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Odpovede na vaše otázky 

Táto brožúra s často kladenými otázkami poskytuje prehľad o dostupnom 

poradenstve a pomoci od vlády pre SZČO počas pandémie koronavírusu (COVID-

19). 

Pre poradenstvo na mieru o akejkoľvek problematike z týchto najčastejších 

otázok alebo akéhokoľvek iného aspektu pracovného práva, zavolajte na číslo 

(028) 9024 4401 a vyžiadajte si poradcu v oblasti pracovného práva. 

Čo ak sa v práci začnem cítiť zle? 

Ak začnete mať nový, nepretržitý kašeľ alebo zvýšenú teplotu, choďte domov. Mali 

by ste zostať doma a „samoizolovať“ sa na obdobie 7 dní od prepuknutia príznakov. 

Ak bývate s inými osobami (s rodinou alebo spolubývajúcimi), tiež musia zostať 

doma 14 dní od tohto dátumu. Pre pomoc a poradenstvo v oblasti zdravotnej 

starostlivosti, použite online službu pre otázky ohľadne koronavírusu NHS 111. 

Aká pomoc je dostupná? 

Vláda Spojeného kráľovstva predstavila nový program na pomoc niektorým 

samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) v tomto čase. Program známy ako 

príspevok v rámci podpory pre SZČO (Self-Employed Income Support Scheme) 

zabezpečuje priamy zdaniteľný hotovostný grant na váš bankový účet každý mesiac. 

Výška grantu bude 80 % z vášho priemerného mesačného príjmu až do výšky 2 500 

£ mesačne. 

Aby ste spĺňali podmienky programu, museli ste: 

- Prísť o zisky z obchodovania alebo partnerského obchodovania kvôli vypuknutiu 

pandémie. 

- Dosiahnuť priemerný ročný obchodný zisk vo výške 50 000 £ alebo menej. 

- Obchodovať v daňovom roku 2019-20. 

https://111.nhs.uk/covid-19
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- Podať alebo plánovať podať daňové priznanie za daňový rok 2018-19. 

Navyše, aspoň polovica vášho celkového príjmu musí pochádzať zo samostatne 

zárobkovej činnosti a musíte mať v úmysle pokračovať v obchodnej činnosti v 

daňovom roku 2020-21. 

Ak spĺňate tieto požiadavky, kliknite sem a navštívte webovú stránku programu vlády 

Spojeného kráľovstva, kde môžete skontrolovať, či ste spôsobilý. 

Ako sa vypočíta môj priemerný mesačný príjem? 

Váš priemerný mesačný príjem bude vychádzať z príjmov, ktoré ste uviedli vo vašich 

daňových priznaniach za posledné tri roky. Ak zatiaľ nevykonávate samostatne 

zárobkovú činnosť tri roky, daňový úrad HMRC preskúma vaše daňové priznania za 

obdobie, v ktorom ste vykonávali SZČ. Aby ste mohli požiadať o program, musíte 

minimálne podať alebo plánovať podať daňové priznanie za rok 2019. 

Budem povinný to splatiť? 

Nie, ide o grant. Nebudete povinný to splatiť. 

Začal som vykonávať SZČ v daňovom roku 2018-19. Bude 

môj príjem vypočítaný pomerným základom, akoby som 

pracoval celý rok? 

Nie. Napríklad, osobe, ktorá v daňovom roku 2018-19 vykonávala SZČ a zarobila 10 

000 £ sa priemerný ročný príjem vypočíta zo sumy 10 000 £ a nie 20 000 £. 

Pracujem ako živnostník alebo v podobnom pracovnom 

režime a príjem dostávam cez PAYE. Mám nárok na tento 

program? 

Nie. Kontaktujte spoločnosť alebo spoločnosti, pre ktoré pracujete a požiadajte ich, 

aby vás zaradili do vládneho programu na udržanie pracovných miest počas 

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
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pandémie koronavírusu (Government’s Coronavirus Job Retention (Furlough) 

scheme). 

Som riaditeľom mojej vlastnej spoločnosti s ručením 

obmedzeným a platím si dividendy. Spĺňam podmienky 

programu? 

Nie. Zistite, aké možnosti sú pre vás k dispozícii prostredníctvom sociálneho systému 

(pozrite nižšie) alebo cez programy pre pomoc podnikateľom, ktoré boli vytvorené. 

Ak chcete získať viac informácií o programoch pomoci pre podnikateľov, kliknite 

sem. 

Potrebujem finančnú pomoc odteraz pokiaľ dostanem prvú 

platbu v rámci programu. Aká ďalšia pomoc je dostupná? 

Alebo 

Nespĺňam požiadavky programu pomoci pre SZČO. Aká 

ďalšia pomoc je dostupná? 

Ak nemôžete pracovať, môžete požiadať o univerzálny kredit (Universal Credit – 

UC). Môžete mať nárok na nový príspevok v zamestnaní (ESA), buď samostatne 

alebo navyše k UC. Ak ste na základe vášho bežného príjmu v minulosti nemali 

nárok na príspevok na dieťa (Child Benefit – CB) a váš príjem sa znížil, môžete 

požiadať príspevok na dieťa.  

V súvislosti s koronavírusom (COVID-19) vláda dočasne odstránila „spodnú hranicu 

príjmu“ pri žiadosti o univerzálny kredit, ktorý sa za normálnych okolností vzťahuje 

na SZČO. 

Upozorňujeme, že dávky sú veľmi zložité. Dôrazne vám odporúčame, aby ste 

pred požiadaním o tieto dávky vyhľadali pomoc a to najmä v prípade, ak si už 

uplatňujete iné dávky. Bezplatné odborné poradenstvo ohľadne dávok môžete získať 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
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z Právneho centra Severného Írska. Zavolajte na číslo (028) 9024 4401 a 

porozprávajte sa s jedným z našich poradcov v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Môžete tiež spĺňať podmienky úverovej schémy pre malých podnikateľov 

(Coronavirus Business Interruption Loan Scheme). Ak chcete získať ďalšie 

informácie o tejto schéme, kliknite sem. 

Ako môžem požiadať o dávky? 

Tu môžete požiadať o UC. 

Ak chcete požiadať o ESA, kontaktujte centrum pre zamestnanosť a podporu príjmu 

Severného Írska (Employment and Support Allowance Centre) na čísle 0800 085 

6318. Ďalšie informácie o uplatnení nároku na ESA nájdete tu. 

Pri žiadosti o ktorúkoľvek z týchto dávok pravdepodobne nebude vyžadované 

osobné stretnutie počas pandémie, pokiaľ sa nevyskytnú výnimočné okolnosti. 

Dôrazne vám odporúčame, aby ste pred požiadaním o dávky vyhľadali pomoc. 

Čelím vážnym finančným problémom. Je niečo, čo by som 

mohol urobiť? 

Ak je kvôli vašej situácii ohrozené zdravie, bezpečnosť a duševná pohoda vás a 

vašej rodiny, môžete požiadať o službu finančnej pomoci vlády (Government’s 

Financial Support Service). Za takýchto okolností môžete požiadať o pomoc podľa 

uváženia (Discretionary Support) prostredníctvom bezplatnej telefonickej služby na 

čísle 0800 587 2750. O túto pomoc môžete tiež požiadať pomocou online formulára, 

ktorý je dostupný tu. 

Je k dispozícii daňová úľava? 

Popri pomoci prostredníctvom systému dávok vláda Spojeného kráľovstva tiež 

poskytla určitú daňovú úľavu pre SZČO. Ak platíte daň z pridanej hodnoty (VAT), 

môžete využiť odklad DPH. DPH splatné k 20. marcu 2020 sa teraz posúva na 31. 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/coronavirus-coronavirus-business-interruption-loan-scheme-small-businesses
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.nidirect.gov.uk/contacts/employment-and-support-allowance-centre
https://www.nidirect.gov.uk/publications/discretionary-support-form
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marca 2021. Platby za daň z príjmov splatné k júlu 2020 v rámci systému Self-

Assessment boli odložené do januára 2021. 
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Odmietnutie zodpovednosti 

Napriek všetkej snahe zaručiť, aby boli informácie v publikáciách Právneho centra 
správne, nenesieme zodpovednosť za nepresnosti informácií alebo ich následky. 
Informácie v tomto dokumente sa nesmú považovať za úplné a autoritatívne vyhlásenie 
zákona. 

Právne centrum Severného Írska pôsobí v Severnom Írsku. Informácie uvedené v tomto 
dokumente platia len pre právne predpisy v Severnom Írsku. 

Pri čítaní dokumentov Právneho centra Severného Írska berte, prosím, na vedomie dátum 
vydania, pretože od vtedy mohlo dôjsť k zmene právnych predpisov. 

 © Právne centrum Severného Írska, 2020 


