Dotační programy COVID říjen 2020
COVID – Kultura
Dotační program určený pro podnikatele v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.
Kdo může o podporu požádat?
a) podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních,
hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí
kulturní služby veřejnosti včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost.
Podpora je poskytována příjemci podpory
 ve výši 50% na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či
přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od
10.3.2020 do 31.12.2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v
období od 1.10.2019 do 20.11.2020,
 ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální
činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od
1.3.2020 do 31.12.2020, které byly uhrazeny v období od 1.3.2020 do 20.11.2020.
Maximální výše podpory je na jeden subjekt 10.000.000 Kč.
b) o jednorázovou podpora pro OSVČ v oblasti kultury mohou požádat umělecké profese v oboru
hudba, divadlo, tanec, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně
limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.
Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě jednorázového příspěvku ve výši 60.000 Kč.
Podmínky a náležitosti žádosti
Subjekt může předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu
žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ v rámci tohoto programu.
Subjekt nemůže uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě v rámci tohoto programu či v jiném
dotačním či záchranném programu.
a) Do žádosti o sanaci marně vynaložených výdajů je nutné doložit:
 Čestná prohlášení, která žadatel nalezne v systému AIS MPO
 Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k
jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl.
U kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena, je nutné doložit:
–

např. program za rok 2019 a první čtvrtletí 2020.

b) Do žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře je nutné doložit:

 přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (odborné doporučení, portfolia,
odkazy na webové stránky atd.)
 zpráva o projektu a průběžném plnění (je tím myšleno krátká zpráva o tom, co daný jedinec
v rámci své umělecké činnosti u daného projektu udělal - např. popíše, jak cvičil na housle,
učil se novou roli v dramatu, pracoval na videoklipu a uvede plánované provedení díla).
 dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle
definovaných parametrů anebo
 potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o
umělecké / tvůrčí činnosti.
Žádost se podává prostřednictvím https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/kultura Žadatel musí být
registrován do AIS MPO za pomocí prostředku ověření identity.
Kompenzační bonus OSVČ
Návrh zákona o kompenzačním bonusu počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu
pro:
-

osoby samostatně výdělečně činné
společníky vybraných společností s ručením omezeným
osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí
Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky
budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě
vyplněním formuláře.
Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl
přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán
souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1.6. do
30.9.2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.
Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus
požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni
(například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je
omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020.
Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke
kterému neexistuje snadná substituce.
O konečné podobě bonusu bude ještě rozhodovat parlament.
Ošetřovné
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče
dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně ještě není ukončen
legislativní proces zákona a v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká
sněmovna.
Záruční program COVID III
Pokračovat bude záruční program COVID III, a to do 31.12.2021.

Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a
rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění
ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.
K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.
COVID – Nájemné
Dotační program určen pro podnikatele, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením
dočasně uzavřít provozovny.
Žádosti je možné podávat od 21.10.2020 do 21.1.2021, prostřednictvím informačního systému AIS
MPO. Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace
Evropskou komisí.
Podpora bude poskytována za měsíc červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 %
rozhodného nájemného na rozhodné období. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny
provozovny jednoho žadatele.
Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
Kdo může o podporu žádat?
Výzva se vztahuje se na vymezený okruh provozů mezi ně patří:
-

-

Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
Kina
Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech, posilovny a fitness centra
Komerčně provozovaná umělá koupaliště, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování služeb poskytovatelem zdravotních služeb
Zoologické zahrady
Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny,
planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou
předmětem COVID – Kultura)
Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné
zájmovým vzděláváním

Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:
-

je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost
na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s
pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

Podmínky a náležitosti žádosti
Pro přiznání dotace je nutné uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu
před podáním žádosti a doložení:
-

Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny
podmínky výzvy – generováno při podání výzvy, nutno opatřit el. nebo ověřeným
podpisem

-

Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu – generováno při podání
výzvy, nutno opatřit el. nebo ověřeným podpisem
Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z
období od 1.7.2019 do 30.6.2020.
Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň
ve výši požadované podpory.

Žádost se podává prostřednictvím https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default Žadatel musí být
registrován do AIS MPO za pomocí prostředku ověření identity.
Antivirus Plus
Program navazující na dotační program antivirus A, kterým stát hradí zaměstnavatelům mzdové
náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud
zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.
Náhrada se bude poskytovat zpětně k 1.10.2020
Výše náhrady
a) 100 % náhrad mezd se stropem ve výši 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance
pro náhradu mezd zaměstnanců na pracovní překážce z důvodu zavření či významnému omezení
provozu zaměstnavatel v důsledku vládních nařízení
b) 80 % nákladů na náhrady mezd
pro náhradu mezd zaměstnanců v karanténě nebo v izolaci
Program Covid – Bus
Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.
Výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy autobusu a kapacity autobusu. Na program bude
vyčleněna jedna miliarda korun.
Podpora bude poskytována pro období od 12.3. do 30.6.2020.
Žádosti lze podávat ode dne 26.10.2020 do 25.11.2020.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Podnikatel musí:
-

být držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava
provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“,
v období 12.3. až 30.6. provozovat aspoň 1 autobus v nepravidelné přepravě cestujících a
tyto autobusy byly registrovány k silniční dani,
mít v 2. čtvrtletí 2020 ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 propad tržeb o více než 50 %,
mít splacené veškeré závazky vůči státu nebo státním fondům
na majetek nesmí být vedeno insolvenční řízení, a to ani v posledních 3 letech

Více na https://www.mdcr.cz/Covidbus

Program Covid – Sport II
Program určený pro profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, které se kvůli pandemii
nemohly konat nebo musely být odloženy.
Alokováno bude 500.000,- Kč, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví,
velikosti klubu a nákladů na provoz.
Kdo může o podporu požádat?
a) Podnikatelé, kteří se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší
úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních
odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu.
Seznam
profesionálních
mistrovských
soutěží
naleznete
https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/

zde

b) Podnikatelé pořádající či spolupořádající sportovní akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová
soutěžní či rekreační sportovní akce, odehrávající se na území ČR, oficiálně oznámená v termínové
listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou
veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý ročník dané akce.
Dotace pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů, přičemž maximální výše dotace na jednoho
žadatele je stanovena na 10.000.000 Kč a minimální výše celkových způsobilých nákladů je
stanovena na 1.000.000 Kč.
Liberační balíček
Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně
omezena vládním nařízením
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.
Vratka daně z příjmu
Pokud podnikatel již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, může si o tuto
ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 a finanční úřad mu prostředky
vyplatí přednostně.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad
-

prominutí úroku z prodlení,
prominutí úroku z posečkané částky,
prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
potvrzení bezdlužnosti.

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž
vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.
21.10.2020
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