
 
 

 

 

Kompenzační a dotační programy COVID-19 

Společnost OK GRANT, člen uskupení OK HOLDING, pro vás připravila ucelený přehled 
kompenzací a dotací, o které lze nebo bude možné žádat v souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními Vlády České republiky. 

1) daně – velký liberační balíček 

Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena 
– odložení všech plateb: DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. 

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. 

Jedná se o tyto obory: 

 provozování restauračních zařízení a barů 

 provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a 
diskoték 

 pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení 

 pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních 
hostin 

 provozování cirkusů a varieté 

 pořádání poutí a podobných tradičních akcí 

 pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí 

 pořádání veletrhů 

 provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, 
wellness zařízení 

 provozování zoologických zahrad 

 provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických 
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-

balicek-39676  

 

 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676
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2) COVID-BUS 

Ministerstvo dopravy již přijalo první žádosti v programu na podporu podnikatelů v 
nepravidelné autobusové dopravě COVID-BUS. Ten má zmírnit důsledky epidemie COVID - 19 
v období nouzového stavu. Jedna miliarda korun, schválená vládou ještě letos, pomůže 
podnikatelům v zájezdové dopravě přizpůsobit se situaci na trhu do doby 2. čtvrtletí roku 
2021. 

Výzva je otevřena od pondělí 26. října a ukončena bude 25. listopadu 2020. Žádost lze podat 
výhradně elektronicky. 

Výše podpory se  odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní 
prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se zohledňuje samotná kapacita autobusu. 
Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období 
kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.  

Zdroj: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-
program-COVID-BUS,-z 

3) COVID – Nájemné 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje druhou výzvu (dále také Výzva 2) 
k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 od 9:00 hodin do 
21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky, prostřednictvím informačního systému 
dostupného na webu mpo.cz. 

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně 
uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto 
provozovnách. 

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 
2020. 

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. 

Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. 

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. 

Výchozí alokace prostředků pro Výzvu 2 činila 1,2 mld. Kč. Na základě usnesení vlády byla dne 
21. října 2020 navýšena na celkové 3 mld. Kč. 

Od termínu 21. října 2020, 9:00 hodin je možné žádosti podávat, upravovat i hodnotit. 
Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 
Evropskou komisí. 

 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z
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Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána? 

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. 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--

255305/  

4) COVID – Kultura II 

2. výzva zveřejněna 15. 10. 2020. 

Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím 
a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které 
vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v 
období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny. 

Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, 
konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby 
veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně 
vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2020 do 20. listopadu 2020. 

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené 
výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 
1. října 2020 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v 
oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. 

Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní 
akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. 

Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10.000.000 Kč. Jednorázová podpora pro umělecké 
a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 
60.000 Kč. 

Zdroj:  https://www.mpo.cz/kultura  

5) kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. 

PŘIPRAVOVÁNO ( v době přípravy tohoto materiálu) 

Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Poslanecká sněmovna. 
Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců 
tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení 
podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
https://www.mpo.cz/kultura
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Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním 
k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že 
se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři pak musí 
prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, 
po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za 
každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za 
bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho 
automatického prodloužení. 

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu by měla být 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. června do 30. září 2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními 
restrikcemi. 

Vedle přímo zasažených podnikatelů 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. 

Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například 
z programu COVID – Kultura). 

Způsob podávání žádosti:  

Žádosti o kompenzační bonus za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 zatím není 
možné podat. Žádosti jsou určeny na kompenzaci některých hospodářských následků 
bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku 
přijatých opatření k ochraně obyvatelstva. 

Žádosti o kompenzační bonus v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti 
za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 zatím Finanční správa nepřijímá a 
nezpracovává, protože není ukončen legislativní proces návrhu zákona. Vládou schválený 
návrh zákona o kompenzačním bonusu pro zavřené obory podnikání nyní ve zrychleném 
legislativním procesu projedná Sněmovna. 

Přesné parametry kompenzačního bonusu bude Finanční správa znát až po skončení 
legislativního procesu. O parametrech i dostupnosti formulářů bude Finanční správa veřejnost 
včas informovat. 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-
bonusu-39701  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701


 
 

5 

Závěr 

Společnost OK GRANT je součástí silného a stabilního uskupení OK HOLDING. Na všechny 
společnosti, které jsou jeho členy, se můžete spolehnout i v této náročné době. Neváhejte se 
proto obracet na společnosti uskupení OK HOLDING s konkrétními záležitostmi týkajícími se 
pojištění, finančního i daňového poradenství a dotací. 

Pokud potřebujete poradit s podpůrnými programy připravovanými Vládou České republiky 
v souvislosti s druhou vlnou krizových opatření, kontaktujte nás, prosím, kdykoliv na emailu 
podpora@okgrant.cz. 

 

mailto:podpora@okgrant.cz
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