OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
1) Provozně technické informace
2) Ošetřovné pro OSVČ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Provozně technické informace
Úřední doba platná od 20.04.2020:
Pondělí 07:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
Středa 07:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
Mimo úřední dobu je Odbor obecní živnostenský úřad uzavřen.
V nezbytných případech lze získat informace na níže uvedených kontaktech:
Bc. Gabriela Macháčková, vedoucí oddělení registrace
tel.: 327 710 244, e-mail: zivnost@kutnahora.cz
Ing. Radim Kotlář, vedoucí odboru
tel.: 327 710 245, e-mail: zivnost@kutnahora.cz
Zdvořile Vás žádáme, abyste zdejší úřad osobně navštěvovali pouze v nejnutnějších případech.
Volte prosím přednostně některou z možností elektronické komunikace (elektronické podání živnosti – formulář
na www.rzp.cz, datová schránka úřadu – b65bfx3, prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým
podpisem).
V případě písemného podání využijte formuláře a pokyny k jejich vyplnění na
internetu https://mu.kutnahora.cz/mu/formulare-4 . Vyplněný formulář lze zaslat poštou nebo dodat na podatelnu
úřadu – Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora.
Upozorňujeme podnikatele, že živnostenský zákon nestanoví povinnost podnikatele oznámit přerušení
provozování živnosti na zdejším úřadu.
V případě evidence u Úřadu práce:
Úřad práce nevyžaduje pro zařazení do evidence přerušení živnosti u Obecního živnostenského úřadu.
Vyžaduje doklad od Okresní správy sociálního zabezpečení (u Billy) pro úřad práce (pro zařazení do
evidence uchazečů).

POPLATKY
Hotovostní platby nejsou možné. Poplatek lze uhradit v úřední době na pokladně v přízemí hlavní budovy
(Radnická 178, Kutná Hora, č. kanceláře 002), převodem na účet MěÚ Kutná Hora (nebo složenkou): č.ú. 190444212389/0800, v.s.: 31601, k.s.: 0379, specifický symbol IČO nebo rodné číslo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Ošetřovné pro OSVČ

Veškeré aktuální informace týkající se ošetřovného pro OSVČ získáte na internetových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
Na výše uvedené je k dispozici formulář včetně příloh a pokyny k vyplnění. Vyplněný formulář se zasílá
na MPO.
Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu:




prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na
adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpmpo20“ NEOTVÍRAT.
V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.
PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT
ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

