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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
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(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.06.2021

Opatření na podporu nájemců nebytových prostor - sleva z nájemného
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_c_1_Zadost_o_slevu_z_najemneho_za_NP_50
priloha_c_2_prijata_usnesení_MCBS
priloha_c_3_opatreni_Firmy_17-5-2021

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do
15.07.2021 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového stavu
od
05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády ČR
souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2
dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům
nebytových
prostorů
(prostorů
sloužících
podnikání)
v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až září 2021,
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s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti nájemců o slevu z
nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS o poskytnutí
slevy z nájemného v případě splnění podmínek dle 1. části
tohoto usnesení, a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu poskytnutých
slev z nájemného dle tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh na další opatření pro
podporu nájemců nebytových prostor ve správě MČ Brno-střed, a
to slevy na nájemném ve výši 50 % na další období, konkrétně
na měsíce srpen až září 2021. Sleva z nájemného je opět určena
nájemcům, kteří byli na základě vyhlášeného nouzového stavu a
následně vydaných krizových opatření vlády přímo dotčeni
úplným nebo částečným omezením provozu, přičemž v měsících
leden až duben 2021 (anebo alespoň po část tohoto období)
přerušili
v provozovnách
provoz
stravovacích
služeb
či
maloobchodní prodej či prodej a poskytování služeb anebo
provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny).
Jedná se o opatření směřující ke zmírnění stále trvajících
negativních
dopadů
nouzového
stavu
a
následného
stavu
pandemické nouze, spočívající zejména v podpoře obyvatel,
podnikatelů, snížení rizika nezaměstnanosti, přičemž sleduje i
zájem na udržení pestrosti a nabídky služeb v městské části
Brno-střed. I přesto, že si je MČ BS vědoma povinnosti
stanovené v § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) „..majetek obce musí být využíván účelně a
hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze
zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o
zachování a rozvoj svého majetku.“, je tímto opatřením
sledován jiný než ryze ekonomický zájem obce, jedná se o jiný
důležitý
zájem
MČ
Brno-střed,
tedy
zejména
o
podporu
podnikatelů, kteří jsou nájemci prostor spravovaných MČ BS, a
potažmo i obyvatelů MČ BS.
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S ohledem na dobu trvání nouzového stavu (v první vlně
pandemie
od 12.03.2020,
v poslední
vlně
pandemie
od
05.10.2020) a následných postupných omezení maloobchodu a
služeb je období dalších 2 měsíců (srpen a září 2021)
adekvátním obdobím k řešení důsledků spojených s nouzovým
stavem a omezením maloobchodu a služeb, a to zejména
s přihlédnutím k již učiněným opatřením ze strany MČ BS
v průběhu pandemie od března roku 2020 (obsažené v příloze č.
2 materiálu).
Stanoviska dotčených orgánů:
 Materiál projednala 117. RMČ BS dne 24.05.2021
s výsledkem:
Usnesení
RMČ/2021/117/59
Opatření
na
podporu
nebytových prostor - sleva z nájemného
RMČ BS na 117. schůzi, konané dne 24.05.2021,

nájemců

souhlasí
na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do
15.07.2021 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového stavu
od
05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády ČR
souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2
dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
s poskytnutím slevy z nájemného (bez služeb) ve výši 50 %
nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících podnikání) v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až září 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců doručených MČ BS
nejpozději do 15.07.2021 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového
stavu od 05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády
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ČR souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co
V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům
nebytových
prostorů
(prostorů
sloužících
podnikání)
v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až září 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti
nájemců o slevu z nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS
o poskytnutí slevy z nájemného v případě splnění podmínek dle
1. části tohoto usnesení, a
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu
poskytnutých slev z nájemného dle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro



Materiál projednala
s výsledkem:

dne

18.05.2021

Oulehlov
á
pro

Komise

Schwab

Vaníček

pro

pro

dislokační

Usnesení 57.6.1.1.:
Komise
dislokační
18.05.2021,
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doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců
doručených MČ BS nejpozději do 15.07.2021 (formulář žádosti
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu), kteří byli v důsledku
vyhlášeného nouzového stavu od
05.10.2020 a následujících
krizových opatření vlády ČR souvisejících s prevencí šíření
nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným
omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům
nebytových
prostorů
(prostorů
sloužících
podnikání)
v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až listopad 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS
administrovat žádosti nájemců o slevu z nájemného ve smyslu
tohoto usnesení,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat
žadatele a SNMČ BS o poskytnutí slevy z nájemného v případě
splnění podmínek dle 1. části tohoto usnesení, a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat
ZMČ BS o přehledu poskytnutých slev z nájemného dle tohoto
usnesení.
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 7 zdržel se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská Vrubel Kalousek

zdržel se zdržel se zdržel se nepřítomen zdržel se zdržela se

pro

pro

Freimuth

Brodzák

zdržel se zdržel se

Usnesení 57.6.1.2.:

Vytvořeno 02.06.2021 10:42:57

5

Lukešo
pro

Komise
dislokační
18.05.2021,

na

svém

57.

zasedání,

konaném

dne

doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců
doručených MČ BS nejpozději do 15.07.2021 (formulář žádosti
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu), kteří byli v důsledku
vyhlášeného nouzového stavu od
05.10.2020 a následujících
krizových opatření vlády ČR souvisejících s prevencí šíření
nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným
omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům
nebytových
prostorů
(prostorů
sloužících
podnikání)
v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až září 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS
administrovat žádosti nájemců o slevu z nájemného ve smyslu
tohoto usnesení,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat
žadatele a SNMČ BS o poskytnutí slevy z nájemného v případě
splnění podmínek dle 1. části tohoto usnesení, a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat
ZMČ BS o přehledu poskytnutých slev z nájemného dle tohoto
usnesení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

pro
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 materiál projednal dne 27.05.2021 Finanční výbor ZMČ BS s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.25.21.04.01, ze dne 27. 5. 2021
Finanční výbor
doporučuje
ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců doručených MČ BS
nejpozději do 15.07.2021 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového
stavu od 05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády
ČR souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co
V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům
nebytových
prostorů
(prostorů
sloužících
podnikání)
v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až listopad 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti
nájemců o slevu z nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS
o poskytnutí slevy z nájemného v případě splnění podmínek dle
1. části tohoto usnesení, a
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu
poskytnutých slev z nájemného dle tohoto usnesení.
Hlasování: 2 pro, 0 proti, 5 se zdrželo
Usnesení nebylo přijato.
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Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Zdržela
se

Omluven

Zdržel
se

Zdržel
se

Zdržel
se

Zdržela
se

Pro

Nepřítomen

Nepřítomen

Omluven

Stanovisko FV: usnesení č. FV.25.21.04.02, ze dne 27. 5. 2021
Finanční výbor
doporučuje
ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců doručených MČ BS
nejpozději do 15.07.2021 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového
stavu od 05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády
ČR souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co
V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům
nebytových
prostorů
(prostorů
sloužících
podnikání)
v
objektech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej
či
prodej
a poskytování
služeb
anebo
provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej a
poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby
prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a
to za období srpen až září 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti
nájemců o slevu z nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS
o poskytnutí slevy z nájemného v případě splnění podmínek dle
1. části tohoto usnesení, a
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu
poskytnutých slev z nájemného dle tohoto usnesení.
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Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítomen

Nepřítomen

Omluven

Pro
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50 %

Odbor bytový Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Žádost o slevu z nájemného
za nebytový prostor (prostor sloužící podnikání)
v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed
v souvislosti s opatřeními orgánů veřejné moci souvisejícími s epidemií koronaviru
SARS Co V-2

Nájemce: ……….………………………..………….……………..…..…, IČO/nar.: …………………….…,
(název/jméno a příjmení)

jednající

prostřednictvím:……………………………kontaktní

telefon:

……………………………,

kontaktní e-mail: ……………………….…………………., který na základě platné nájemní smlouvy užívá,
popř. užíval nebytový prostor číslo ………., v Brně v domě na ulici …………………………… č.p./č. or.
……….., k tomuto účelu nájmu: ………………………...……………………………………, v předmětu
nájmu

provozuje

tuto

činnost/

tyto

činnosti:……………………………………………………………………………………………………,
žádá o slevu z nájemného za období srpen až září 2021 ve výši 50 % sjednaného nájemného (dle nájemní
smlouvy).
Důvod žádosti o prominutí nájemného:
přerušení provozu v provozovně na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového
opatření ze dne 23.12.2020 č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci, tj. z důvodu, že na
podnikatelskou činnost v provozovně se na období leden až duben 2021 (nebo jeho část) nevztahovala
výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách“ uvedené v příslušných
usneseních vlády ČR
výrazné omezení provozu v provozovně v období leden až duben 2021 (nebo jeho části) na základě
usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020 č. 1376 a následujících
opatření orgánů veřejné moci, tj. zboží a služby prodávány nebo nabízeny mimo provozovnu, tj. přes výdejní
okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny
(hodící se zatrhněte)
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Žádost o slevu na nájemném nájemce odůvodňuje podrobněji takto (např. rozsah omezení):
……………………………………………………………………………………………………..……...…..
……………………………………………………………………………………………………..……...…..
………………………………………………………………………………………………………………..

Skutečnosti uvedené v žádosti nájemce případně dokládá následujícími listinami: (dobrovolné)
…………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. (viz příloha).

Čestné prohlášení:

Nájemce čestně prohlašuje, že ke dni 01.01.2021 vykonával podnikatelskou činnost v nebytovém prostoru
(prostoru sloužícím podnikání), na který uplatňuje žádost o prominutí nájemného.
Nájemce čestně prohlašuje, že k přerušení nebo výraznému omezení podnikatelské činnosti v předmětné
provozovně (nebytovém prostoru) došlo výlučně ze shora uvedených důvodů v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu a vydaných usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření souvisejících
s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2.
V případě, že nájemné, které je předmětem této žádosti, již bylo nájemcem zaplaceno (za předpokladu, že
nájemce splní podmínky usnesení č. ……….. pro slevu z nájemného), nájemce prohlašuje, že nebude
požadovat jeho vrácení a požaduje, aby zaplacené nájemné bylo připsáno na úhradu případného nejstaršího
dluhu souvisejícího s užíváním předmětného nebytového prostoru, popřípadě na platby související
s užíváním předmětného nebytového prostoru (nájemné, služby či jiné související platby) na následující
období, na které se nevztahuje sleva z nájemného.
Nájemce dále prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.
Poučení:
V případě nepravdivosti čestného prohlášení (viz výše) se může jednat o naplnění skutkové podstaty
trestného činu podvodu dle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Způsob podání žádosti:
Originál žádosti s ověřeným podpisem je nezbytné doručit na MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
a to poštou, popř. osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, popř. prostřednictvím datové
schránky či emailem se zaručeným elektronickým podpisem.
V případě potřeby doplnění dalších informací Vás budeme kontaktovat.
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V případě, že této žádosti bude za strany MČ Brno-střed vyhověno, tj. nájemci bude přiznána sleva
z nájemného ve výši 50 % za období srpen až září 2021, je tato žádost považována za dodatek k nájemní
smlouvě, jejímž předmětem je nájem shora označeného nebytového prostoru (prostoru sloužícího
podnikání), na který se tato žádost vztahuje.
Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na webových stránkách MČ BS na
www.brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich právech.

V Brně dne…..................................
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………................................................................................
podpis nájemce
popř. osoby oprávněné jednat jménem nájemce

Žádost o slevu z nájemného za nebytový prostor

Příloha č. 2

Přehled podpory podnikatelům v nebytových prostorech ze strany MČ Brno-střed
ZMČ BS/ RMČ BS


12. ZMČ BS

konané 6. 5. 2020



14. ZMČ BS

konané 22 .7. 2020



61. RMČ BS

Kompenzační opatření
-

Prominutí nájemného nad rámec nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu nájemcům, kteří ke dni 13. 3. 2020
vykonávali v provozovnách umístěných v těchto prostorech podnikatelskou činnost a kteří v důsledku vládních opatření
přerušili či výrazně omezili provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej nebo prodej služeb.

- SNMČ BS evidovala 428 obsazených nebytových prostorů (bez garáží).
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel 209 žádostí o prominutí nájemného, vyhověno bylo 160 žadatelům.
- Celkem bylo prominuto 3.943.657,90 Kč.
- Poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům nebytových prostor v souvislosti
s možností získání podpory z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“
- SNMČ BS evidovala 432 obsazených nebytových prostorů (bez garáží).
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel 174 žádostí o poskytnutí slevy z nájemného, vyhověno bylo 137 žadatelům.
- Celkem byla poskytnuta sleva 3.713.963,40 Kč.
změna termínu splatnosti nájemného splatného v měsících březen až červen 2020 do 31.7.2020

konaná 23.3.2020



72. RMČ BS
konaná 22.6.2020



87. RMČ BS

změna termínu splatnosti nájemného splatného v měsících březen až červen 2020 a nájemného splatného v měsících červenec a
srpen 2020 do 31.12.2020
změna termínu splatnosti nájemného splatného v měsících říjen 2020 až prosinec 2020 do 30.4.2021

konaná 19.10.2020



rozhodnutí
tajemníka
ÚMČ BS ze dne
27.4.2020



rozhodnutí
tajemníka ÚMČ
BS ze dne
20.1.2021

prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství provozovatelům restauračních a stravovacích služeb za užívání
veřejného prostranství spočívajícího v umístění restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst za období od 15.3. do
31.12.2020
prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství provozovatelům restauračních a stravovacích služeb za užívání
veřejného prostranství spočívajícího v umístění restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst za období od 1.1.2021 do
31.3.2021

Příloha č. 2



100. RMČ BS
konaná
01.02.2021



17. ZMČ BS
konané dne
10.02.2021



108. RMČ BS
konaná dne
29.03.2021



rozhodnutí
tajemníka ÚMČ
BS



18. ZMČ BS
konané dne
14.04.2021



113. RMČ BS
konaná dne
26.04.2021



rozhodnutí
tajemníka ÚMČ
BS ze dne
01.05.2021

změna termínu splatnosti nájemného splatného v měsících leden až březen 2021 do 30.06.2021

-

schválení prominutí části nájemného, která představuje zvýšení o inflaci za rok 2020 (dle inflační doložky sjednané v
nájemních smlouvách u nájmu nebytových prostor vyjma parkovacích a garážových stání) uplatněné s účinností od
01.04.2021, a to za období 01.04.2021 až 31.10.2021,

-

schválení záměru prominutí části nájemného, která představuje zvýšení o inflaci za rok 2020 (dle inflační doložky sjednané v
nájemních smlouvách u nájmu nebytových prostor vyjma parkovacích a garážových stání) uplatněné s účinností od
01.04.2021, a to za období 01.11.2021 až 31.03.2022

změna termínu splatnosti nájemného splatného v měsících duben až červen 2021 do 30.09.2021

prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství provozovatelům restauračních a stravovacích služeb za užívání
veřejného prostranství spočívajícího v umístění restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst za období od 01.04.2021
do 30.4.2021
sleva z nájemného ve výši 50 % za měsíce květen až červenec 2021

změna termínu splatnosti nájemného splatného v měsících říjen až prosinec 2020 do 30.06.2021
uzavření dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby (splatné nejpozději do 30.06.2021) se lhůtou splatnosti
12 měsíců
- doporučení pro ZMČ BS prominout úroky z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za období od
01.03.2020 do 31.03.2021 za podmínky předchozího souhlasu Zastupitelstva města Brna k tomuto právnímu jednání
prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství provozovatelům restauračních a stravovacích služeb za užívání
veřejného prostranství spočívajícího v umístění reklamních zařízení – reklama typu „A“ za období od 01.05. do 31.12.2021
-

Příloha č. 2



rozhodnutí
tajemníka ÚMČ
BS ze dne
10.05.2021

prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství provozovatelům restauračních a stravovacích služeb za užívání
veřejného prostranství spočívajícího v umístění restauračních zahrádek za období od 01.05.2021 do 31.12.2021

Příloha č. 3
OPATŘENÍ PRO FIRMY
(aktualizováno 17. 5. 2021)

Opatření/Program
COVID-2021
Příjem žádostí od
12. 4. 2021 do
2. 6. 2021

Typ výdaje / Kompenzační opatření
-

-

-

-

-

COVID-Nepokryté
náklady
Příjem žádostí od
19. 4. 2021 do

-

-

Cílem Programu je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti
pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice, spočívajících především v
razantním poklesu tržeb za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %.
Žádosti v první výzvě bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 2. června 2021 do
16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého
práva nebo příspěvková organizace.
Podpora bude poskytována za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021.
Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (za zaměstnance se pro účely
Programu považují rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
(v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele).
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.
Podporu z programu za dané období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze
jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze
kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za období od 1. února do 9. května 2021 (pokud
žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021
podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení
řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).
Dotace splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na
podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat
přímé granty (dotace) až do výše 1 800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro
tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování,
kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).
Program podpory COVID – Nepokryté náklady připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii
koronaviru pro podnikatelské subjekty, které v souvislosti s protipandemickými krizovými opatřeními
vlády dosahují výrazně nižších tržeb.
Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich
likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení.

Podrobnosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/covid-2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/naklady
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19. 7. 2021
-

-

-

COVID-Veletrhy
Příjem žádostí od
6. 4. 2021 do
31. 5. 2021

-

-

-

COVID-Kultura III
Příjem žádostí
v programu
COVID – Kultura

-

Dotace poskytnutá na úhradu části nákladů znamená plošnou a současně jasnou (relevantní)
podporu subjektům, které ji prokazatelně potřebují, bez ohledu na sektor.
Výzvu Programu COVID Nepokryté náklady MPO zveřejnilo 1. dubna 2021.
Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím
informačního systému AIS MPO.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.
Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých
nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního
samosprávného celku ČR.
Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.
Žadatel je povinen do programu přiznat poskytnuté i očekáváné dotace a podpory notifikované dle
bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise (dále jen Dočasný rámec) na způsobilé
výdaje. Pokud žadatel dosáhnul na jakoukoli jinou podporu, poskytnutou mimo schéma bodu 3.1.
Dočasného rámce, je povinen ji také přiznat. Žadatel je taktéž povinen zahrnout odpovídající část
podpory poskytnuté v rámci programů Antivirus.
Pokud je žadatel příjemce kompenzačního bonusu, v případě schválení žádosti v rámci programu
COVID Nepokryté náklady je jeho povinností odpovídající část vrátit.
Program COVID Nepokryté náklady nelze kombinovat s Programem COVID 2021.
Tento program je určen podnikatelským subjektům podnikajícím v oblasti organizace a realizace
Ministerstvo průmyslu a obchodu
veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí (eventů) zaměřených především
na B2B segment.
https://www.mpo.cz/covid-veletrhy
Podpora má za cíl udržení infrastruktury, subjektů podnikajících v sektoru a navazujících
organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb.
Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých
nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního
samosprávného celku ČR.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020.
Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 prostřednictvím AIS
MPO.
Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na jednoho žadatele.
Oprávněným žadatelem je podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou
činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Podnikatel musí být svým podnikáním zaměřen na organizaci a realizaci
veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí zaměřených především na B2B
segment, či musí být na tento segment trhu realizačně napojen.
Podporovaná podnikatelská činnost musela být zahájena nejpozději do 29. února 2020.
Výzva Covid - Kultura č. 3.1 zveřejněna ve spolupráci s MK 5. 2. 2021
Výzva Covid - Kultura č. 3.2 zveřejněna ve spolupráci s MK a Státním fondem pro kinematografii 15.
2. 2021
Výzva Covid – Kultura č. 3.3 zveřejněna ve spolupráci s MK 7. 4. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/kultura

Příloha č. 3
3.1 byl ukončen
15. 4. 2021.
Příjem žádostí
v programu
COVID – Kultura
3.2 byl ukončen
30. 4. 2021.
Příjem žádostí
v programu
COVID – Kultura
3.3 od 21. 4. do
30. 6. 2020.

-

-

Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ (Výzva č. 3.1) v oblasti uměleckých a uměleckotechnických profesí je možné podávat od 15.2.2021 do 15.4.2021, a to on-line, prostřednictvím
informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Žádosti o podporu ve výzvě č. 3.2 lze podávat od pondělí 1. 3. do pátku 30. 4., a to on-line,
prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Žádosti pro podnikatelské subjekty ve výzvě č. 3.3 bude možné podávat od středy 21. dubna
2021 do středy 30. června 2021.

Ve výzvě Covid - Kultura č. 3.1 OSVČ může zažádat:
-

-

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura.
Pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií:
Výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci,
akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé,
tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
Odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.),
které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou
míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Ve výzvě Covid - Kultura č. 3.2 Audiovize může zažádat:
-

-

-

-

Podpory pro fyzické osoby podnikající – osoby samostatně výdělečné činné (dále též „OSVČ“ nebo
„žadatel“) vykonávající štábové filmové profese (A1), tvůrčí filmové profese (A2), a výkonné umělce
(A3). Jedná se tedy o fyzické osoby, jejichž samostatně výdělečná činnost probíhá soustavně a
dlouhodobě ve fázích vývoje a výroby audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) (A1 a A2) nebo je
realizována ve formě uměleckého výkonu (A3);
Podpory pro právnické osoby - provozovatele kin (B1 - sedačkovné), podpory na marně vynaložené
(uhrazené) náklady distribučních společností (B2) a podpory na marně vynaložené (uhrazené)
náklady a neuhrazené náklady (závazky) produkčních společností (B3), kterým tyto náklady a
závazky vznikly v přímé souvislosti s omezením audiovizuální výroby, distribuce a zpřístupnění AVD v
kinech v období a dle specifik uvedených níže v části B1 až B3. Jedná se o subjekty, které byly v
přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané
kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.
Ve výzvě Covid - Kultura 3.1 OSVČ má jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické
profese v kultuře podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč. Subjekt může podat
pouze jednu žádost o jednorázovou podporu v rámci této výzvy.
Ve výzvě Covid - Kultura 3.2 Audiovize má jednorázová podpora pro všechny žadatele v kategorii
A1, A2, A3 podobu jednorázového příspěvku od státu ve výši 60 tisíc Kč. A podpora poskytnutá MPO
pro žadatele v kategorii B1, B2, B3 maximálně výši 5 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Ve výzvě Covid - Kultura č. 3.3 pro podnikatelské subjekty může zažádat:
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Nový
kompenzační
bonus 2021
Příjem žádostí na
1. období od 2. 3.
2021 do 1. 6.
2021, na 2.
období 1. 4. 2021
do 30. 6. 2021, na
3. období od 10.
5. 2021 do 2. 8.
2021

-

-

-

podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění
hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je
poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění)
o individuální umělci;
o subjekty:
pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního
programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují
kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto
programu);
umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce;
divadla;
o ticketingové společnosti;
o kolektivní správci;
o nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.)
Ve výzvě Covid - Kultura 3.3 je maximální výše dotace pro subjekty definované v článku 5.1 na
jeden subjekt 10 mil. Kč.
Počínaje dnem 16. března 2021 začínají finanční úřady vyplácet nový kompenzační bonus ve výši
1000 Kč denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února.
Online žádost je dostupná ze stránek Finanční správy nebo na www.mfcr.cz/novy-bonus
Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem na konci února a od 2. března
2021 začala Finanční správa s přijímáním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob
pracujících na dohodu.
Nový kompenzační bonus je vyplácen za odlišných podmínek a vzniká nově podnikatelům, u kterých
došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu
průměru za srovnávací období.
Zákon zavádí dvě bonusová období, únor a březen 2021, která nejsou spojena s trváním
nouzového stavu. Dne 29. 3. 2021 rozhodla vláda o prodloužení bonusového období na duben
2021.

Příjem žádostí:
- 2. bonusové období: 2. 3. 2021 - 1. 6. 2021
- 3. bonusové období: 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021
- 4. bonusové období: 10. 5. 2021 - 2. 8. 2021

Ministerstvo financí a Finanční správa
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2021/financni-sprava-zacina-vyplacetzadosti-41243
https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novykompenzacni-bonus-2021
Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (KB
2021)
https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus
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Další bonusová období odpovídající kalendářnímu měsíci může vyhlásit vláda při pokračování
restriktivních opatření. Pokud si žadatel požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do
15. února 2021, může požádat o nový kompenzační bonus, který mu bude snížen o již vyplacenou
částku. Maximální možná výše podpory za únor 2021 tak může dosáhnout 28 000 Kč.
V případě osob vykonávajících práci na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti
zůstává výše nového kompenzačního bonusu na původní částce 500 Kč denně. O tuto částku
mohou nově při splnění podmínek žádat i podnikatelé a společníci, kteří jsou nemocensky pojištění, a
to za každý den, kdy jim byla nařízena izolace či karanténa. Podmínkou je, že už za daný den nejsou
příjemci nového kompenzačního bonusu.

Záruční program
COVID III
(ČMZRB)

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500
zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a
souvisejících preventivních opatření.

Příjem žádostí do
30. 6. 2021

Poskytnutí záruk:
-

Českomoravská záruční a rozvojová banka
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka
-covid-iii/

až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
doba ručení max. 3 roky.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných
příjemců.
COVID Záruka CK

-

Příjem žádostí od
1. 3. 2021 do
31. 12. 2021
-

Záruční program
COVID-SPORT
Příjem žádostí od
1. 2. 2021 do

-

Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby
za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.
Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které
je pro ně ze zákona povinné.
Záruka až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální
pojistné částky), max. však 4 mil. Kč
Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců
CK může záruku využít na spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření
pojistné smlouvy (podíl CK na spoluúčasti požadované pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy je
minimálně 25 %)
Příjem žádostí od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021
Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu
krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s
označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Projekty lze realizovat kdekoliv na území
ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-

Českomoravská záruční a rozvojová banka
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covidzaruka-ck/

Českomoravská záruční a rozvojová banka
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covidsport/
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Záruka COVID
PLUS (EGAP)

-

Příjem žádostí do
30. června 2021

-

-

Covid-Lázně
Příjem žádostí od
12. 4. do 28. 5.
2021

-

-

-

záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.
Nabízená záruka:
o za provozní úvěr
o výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
o až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
o doba ručení až 3 roky
o bez poplatků
o s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
Využití zaručovaného úvěru:
o náklady na energie, nájemné
o úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
o pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
o úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje
Žádosti jsou přijímány od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2023.
Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování
provozu a případný rozvoj exportních firem.
Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových
tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní
dodávky pro jiného exportéra.
Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25
% ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky tedy
bude 20 %.
prodloužení délky úvěru i záruky pro provozní i investiční úvěry na 6 let a navýšení krytí na 90 %
(rating B a lepší), resp. 80 % (rating B-).
Žadatelem o záruku je komerční banka, nikoli firma.
Záruka COVID Plus prodloužena do 30. června 2021.

Podání žádostí je možné na stránkách EGAP

Dne 9. března Evropská komise vydala souhlasné rozhodnutí k prodloužení dotačního titulu COVID –
Lázně až do konce letošního roku, tedy do 31. 12. 2021. Lázeňská zařízení, která budou mít zájem o
pokračování, podají novou žádost o poskytnutí dotace.
Rozhodné období: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Platnost výzvy: 06. 04. 2021 - 28. 05. 2021
Příjem žádostí o dotaci: 12. 04. 2021 - 28. 05. 2021
Vouchery vygenerované v roce 2020 jsou platné i v roce 2021. Základní podmínky pro uplatnění
voucheru (tedy minimálně 6 nocí a 5 procedur, sleva ve výši 4000,- pro dospělé osoby s trvalým
pobytem v EU/EEA) se nemění.

Ministerstvo pro místní rozvoj

https://eol.egap.cz/Covid

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covidlazne-2021
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Balíček opatření
na podporu
exportérů (EGAP)

Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci ozdravných,
preventivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon), která mají registraci
od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k
poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, registrovali se k podpoře a splňují podmínky
žadatele o dotaci. Konkrétní podmínky čerpání dotace jsou zveřejněny ve Výzvě pro žadatele a jejich
přílohách.

Cílem balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících
šíření virové infekce je:
-

Více informací na stránkách EGAP
https://www.egap.cz/

zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku
světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele
výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová
rizika
zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6
měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné
cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na
odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:
-

Velký liberační
balíček

-

EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele
EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo
nezaplacení faktury vývozce
pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč
o pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem
nebo právnická osoba se sídlem na území ČR).
Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční.

DPH
-

-

plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty a dále je všem plátcům
DPH prominuta v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání
vyjmenovaného zboží a za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům
Plátcům DPH, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1021 je
prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací
období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k
úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je

Finanční správa a Ministerstvo financí
https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danoveinformace/info-pro-verejnost/Informace-FS-kprominuti-dane-10969
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tedy prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Nadále však platí,
že daňová přiznání i kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě.
Daň z příjmu fyzických a právnických osob
-

dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob splatných v období od 15.
10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020.
Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné. V rozsahu, v němž na
poplatníky toto rozhodnutí nedopadá, nebo této možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů
přijímaných opatření využít ostatních institutů dle daňového řádu jako např. posečkání, individuální
prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další.

Daň silniční
-

Program
Antivirus
Náhrada mezd a
platů A, B
Příjem žádostí
prodloužen do
31.5. 2021

Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty jsou prominuty všechny zálohy na rok 2020,
přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného
daňového přiznání.
Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané
hodnoty nebo zálohy na daň z příjmů a daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční
části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Vzor
oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako
v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat
na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke
vzoru oznámení je podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká. Podnikatelé, jejichž
převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti
došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky
generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem

Dne 19. dubna 2021 schválila vláda usnesením prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus
(režim A, režim B, režim A Plus) do 31. května 2021. Současně však došlo ke změně některých
podmínek, za kterých jsou příspěvky poskytovány. Tyto změny budou do dohod uzavřených do 28. února
2021 včleněny formou dodatku k dohodě. Ten bude generován příslušnou webovou aplikací. Předmětem
změny je:
- navýšení limitu maximální výše podpory poskytované v rámci všech podpor dle bobu 3.1
Dočasného rámce (týká se režimu A Plus), a to u příspěvků poskytovaných za měsíce únor a dále.
- Druhou zásadní změnou je skutečnost, že v případě příspěvků poskytovaných za měsíce březen a
dále, lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po
dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování.
Režim A

Ministerstvo práce a sociálních věcí
https://www.mpsv.cz/antivirus

Příloha č. 3
Pro nařízenou karanténu (§ 191 a 192 ZP) zůstává výše příspěvku 80 % mzdových nákladů, tedy
vyplacené náhrady mzdy a odvodů. V tomto případě náleží zaměstnanci 60 % průměrného
redukovaného výdělku za prvních 14 dní trvání karantény. Maximálně 39 000 Kč
- Antivirus A Plus – kompletně uzavřené provozy (neřízení vlády ze dne 14. 10. 2020), u nichž
z tohoto důvodu vzniká jiná překážka v práci podle § 208 ZP, bude příspěvek činit 100 %
vyplacených mzdových nákladů, max. 50 000 Kč na zaměstnance a měsíc, a to v případě nákladů,
které vznikly po 1. říjnu 2020 (včetně). Zaměstnavatel musí vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 %.
Tomuto "podrežimu" teď říkáme Antivirus A Plus.
Omezení Režimu Antivirus Plus – komu lze/nelze poskytnout
Pro režim Antivirus Plus (Režim A Plus) budou platit některé dodatečné podmínky s ohledem na pravidla
veřejné podpory, které se na Režim A a Režim B nevztahují. Pokud zaměstnavatel nebude moci z těchto
důvodů žádat o příspěvek v rámci A Plus může nadále žádat i při uzavření provozu v Režimu A.
1.Příspěvek v Režimu Amtivirus Plus Nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou
podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 1,8 mil. Eur.
- Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného rámce, přičemž
je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory (zpravidla rozhodnutí o
poskytnutí dotace);
-Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například v rámci programů:
COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci OP Zaměstnanost
-Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 1.8 mil. Eur
Příklad: Celostátní síť restaurací již čerpala COVID-nájemné v celkovém objemu 1,5 mil. Eur, její mzdové
náklady na měsíce říjen až prosinec uznatelné pro Antivirus Plus budou však činit 500 000 Eur –
zaměstnavatel však bude moci obdržet již jen 300 000 Eur.
Příklad: Lázně obdržely v rámci COVID-nájemné podporu ve výši 1,5 mil. Eur a v rámci COVID-lázně 300
000 Eur. V tomto případě již nebudou moci obdržet příspěvek v rámci Antivirus Plus.
2.Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice
Evropské komise.
3.Podpora v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce je určena na řešení nedostatku likvidity. Nedostatek či
nedostupnost likvidity však bude presumován (předpokládaná) plošně u všech zaměstnavatelů, kteří
vyplácejí náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku
práce a jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen krizovými nebo mimořádnými opatřeními
Splnění uvedených podmínek bude stvrzovat zaměstnavatel formou čestného prohlášení, které bude
součástí vyúčtování, popřípadě dodatku k dohodě.
-

Režim B
-

Výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za
měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně
zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady
mzdy.

Příloha č. 3
Odpuštění DPH u
dodání
respirátorů

-

Prominutí
příslušenství
DPH z důvodu
mimořádné
události

-

-

Splnění
povinnosti do 15.
4. 2021
-

-

V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za
dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z
důvodu mimořádné události.

Finanční správa

V souvislosti s krizovým opatřením o omezení volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 v
návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství
daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Pokud plátce daně z přidané hodnoty (případně identifikovaná osoba) nepodá daňové přiznání k dani
z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 nebo daň za toto zdaňovací období neuhradí
včas, pak je Rozhodnutím prominuta pokuta za pozdní podání, která by vznikla na základě
ustanovení § 250 odst. 1 daňového řádu, a úrok z prodlení vzniklý podle ustanovení § 252 daňového
řádu vážící se k této dani, a to automaticky bez žádosti za předpokladu, že ke splnění předmětných
povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
Dále je prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z
přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového
řádu povinen podat do konce března 2021, a to v případě, že k jeho podání dojde nejpozději do 15.
4. 2021.
Plátcům daně z přidané hodnoty se automaticky na základě Rozhodnutí promíjí pokuta dle
ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o DPH, pokud je kontrolní hlášení za kalendářní
měsíc únor 2021 podáno nejpozději do 15. 4. 2021.

Finanční správa

https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danoveinformace/info-pro-verejnost/info-k-promijenidph-u-dodani-respiratoru-11242

https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danoveinformace/info-pro-verejnost/inf-gfr-k-prominutiprisl-dph-mimor-udalost-11326

Dále se plátcům daně promíjí i pokuta vzniklá dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o
DPH a ustanovení § 101h odst. 2 zákona o DPH, a to v případě, kdy plátci daně z přidané hodnoty
vznikla povinnost podat kontrolní hlášení za jiné období, než je únor 2021, za předpokladu, že lhůta pro
splnění povinnosti běží i z části v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 a povinnost bude splněna
nejpozději do 15. 4. 2021.
Posečkání
úhrady daně

-

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o
posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:
o pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu dle § 156 odst. 1 písm.
a) daňového řádu (např. ztráta klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti
apod.). Podnikatelé doloží např. smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách
souvisejících s provozem podnikání,
o pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných –
pouze pro fyzické osoby dle § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podnikatelé doloží stav
pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Příloha č. 3
pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z
ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím
období – pouze pro podnikatele, dle § 156 odst. 1 písm. c) daňového řádu. Bude řešeno
individuálně dle komplexní ekonomické analýzy podnikání. Finančnímu úřadu podnikatelé doloží
veškeré podklady, které podporují jejich tvrzení.
o není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou dle § 156 odst. 1 písm. d) daňového
řádu. Nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak
(prodejem majetku, sjednáním úvěru). Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální
rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
o při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň § 156 odst. 1
písm. e) daňového řádu. Jde zejména o případy, kdy podnikatel žádá zároveň o prominutí daně.
Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu,
datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Žádost musí obsahovat identifikaci
žadatele, informaci, čeho se žádost týká, všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost
uhradit daň v dané výši najednou a doklady toto prokazující, návrh splátkového kalendáře a způsob a
prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena (to se netýká případů, kdy je o posečkání
žádáno z důvodů, že by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu
odkázaných - § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu.)
o

-

Covid-Ubytování
II IUZ
Příjem žádostí
ukončen 31. 3.
2021

-

-

Covid-Ubytování
II HUZ
Příjem žádostí
ukončen
29. 4. 2021

-

-

Covid-Školy
v přírodě

-

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích
zařízení na území ČR, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19. Podpora je
zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících
služeb a pracovních míst.
Rozhodné období, k němuž se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12.
2020)
Platnost výzvy: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 08. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných
ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky
stávajících služeb a pracovních míst.
Rozhodné období, k němuž se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12.
2020)
Platnost výzvy: od 25. 01. 2021 do 29. 04. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 01. 02. 2021 do 29. 04. 2021
Předmět podpory byl rozšířen o kategorii hromadného ubytovacího zařízení: „Kemp“ a „Chatová
osada“ (v obou případech se musí jednat o stavbu ubytovacího zařízení).

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotace je určena k podpoře ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajišťují
pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření,

Ministerstvo pro místní rozvoj

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covidubytovani-ii-iuz

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covidubytovani-ii-huz

Příloha č. 3
Příjem žádostí
ukončen 12. 2.
2021

Agricovid
Potravinářství II
Příjem žádostí
ukončen
15.3.2021

COVID-Průvodci
v cestovním
ruchu
Příjem žádostí
ukončen 29.1.
2021

-

-

-

-

-

COVID-cestovní
kanceláře

-

neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty, a to z důvodu vydání mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2020.
Platnost výzvy: 30. 11. 2020 - 12. 02. 2021
Příjem žádostí o dotaci: 10. 12. 2020 - 12. 02. 2021
Rozhodné období: 25. 5. 2020 - 29. 6. 2020

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-skoly-vprirode

O podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající
produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření,
která musely přijmout kvůli koronaviru.
Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února
2021.
Rozhodným obdobím pro posuzování žádostí bude 1. prosince 2020 až 28. února 2021.
Příjem žádostí: od 15. 3. do 30. 4. 2021

Ministerstvo zemědělství

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu
zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19.
Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeba
pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních
dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou
závislé na příjezdovém cestovním ruchu.
Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 29. 1. 2021.
Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 od 12:00 - 29. 1. 2021 do 12:00.
Rozhodné období: 1. 6. 2020 - 30. 9. 2020
Průvodce může požádat o dotaci:
o ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že
o poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 škole nebo školskému zařízení (např. zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků nebo školskému zařízení pro zájmové vzdělávání)
východně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli
dotace prokáže výkazem práce potvrzeným příslušnou vzdělávací institucí nejpozději do 31.
7. 2021, nebo
absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem
dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením
apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu
se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o
poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období.
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených
důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je
zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících
služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovyservis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvozemedelstvi-vyhlasi-druhou.html

Ministerstvo pro místní rozvoj
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covidpodpora-cestovniho-ruchu/covid-–-pruvodci-vcestovnim-ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covidpodpora-cestovniho-ruchu/covid-cestovnikancelare

Příloha č. 3
Příjem žádostí
ukončen 29. 1.
2021

-

-

COVID-cestovní
agentury
Příjem žádostí
ukončen 29. 1.
2021

-

-

-

-

COVID-Nájemné
III
Příjem žádostí
ukončen 8. 4.
2021

-

-

Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 29. 1. 2021.
Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 od 12:00 - 29. 1. 2021 do 12:00.
Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020
Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních
služeb na rok 2020.
Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období
od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených
důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je
zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících
služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.
Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 29. 1. 2021.
Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 od 12:00 - 29. 1. 2021 do 12:00.
Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020 (v případě zrušených lázeňských pobytů je rozhodné
období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020)
Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt.
Dotace bude počítána za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které
byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace
týkat jen těch, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření
vlády České republiky nebo opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 14. 3. 2020 do 24. 5.
2020.
Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za
předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností
je příjezdový cestovní ruch.
Příspěvek 50 % nájemného za období říjen, listopad a prosinec 2020, tj. 4Q 2020.
Podmínkou podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před
podáním žádosti.
Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše
podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále
musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 1,8 mil.
Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci
Žádosti bude možné podávat od 5. února 2021, 9:00 hodin do 8. dubna 2021, on-line,
prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Pokud se žadatel do systému registroval již v první, nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná.
Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat
také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1.
af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých
mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné
období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 50 %. Žadatel v žádosti uvede výši

Ministerstvo pro místní rozvoj
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covidpodpora-cestovniho-ruchu/covid-–-cestovniagentury

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/covid-19-najemne--255305/

Příloha č. 3
tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019 v Kč, v případě zahájení podnikání v
provozovně po 1. říjnu za 3. čtvrtletí 2020.
COVID-Nájemné II

-

Příjem žádostí
ukončen 4. 2.
2021

-

-

COVID-Nájemné II
Příjem žádostí
ukončen 4. 2.
2021

-

-

Kompenzační
bonus pro OSVČ,
společníky
malých s.r.o. a
DPČ, DPP
Příjem žádostí
ukončen –
nahrazen novým

-

-

Příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020.
Podmínkou podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před
podáním žádosti.
Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše
podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále
musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 1,8 mil.
Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci
Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 4. února 2021, 23:59 hod. on-line,
prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná.
Výzva je sektorově zaměřena na ty provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny Usnesením
vlády č 1103 ze dne 26. 10. 2020, přičemž do okruh oprávněných žadatelů se nazařazují subjekty
omezené dle článku I. bodu 8. a dle článku II. bodu 5. a bodu 6. usnesení vlády ze dne 26. října č.
1103.
Příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020
Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli
Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše
podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále
musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 1,8 mil.
Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci
Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 4. února 2021, 23:59 hod. on-line,
prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná
Výzva je sektorově zaměřena na ty provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny Usnesením
vlády č 1103 ze dne 26. 10. 2020, přičemž do okruh oprávněných žadatelů se nezařazují subjekty
omezené dle článku I. bodu 8. a dle článku II. bodu 5. a bodu 6. usnesení vlády ze dne 26. října č.
1103.
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží podnikatelům s činností podnikání v
přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky.
Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus do:
o 24. 3. 2021 za páté bonusové období (25. 12. 2020 - 23. 1. 2021).
o 16. 4. 2021 za šesté bonusové období (24. 1. 2021 – 15. 2. 2021).
o Obecné lhůty pro podání žádosti za první, druhé, třetí a čtvrté bonusové období již uplynuly.
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím webové aplikace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/covid-19-najemne--255305/

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/covid-19-najemne--255305/

Finanční správa
https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/media-a-verejnost/nouzovystav/kompenzacni-bonus-podzim-2020

Příloha č. 3
kompenzačním
bonusem

-

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo
zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským
vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Program

-

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. ledna 2021 jednostupňovou veřejnou
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu The Country for the Future (dále jen
„Program“), Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.
Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a
středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 25 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50
% způsobilých nákladů. Část dotace poskytovaná dle De minimis je navíc limitována podmínkami
tohoto nařízení.
Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):
o inovace produktu,
o inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
o inovace organizační.
Určen podnikatelům, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu,
vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen
prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby.
Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě
vládních opatření omezena. Počet dnů je dán dobou mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro
daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády, jde tak až o 79 dní (viz příloha 2 Výzvy).
Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ
a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k
platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.
Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 15. března 2021 do 16:00.
Žádosti se budou podávat přes Agendový informační systém (AIS) MPO.
o Podpora 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. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 10. ledna 2021.

The Country for
the Future
Příjem žádostí
ukončen 31. 3.
2021

-

-

COVID-GastroUzavřené
provozovny
Příjem žádostí
ukončen 15. 3.
2021

-

-

-

Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podporavyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-treti-verejnesouteze-v-programu-the-country-for-the-future-259201/

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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