
Instituce Název platného opatření Detaily opatření Platnost od Platnost do Schváleno Odkaz

ČNB Snížení úrokových sazeb Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu na 0,25 % (7.5.2020). Od 7. 5. 2020 Trvá Ano ČNB

MPSV Program Antivirus

Finanční kompenzace pro zaměstnavatele na náhrady mezd, a to z těchto důvodů:

A) Uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem:

  ■ V případě karantény zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

  – Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však však 39 000 Kč.

  ■ V případě uzavření provozu nařízením vlády zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

  – Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však však 50 000 Kč (zpětně od 1. října 

2020).

B) Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru:

  ■ Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – 

zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

  ■ Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného 

výdělku.

  ■ Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

  – Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč. 

Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování je závislá na důvodu vzniku překážky v práci. Zaměstnavatel žádá o refundaci 

vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek žádá.

Od 6.4.2020 Do 30.4.2021 Ano MPSV

MF
Kompenzační bonus pro OSVČ 

a malá s.r.o.

Vláda schválila v polovině února nový kompenzační bonus. Podmínkou bude propad příjmů. Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a 

služeb o nejméně 50 % bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní 

srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Hlavní novinkou pro většinu příjemců bude navýšení nového kompenzačního bonusu z 500 Kč 

na 1 000 Kč denně. Bonus přitom bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti, aby nedocházelo 

v jednotlivých případech k nespravedlivému překompenzování. V případě dohodářů pak zůstává zachována původní výše bonusu 500 Kč denně. 

Novinkou je také možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci. Návrh 

zákona zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně zákonem získává mandát zavést další bonusová 

období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021, budou-li v té době nadále trvat krizová opatření. 

Nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. února 2021. Částečný překryv prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím 

stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešen formou započtení. Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z 

příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady. 

Od února 2021
Do konce roku 

2021
Ano MFČR

MPSV Krizové ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

- dítě mladší 10 let,

- nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),

- osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

- děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o 

pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či 

stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč/den. Navrhované změny by platily 

po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Od listopadu Do 30.6.2021 Ano MPSV

MPO Ošetřovné II pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné mohou, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol 

či karanténě starat o děti (do 10 let) nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby 

alespoň ve stupni I a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby. Podpora z programu Ošetřovné II pro OSVČ je dále určena 

pro OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Činit 

bude 400 korun na den. 

Od října
Do března 

2021
Ano MPO

MPSV
Příplatek k nemocenské v 

karanténě nebo v izolaci

Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den po dobu 14 dnů. Platí zpětně 

od 1. března do 30. dubna. Určen je pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění. Na 

příspěvek mají nárok i tzv. dohodáři, pokud si hradí nemocenské pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč 

u dohody o provedení práce). Zaměstnanec dostane příspěvek automaticky, zaměstnavatel si příspěvek k náhradě mzdy sám odečte od povinného 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Od března
Do konce 

dubna 2021
Ano MPSV

MZdr
Příspěvek na testování 

zaměstnanců a OSVČ

Příspěvek se bude odvíjet od skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však čtyřikrát 60 korun na zaměstnance 

za měsíc. Od 1. března budou mít zaměstnavatelé možnost vybrané testy nakupovat. Kromě toho mají zaměstnanci i nadále možnost podstupovat 

pravidelné antigenní testování organizované zdravotnickými pracovníky, například závodními lékaři, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Od března
Do dubna 

2021
Ano Vláda.cz

MPO / ČMZRB Záruční program COVID III

Na záruky stát může vyčlenit až 150 mld. Kč, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 500 miliard korun. Program Covid III mohou 

využít i pražské firmy. Je určen pro OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Státní podpora (portfoliové ručení) se vztahuje na 

provozní a nově bude i na investiční úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do konce června roku 2021. Podniky do 250 zaměstnanců 

mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun. Podniky do 500 zaměstnanců mohou 

získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun. Délka ručení je v obou případech nanejvýš tři roky. Žádosti o 

úvěry a související rizika vyhodnocují jednotlivé komerční banky. 

Od 18.5.2020 Do 30.6.2021 Ano ČMZRB

Aktuální data k 15. 3. 2021

https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kompenzacni-bonus-bude-od-unora-1-000-kc-40912
https://www.mpsv.cz/osetrovne
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pozada-poslaneckou-snemovnu-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-konce-brezna-186879/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


EGAP
Záruka COVID plus – podpora 

pro velké podniky

Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 %, 

do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před 

vyhlášením nouzového stavu. Úvěry poskytují komerční banky. EGAP poskytne záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Garance 

bude platná maximálně po dobu 6 let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně 6 let pro investiční úvěry. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 

mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25% ročního obratu firmy. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 90 %, minimální podíl 

banky tedy bude 10 %. Od července 2020 je možné poskytnout záruku i podnikatelům v pozemní, potrubní, vodní a letecké dopravě a v činnosti 

cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti.

Od 5. května Do 30.6.2021 Ano EGAP

MF Liberační balíček

Návrh pro podnikatele a firmy přináší zejména:

■ Zavedení institutu loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou 

dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019. 

Uplatnit si daňovou ztrátu zpětně je možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020, ovšem v maximální výši 30 mil. Kč. Za první 

zdaňovací období, za které bude umožněno si daňovou ztrátu uplatnit zpětně, navíc bude mít poplatník možnost v jeho průběhu odhadnout výši své 

daňové ztráty za toto období. Tuto odhadnutou ztrátu pak bude moci uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně v bezprostředně 

předcházejícím zdaňovacím období.

■ Prominutí správních poplatků za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování za podmínky, že žádost 

bude podána od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021. Žádosti o prodloužení lhůty se tak budou týkat zejména daňových přiznání, jako je například 

přiznání k dani z příjmů. 

Od března zpětně Trvá Ano MF

MF Zrychlené odpisy

Mimořádné odpisy se týkají hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. 

prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. 

Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci 

poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období 

tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky.

Vedle zrychlení odpisů došlo také k trvalému zvýšení hranice pro povinné odpisování ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si 

tak bude moci podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů. V oblasti úprav daňového odpisování se pak ruší kategorie nehmotného 

majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Od listopadu Do 31.12.2021 Ano MF ČR

MS
Novela insolvenčních zákona, 

která má zabránit krachům firem

Do 30. června 2021 zůstává v platnosti odložení povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh a stejně tak možnost dočasného přerušení 

plnění schváleného reorganizačního plánu. Ministerstvo rovněž obnovuje možnost využít ochrany tzv. mimořádného moratoria (které bude schvalovat 

jen soud), u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 31. 8. 2020, a to s novou lhůtou až do 30. 6. 2021.

Od dubna Do 30.6.2021 Ano MS

MF

Přerušení evidence tržeb a 

odložení spuštění poslední fáze 

EET

Spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb bylo odloženo do 31.12.2022. Na stejnou dobu se stanovuje i výjimka pro podnikatele z 

povinnosti EET kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití. 

Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Od začátku stavu 

nouze
Do 31.12.2022 Ano MF

MF
Snížení DPH u ubytovacích, 

kulturních a sportovních služeb

DPH se snížila v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a 

vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech došlo ke snížení sazby DPH na 10 % z 15 %.
Od 1.7.2020 Trvá Ano MF

MFČR Snížení spotřební daně z nafty Spotřební daň z motorové nafty se snižuje o 1 Kč za litr s cílem podpořit dopravní sektor. Od ledna Do roku 2022 Ano MF

MPO COVID - 2021

Jedná se o plošný kompenzační program nahrazující dosavadní specifické covidové programy. Počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za 

zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. 

ledna 2021. COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Podporu z programu nebude možné kombinovat s kompenzačním 

bonusem OSVČ, programem COVID – Nepokryté náklady a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru. Výjimku bude tvořit program 

Antivirus, souběh s touto náhradou mzdy možný bude. Je určen podnikatelům, kterým v lednu a v únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 

2019 klesly tržby alespoň o 50 %. Výjimku budou mít OSVČ, které začaly podnikat po prvním dni srovnávacího období. Žádosti bude možné podávat 

přes informační systém MPO. I zde bude podpora respektovat dočasný rámec Evropské komise, kdy na jednoho příjemce bude možné poskytnout 

maximálně 1 800 tisíc eur.

Od března 2021 Trvá Ano MPO

MPO COVID – Nepokryté náklady

Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně 

zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Podmínkou získání podpory v 

programu bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. COVID 

- Nepokryté náklady je alternativou k schválenému programu COVID - 2021. Výše podpory činí 60 % nepokrytých fixních nákladů, limit na jednoho 

žadatele je 40 milionů korun. Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu.

Od března 2021 Trvá Ano MPO

MPO COVID nájemné - 3. výzva

Podnikatelé, kterým vláda v boji proti koronaviru nařídila zavření nebo omezení provozu, budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za období 

říjen - prosinec 2020. Stát jim přispěje 50 % z celkového nájemného za toto období. Přiznání dotace nebude podmíněno slevou pronajímatele. 

Maximální výše podpory bude 10 mil. Kč. O příspěvek na nájem budou moci žádat provozy, které byly vyhlášenými opatřeními zakázány nebo 

výrazně omezeny.

Od října Do 22.3.2021 Ano MPO

MPO
COVID - gastro - uzavřené 

provozy

Podpora pro uzavřené provozovny bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady, a to zpětně za období od 14. října 2020 do 10. ledna 

2021 s tím, že konečný termín může být prodloužen, pokud bude epidemická situace nadále vyžadovat uzavření těchto provozoven, a že bude 

vyplacena pouze za dny, kdy bylo provozování podnikatelské činnosti na základě krizových opatření přímo omezeno především zákazem přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách, ale i dalšími způsoby. Podnikatelé budou mít nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance a den. Za zaměstnance se 

budou počítat jak osoby v pracovním poměru, tak i spolupracující osoby samostatně výdělečně činné. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími 

podpůrnými programy.

Od prosince Do 15.3.2021 Ano MPO

MMR
COVID lázně - Poukázky na 

pobyt v lázních

Poukaz se vztahuje na pobyty zakoupené a realizované od 1.7. - 31. 12. 2020 v českých lázních. Podmínkou je strávit v lázeňském zařízení 

minimálně 6 nocí a absolvovat alespoň 5 procedur.
Od 1.7.2020 Do 31.12.2021 Ano MMR

MMR COVID – Ubytování II

Pro rozhodné období do 22. ledna 2021 je prodloužen dotační program COVID - Ubytování. Nově se finanční pomoc dostane i podnikatelům, kteří 

nabízejí ubytování v tzv. individuálním ubytovacím zařízení. Sem patří například chaty, chalupy či menší penziony o pěti a méně pokojích. Jejich 

majitelé, kteří provozují ubytovací služby jako soustavnou činnost za účelem zisku a obživy, si budou moci požádat o dotaci ve výši 200 korun na den.

Od ledna 2021 Do 31.3.2021 Ano MMR

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/nova-opatreni-v-danovem-balicku-podpori-39948
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/odklad-eet-39700
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/nova-opatreni-v-danovem-balicku-podpori-39948
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nova-podoba-kompenzaci-k-programu-na-nepokryte-naklady-vlada-schvalila-take-program-covid---2021-s-podporou-500-kc-za-den-a-zamestnance---259983/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novy-kompenzacni-program-v-kontextu-s-koronavirem-pomuze-podnikum-ve-ztrate---259981/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-podporu-nasim-laznim-prodluzujeme-do-30-cerv
https://mmr.cz/cs/uvod


MPO/MMR COVID Záruka CK

Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění 

ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. 

prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky ČMZRB. Program počítá se schématem portfoliové záruky ČMZRB poskytnuté cestovní 

kanceláři (ve prospěch pojišťovny) sjednávající si ochranu pro případ úpadku podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. Bankovní záruku by mělo být možné 

využít jako součást pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky pro případ úpadku. Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z 

požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony korun. Zbylých 25 

% požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama.

Od ledna 2021 31.12.2021 Ano ČMZRB

Ministerstvo 

kultury / MPO
COVID Kultura - 3. výzva

Program navazuje na předchozí program COVID kultura. Podpora z programu se poskytuje ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za 

jednotlivé kulturní akce či projekty a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo 

zrušeny a které vznikly v rozhodném období. V rámci 3. výzvy může podpora příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené 

kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, 

zároveň není možné překročit dočasný rámec Evropské komise pro poskytování přímých grantů, který je 800 000 eur. Vyplácí se také jednorázová 

podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře v podobě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč.

Od října
Do dubna 

2021
Ano MPO

Ministerstvo 

kultury

Podpora audiovizuálního 

průmyslu

Vláda schválila mimořádnou Výzvu Státního fondu kinematografie na pomoc provozovatelům kin, produkčním a distribučním společnostem. Cílem je 

primárně podpora managementu jednotlivých provozů, tedy provozovatelů kin, jádra distribučních a producentských firem a jejich klíčových 

zaměstnanců a kreativních týmů.

Od poloviny 

listopadu

Do dubna 

2021
Ano MPO

ČMRZB Záruka COVID Sport

Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na 

úhradu úroků. Schválená alokace programu ve výši 1 miliardy korun umožňuje zaručit provozní úvěry v objemu až 4 miliardy korun. Výzva byla 

vyhlášena v lednu 2021. Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do 10 milionů korun činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti 

sportu mají navíc možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje do výše 15 % bankovního 

úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun.

Od ledna Trvá Ano ČMZRB

MPO COVID – Veletrhy/kongresy

Program je pro podnikatele ve veletržním, eventovém a kongresovém průmyslu, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 

procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019. Takoví podnikatelé budou moci požádat o podporu ve výši 60 procent 

nepokrytých nákladů, respektive 40 procent pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Od února 2021
Do března 

2021
Ano MPO

MZe AGRICOVID 

Je určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením 

vlády. Nárok na dotaci vznikne, pokud celkové příjmy klesly nejméně o 25 % v meziročním srovnání, přičemž rozhodným obdobím pro posuzování 

žádostí bude 1. prosince 2020 až 28. února 2021. Maximální sazba je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho 

zaměstnance. Podpora může dosáhnout až 75 % celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 tisíc euro 

(cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce. Příjem žádostí začne 15. března, předtím musí ještě 

pravidla notifikovat Evropská komise.

Od prosince
Do března 

2021
Ano Mze

Autor: Radek Novák

Ekonomické a strategické analýzy

Česká spořitelna

Tento přehled je považován za doplňkový zdroj informací pro naše klienty i nejširší veřejnost. Na informace uvedené v tabulce nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Přehled je založen na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době 

zveřejnění. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s., ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za dobrý mrav, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu bude 

uživatelem tento zdroj uveden.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-podporu-kultury-pujde-dalsi-1-miliarda-korun--pocita-se-take-s-3--vyzvou-z-programu-covid-_-kultura---258512/
https://www.mpo.cz/kultura
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/organizatorum-veletrhu-a-kongresu-pomuze-novy-program--259492/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/

