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Nové podpory v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19 

V souvislosti s novými vládními opatřeními směřujícími k zamezení šíření onemocnění Covid-19 vláda 

schválila kromě aktuálně platných programů (zejm. Antiviru, Covid-Nájemné II a další) nové programy 

podpory, a to Covid-Gastro-Uzavřené podniky a Covid-Ubytování II. 

Druhý jmenovaný má pod patronátem Ministerstvo pro místní rozvoj, přičemž bližší podmínky prozatím 

zveřejněny nebyly a budou doplněny. 

Podrobnosti k prvně jmenovanému programu zveřejnilo na svých stránkách Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. 

COVID-Gastro-Uzavřené podniky 

Oprávněné subjekty musí splňovat všechny následující podmínky: 

▪ daňoví rezidenti ČR (nerezidenti musí splnit další podmínky), 

▪ výkon podnikatelské činnosti na základě živnostenského zákona, pokud tato činnost spadá do 

vybraných sektorů (viz níže Příloha); oproti původnímu návrhu není program omezen na subjekty 

poskytující stravovací služby; 

▪ výkon podnikatelské činnosti byl v důsledku přijatých krizových opatření omezen či zakázán alespoň 

v části období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021; 

▪ pokles tržeb a likvidity (aniž by byla stanovena bližší kritéria či hodnoty); 

▪ žadatel dále nesmí: 

✓ být podnikem v obtížích (ve smyslu evropské právní úpravy), 

✓ mít nedoplatky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, 

✓ být nespolehlivým plátcem či osobou, 

✓ ukončit svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory. 

Ke splnění podmínek podepisuje žadatel čestné prohlášení. Součástí prohlášení je i vzdání se 
nároku na náhradu škody plynoucí z krizových opatření vůči státu. 

 

Výše podpory:  

▪ 400 Kč/den/zaměstnanec (příp. spolupracující OSVČ);  

▪ výše tedy bude vypočtena jako součin 400 Kč krát počet zaměstnanců (kratší úvazky se 

přepočítávají) a/nebo spolupracujících osob OSVČ, krát počet uznaných dní, po které bylo 

provozování podnikatelské činnosti omezeno (viz níže Příloha); nejvýše však do limitu Dočasného 

rámce (viz níže); 

▪ do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – 

Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport. 

Žádost: žádost bude muset být předložena způsobem a v termínu stanoveném výzvou (výzva dosud 

nebyla vyhlášena). 
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Účel: Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní 

náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní 

náklady apod. 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Dočasný rámec: podpora spadá pod tzv. Dočasný rámec, platí pro ni tedy maximální hranice 800 tis. EUR 

(do které se započítávají rovněž podpory obdržené z dalších programů, např. Antivirus A+, Covid-nájemné I 

a II atp.). 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

V případě dotazů či nejasností se na nás obraťte, rádi vám budeme nápomocni. 
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Příloha1: 

Kód  
CZ-NACE 

Popis 
Počet 

dní 

45 a 47 MALOOBCHOD 58 

 

 

 

 

 

 

45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů 

47.4 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných 
prodejnách 

47.6 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných 
prodejnách 

47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách 

47.71 Maloobchod s oděvy  

47.72 Maloobchod s obuví a koženými výrobky  

47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty  

47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 

47.78.1 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami 

47.78.9 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. 

47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách 

47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích 

49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem 

56 STRAVOVÁNÍ 74 

 

 

 

56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

56.21 Poskytování cateringových služeb 

56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb 

56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n. 

56.3 Pohostinství 

59.14 Promítání filmů  

64 až 93 VYBRANÉ ČINNOSTI (vč. sportovních, zábavních a rekreačních) 70 

 
64.92.3 Činnosti zastaváren 

74.20 Fotografické činnosti 

82.3 Pořádání konferencí a hospodářských výstav 

85.5 Ostatní vzdělávání 

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  

96 OSOBNÍ SLUŽBY 61 

 
96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti  

96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 

96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n. 

 

______________________________ 

1 Převzato ze stránek MPO (https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-gastro-uzavrene-provozovny) 

 

  

 
1 Převzato ze stránek MPO (https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-gastro-uzavrene-provozovny) 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke 

konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti 

mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru 

předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese 

společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné 

vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme projekty napříč několika 

státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným řízením 

a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

Kontakt  

Andrea Drhová 

Senior Associate 

Email: andrea.drhova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
mailto:andrea.drhova@accace.com

