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Fitness trenéři
OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ
Kdo může žádat:
•

Přímo zasažení podnikatelé (OSVČ) s činností v bezprostředně uzavřených či vládními restrikcemi významně omezených sektorech ekonomiky.

•

Podnikatelé (OSVČ) přímo významně navázáni na
zavřené obory např. návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem
(restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou
(posilovna – fitness trenér).

Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané
činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně
platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat
jinde).
Rozhodné období: 5. 10. 2020–3. 12. 2020 (s možností
okamžitého prodloužení v případě prodloužení nouzového
stavu)

500 Kč
příspěvek činí
500 Kč / den

35 000 Kč
aktuálně je možné čerpat
maximálně 35 000 Kč

klik

žádost zde

Ošetřovné pro OSVČ II
Výzva je určena pro OSVČ, kteří se starají o děti do 10 let,
o nezaopatřené děti do 26 let, závislé osoby alespoň ve
stupni I.
Ošetřovné pro OSVČ nelze kombinovat s Kompenzačním
bonusem, který bude vyplácet Ministerstvo financí. Doba,
za kterou je možné ošetřovné pobírat však může rozhodnému období pro kompenzační bonus předcházet či na ni
navazovat.
Vzhledem k výši dotace doporučujeme při splnění podmínek obou programů pečlivě zvážit o jakou podporu budete
žádat.

400 Kč
příspěvek činí
400 Kč / den

klik

žádost zde

Česká komora fitness
Prosazujeme a chráníme zájmy všech podnikatelů ve fitness.

Ať jste osobní trenér nebo provozovatel velkého fitness centra,
najdete u nás nejen informace důležité pro vaši činnost, či
podnikání, ale i řešení odpovídající vašim potřebám.

Staňte se
členem
klikněte a najdete vše,
co potřebujete

Facebook
komora na sítích

Instagram
komora na sítích

Fitness trenéři
OSVČ – pokračování

COVID-Sport II
Podpora podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce
Sportovní akcí se pro potřeby programu rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na
území České republiky, oficiálně oznámená v termínové
listině na rok 2020 (termín konání sportovní akce spadal
do období od 12. března 2020 do 31. července 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. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.
Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt
(jednoho žadatele) je stanovena na 10.000.000 Kč.
Minimální výše celkových způsobilých nákladů žádosti je
stanovena na 1.000.000 Kč. Dotace poskytnutá příjemcům pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů stanovených Programem.
Vzhledem k minimálních výši nákladů se pravděpodobně
bude jednat o větší sportovní akce.

12. 11.
–7. 12.

je možno podávat
žádosti

klik

žádost zde

Znovu zodpovídáme vaše dotazy
v bezplatné poradně.
Máte dotaz? Ptejte se na poradna@komora.cz

komora.cz

Fitness
provozovny
Antivirus – Režim A Plus
Určen zaměstnavatelům, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády
nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví
nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické
stanice).
Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil
náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nebo významného omezení (významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz
uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen).
Antivirus A Plus je možné čerpat i na náhrady mzdy vyplacené za měsíc říjen 2020 a následující měsíce. Maximální vyplacená částka: 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec.
Pro všechny režimy programu Antivirus platí, že lze žádat
do 31. 12. 2020

100 %

vyplacené náhrady
mzdy + odvody

50 000 Kč
maximálně vyplacená
částka na zaměstnance

klik
více info

Antivirus – Režim A
Příspěvek zaměstnavatelům – 80 % z vyplacené mzdy (vč. odvodů)
těch zaměstnanců, kteří se ocitli v karanténě. Tento režim je možné
využívat již od měsíce března 2020 do konce roku 2020. Maximální
měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.
Antivirus A je rovněž určen pro zaměstnavatele, kteří museli z rozhodnutí státu uzavřít (či významně omezit) své provozy, pakliže
nevyužijí nebo nemohou využít Antivirus A Plus.
Pro všechny režimy programu Antivirus platí, že lze žádat do
31. 12. 2020

80 %

vyplacené náhrady
mzdy (vč. odvodů)

39 000 Kč
maximálně vyplacená
částka na zaměstnance

klik
více info

Antivirus – Režim B
Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své
zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám
a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo
proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti
surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích
či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.
Příspěvek bude zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně
29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.
Pro všechny režimy programu Antivirus platí, že lze žádat do
31. 12. 2020

60 %

vyplacené náhrady
mzdy (vč. odvodů)

29 000 Kč
maximálně vyplacená
částka na zaměstnance

klik
více info

Fitness
provozovny
pokračování

COVID-Sport II
Podpora podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce
Sportovní akcí se pro potřeby programu rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území České republiky, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 (termín konání
sportovní akce spadal do období od 12. března 2020 do 31.
července 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. Sportovní akce může, ale nemusí
mít mezinárodní zastoupení.
Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt
(jednoho žadatele) je stanovena na 10.000.000 Kč. Minimální
výše celkových způsobilých nákladů žádosti je stanovena na
1.000.000 Kč.
Dotace poskytnutá příjemcům pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů stanovených Programem.
Vzhledem k minimálních výši nákladů se pravděpodobně bude
jednat o větší sportovní akce.

12. 11.
–7. 12.

je možno podávat
žádosti

klik

žádost zde

COVID – Nájemné II
Příspěvek na 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020 (3. čtvrtletí roku 2020) pro podnikatele, kteří museli ve 4. čtvrtletí 2020 vzhledem ke
krizovým opatřením Vlády ČR dočasně uzavřít provozovny určené pro maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům.
Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho
žadatele. Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není
požadována.
Rozhodné období: červenec, srpen, září 2020
Od kdy mohu podávat žádost: 21. 10. 2020 – 21. 1. 2021
Podmínky:
Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před
podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu
na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a
pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň
50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o
poskytnutí podpory.
Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto
programu:
•

osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(přičemž ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na
orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu
FO syna, nebo PO syna)

•

ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

•

osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích,

•

ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. §
22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších
předpisů,

•

osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22
odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

klik

žádost zde

Fitness
provozovny
pokračování

Kompenzační bonus pro OSVČ
Kdo může žádat:
•

Přímo zasažení podnikatelé (OSVČ) s činností v bezprostředně uzavřených či vládními restrikcemi významně omezených sektorech ekonomiky.

•

Podnikatelé (OSVČ) přímo významně navázáni na
zavřené obory např. návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem
(restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou
(posilovna – fitness trenér).

Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané
činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně
platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat
jinde).
Rozhodné období: 5. 10. 2020–3. 12. 2020 (s možností
okamžitého prodloužení v případě prodloužení nouzového
stavu)

500 Kč
příspěvek činí
500 Kč / den

35 000 Kč
aktuálně je možné čerpat
maximálně 35 000 Kč

klik

žádost zde

Záruční program COVID III
(od Českomoravské záruční a rozvojové banky)

Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500
zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny
v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících
preventivních opatření. O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost obdrží.
Podpora je pak poskytována formou ručení ČMZRB této
spolupracující bance za portfolio transakcí konečných
příjemců. Ručením ČMZRB by se tak měl podnikatelům
usnadnit přístup k úvěrům.
Na co lze úvěr čerpat:
Zejména na úhradu provozních výdajů, jako jsou např.
mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelskoodběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

klik
více info

! UPOZORNĚNÍ !
Při čerpání všech podpor je potřeba dodržet nastavený
dočasný rámec EK na součet všech dotací u jednoho
subjektu stanovený na 800 000 eur v součtu.

Situace se však neustále vyvíjí, proto doporučujeme
sledovat webové stránky Hospodářské komory ČR
https://www.komora.cz/ nebo nově spuštěný vládní
portál https://covid.gov.cz/, kde naleznete veškeré
informace týkající se opatření vlády
a kompenzačních programů.
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