;



splňuji definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č.
800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách);



jsem zaregistrován/a jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů;



nemám žádné nedoplatky vůči vybraným institucím** a vůči poskytovatelům podpory
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.



Podpis žadatele

1. 4. 2020

PŘÍLOHA Č. 1

Údaje o dítěti/dětech, které navštěvuje/jí školy i jiná dětská zařízení a je/jsou
mladší 13 let

 Přidat dítě

Údaje o nezaopatřeném/ých dítěti/dětech maximálně do věku 26 let

 Přidat dítě Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

*) Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách. mzcr.cz [online].
[cit. 2020-03-11]. Dostupné online zde.

**) Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní
nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury,
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Místo*

Dne*

Údaje o dětech/osobách žijících s žadatelem ve společně hospodařící domácnosti

Dítě/děti musí být závislé/á na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona
o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na
základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace jsem OSVČ na hlavní činnost a v důsledku
péče o předmětnou osobu v období, za něž žádám o dotaci, jsem tuto činnost nemohl/a
vykonávat;



splňuji definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č.
800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách);



jsem zaregistrován/a jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů;



nemám žádné nedoplatky vůči vybraným institucím** a vůči poskytovatelům podpory
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.



Podpis žadatele

1. 4. 2020

PŘÍLOHA Č. 1

Údaje o dítěti/dětech, které navštěvuje/jí školy i jiná dětská zařízení a je/jsou
mladší 13 let

 Přidat dítě

Údaje o nezaopatřeném/ých dítěti/dětech maximálně do věku 26 let

 Přidat dítě Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

o pFi podém’ iédosti a po celou dobu Eerpém’ dotacejsem OSVC na hlavnl' Einnost a v dfisledku
péée o pFedmétnou osobu v obdobl’, za néi iédém 0 dotaci,jsem tuto Einnost nemohI/a
vykonévat;

o splfiuji definici malého a stFedm’ho podniku uvedenou v Pfiloze (E. 1 NaFI'zenI' Komise (ES) 6.
800/2008, ktery'Im se v souladu s Elénky 87 a 88 Smlouvy 0 ES prohlaéujl' uréité kategorie
podpory za sluéitelné se spoleEnS/m trhem (obecné naFI’zenI’ o blokovS/ch vS/jimkéch);

o jsem zaregistrovén/ajako poplatnl’k dané z pFI’jmfl na finaném’m UFadé pod|e§ 125, odst. 1
zékona 63. 280/2009 8b., dafiovy Féd, a § 39 zékona E. 586/1992 Sb. 0 danl’ch z pFI’jmfl, ve
zném’ pozdéjél'ch pFedpis;

o nemém iédné nedoplatky vfléi vybranSIm institucim** a vfléi poskytovatelflm podpory
z projektfl spolufinancovanSICh z rozpoétu Evropské unie.

*) MimoFédnd opatFen/Ministerstva zdravotnictvizakazujl'kondnl' hromadnych akc/nad 100 osob i vyuku na §koléch. mzcr. cz [on/ine].

[Cit 2020-03-1 1]. Dostupné on/ine zde.

**) FinanénI'UFad, éeské spréva socidlnt’ho zabezpeéem’, zdravotnl'pojisvt'ovnx Stdtnl' pozemkovy UFad, Ministerstvo financi, jako prdvnl’
néstupce Fondu ndrodnl’ho majetku, Stétnl' fond z"ivotnl'ho prostFedI', Stc'ltnl' fond rozvoje byd/enl', Ce/nl'spréva CR, Stdtnl' fond ku/tury,
Stc'ltnl' fond CR pro podporu a rozvoj fieské kinematografie, Stétnl'zemédé/sky intervenEnI' fond, kraje, obce a svazky obCI'.

Podpis iadatele

Mbw*

Dne*

El 1.4.2020

PIVRfLOHA 6. 1
..IUdaje o détech/osobc'rch zvlCI'Ch s zvadate/em ve spo/eéne" hospodaFI'CI'domécnosti

Udaje o dI'téti/détech, které navétévuje/jl' §koly ijiné détské zaFI'zenI' a je/jsou
mladél' 13 let

0 PFidat dl’té

Udaje o nezaopatFeném/ych dI'téti/détech maximélné do véku 26 let

DI'té/déti musibfl zévis/é/é na pomocijine' osoby alespofi ve stupni I (lehkd zévis/ost) pod/e zdkona
o socidlm’ch s/uzvbéch, pokud nemEIzve/nemohou nav§tévovat §kolu z dfivodujejl'ho uzavfenl'na
zdkladé mimoFddného opatFen/proti §I’Feniinfekce COVID-19.

a P Fi d at d Ilté Osmaua 232:3“ Sm‘mm

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/


Mám datovou schránku

Přihlaste se do své datové schránky a nahrajte vygenerovaný PDF soubor spolu s dalšími
přílohami, které jste ve formuláři uvedli a odešlete do datové schránky Ministerstva
průmyslu a obchodu.

ID Datové schránky: wnswemb
Předmět: fpmpo20

Mám elektronický podpis

PDF soubor podepíšete svým elektronickým podpisem a spolu s dalšími přílohami
zašlete e-mailem na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

E-mailová adresa: fpmpo20@mpo.cz
Předmět e-mailu: fpmpo20

Jde o osoby/bu, v I. stupni závislosti (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é
byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak
pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Po vygenerování pdf žádosti NEZAPOMEŇTE do datové schránky nebo e-mailu nebo při odeslání
poštou přiložit požadované PŘÍLOHY.

Údaje o osobě/ách, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby

 Přidat osobu

DALŠÍ PŘÍLOHY
K této žádosti přikládám další přílohy.

Dokončit a stáhnout PDF





Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

Mám datovou schránku

Přihlaste se do své datové schránky a nahrajte vygenerovaný PDF soubor spolu s dalšími
přílohami, které jste ve formuláři uvedli a odešlete do datové schránky Ministerstva
průmyslu a obchodu.

ID Datové schránky: wnswemb
Předmět: fpmpo20

Mám elektronický podpis

PDF soubor podepíšete svým elektronickým podpisem a spolu s dalšími přílohami
zašlete e-mailem na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

E-mailová adresa: fpmpo20@mpo.cz
Předmět e-mailu: fpmpo20

Jde o osoby/bu, v I. stupni závislosti (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é
byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak
pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Po vygenerování pdf žádosti NEZAPOMEŇTE do datové schránky nebo e-mailu nebo při odeslání
poštou přiložit požadované PŘÍLOHY.

Údaje o osobě/ách, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby

 Přidat osobu

DALŠÍ PŘÍLOHY
K této žádosti přikládám další přílohy.

Dokončit a stáhnout PDF





Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

Udaje o osobé/éch, které/é z dCIvodu dlouhodobé nepFI'znivého zdravotnl'ho
stavu je/jsou zévislé/é na pomoci jiné osoby

Jde 0 osoby/bu, v I. stupni zévis/osti (lehkd zévis/ost) pod/e zékona 0 sociélm’ch s/uzvbc'Ich, které/é
by/a/y uml'sténa/y doéasne" do doméC/pécve z dfivodu uzavFenI'zaFI'zenI'socidlm’péc’e, kdejinak
pobyvc'I/jl', na zc'Ik/adé mimorvédného opatFen/proti §I’Fen/'infekce COVID-19.

0 PFidat osobu

DALSI PRILOHY

K této iédosti pFiklédém dalél' pFl'Iohy.

Po vygenerovénl' pdf iédosti NEZAPOMENTE do datové schrénky nebo e-mailu nebo pFi odeslém’
poétou pFiloiit poiadované PfiiLOHY.

o Mém datovou schrénku

PFihlaste se do své datové schrénky a nahrajte vygenerovany PDF soubor spolu s dalél’mi
pFI'Iohami, kteréjste ve formuléFi uvedli a odeélete do datové schrénky Ministerstva
prflmyslu a obchodu.

ID Datové schrénky: wnswemb
PFedmét: fpmp020

o Mém elektronicky podpis

PDF soubor podepl'éete svS/m elektronickS/m podpisem a spolu s dalél'mi pfilohami
zaélete e—mailem na adresu Ministerstva prflmyslu a obchodu.

E-mailové adresa: fpmp020@mpo.cz
P‘r'edmét e-mailu: fpmpoZO

Dchraua suukrovm'r
pudmmky

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/


Chci poslat papírově

PDF soubor vytiskněte a spolu s dalšími přílohami zašlete na Podatelnu Ministerstva
průmyslu a obchodu.

Poštovní adresa:
"fpmpo20"
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1



Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

Chci poslat papírově

PDF soubor vytiskněte a spolu s dalšími přílohami zašlete na Podatelnu Ministerstva
průmyslu a obchodu.

Poštovní adresa:
"fpmpo20"
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1



Ochrana soukromí - Smluvní
podmínky

G Chci poslat papl'rové

PDF soubor vytisknéte a spolu s dalél'mi pfilohami zaélete na Podatelnu Ministerstva
prflmyslu a obchodu.

Poétovnl’ ad resa:
"fpmp020"
Ministerstvo prflmyslu a obchodu
Na Frantiéku 32
1 1O 15 Praha 1

Dchraua suukrovm'r
pudrm'nky

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/

