
1212 Pro žadatele o podporu je zřízen internetový rozcestník 1212.mpo.cz  
a infolinka 1212, která je v provozu každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin

OPATŘENÍ PRO VŠECHNY PODNIKATELE 
z důvodu COVID-19 

Opatření Typ výdaje/Kompenzační opatření Alokace opatření/  
programu v KČ

Dosud vyplaceno  
v Kč od března 2020 Resort

COVID – Nájemné

- Program má za cíl pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními   
 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost  
 platit nájemné. 
- Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného   
 za dané období roku 2020 (Výzva 1: duben, květen, červen;  
 Výzva 2: červenec, srpen, září; připravovaná Výzva 3: říjen, listopad, prosinec) 
- Termín pro podání žádostí ve Výzvě 2: do 21. ledna 2021. 
 (v připravované Výzvě 3: od 22. ledna do 22. března 2021)

6,0 mld.

Výzva 1:  
18 694 žádostí za 2,635 mld.

Výzva 2:
32 107 žádostí za 2,79 mld.

MPO

COVID – Gastro
– uzavřené provozy

- Na podporu/dotaci má nárok každý podnikatel/firma, jejichž provoz 
 je zavřen/významně omezen v důsledku vládních opatření. 
- Výpočet nároku na dotaci se stanovuje dle následujícího mechanismu: 400 Kč   
 na 1 zaměstnance (či spolupracující osobu OSVČ) a den. Samotná OSVČ, která   
 provozuje gastronomickou činnost, může čerpat Kompenzační bonus  
 Ministerstva financí.
- Není možný souběh podpory se sektorovými kompenzačními programy.  
 Je ale možný souběh s programy Antivirus, Kompenzační bonus  
 a COVID-Nájemné.
- Program bude otevřen od 18. ledna 2021.

2,5 mld.
Zatím nečerpáno.  

Otevření výzvy  
18. ledna 2021.

MPO

„Ošetřovné“ 
pro OSVČ

O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc a bude vyplácena ex post.  
Program je koncipován jako rámcový a je vyhlašován prostřednictvím výzev.
- Výzva je pro děti do 10 let.
- Dotace bude poskytována ve výši 400 Kč/den.
- Aktuálně je vyplácena dotace za listopad 2020.
- Již vyplaceny dotace za měsíc: březen, duben, květen, červen, říjen.
- Termín pro podání žádosti: 21. ledna 2021.

2,7 mld.
209 858 žádostí

za 2,35 mld. MPO

Sektorový kompenzační bonus 
pro OSVČ; společníky malých 

vybraných s.r.o.; některé osoby 
vykonávající práci na základě 
dohody o práci konané mimo 

pracovní poměr

- Kompenzační bonus parametricky navazuje na model z jarních měsíců roku 2020.   
 Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění  
 či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. 
- Zájemci z řad OSVČ, malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky a tzv. dohodářů   
 mohou o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním   
 úřadě pro daň z příjmů vyplněním jednoduchého formuláře. 
- Termín pro podání žádosti: 15. ledna 2021.

Jarní KB 22,064 mld.
Podzimní KB: 2,517 mld.

Celkem: 24,581 mld. MF

COVID cestovní ruch

- Podpora cestovních kanceláří – do výše 2,5 % z plánovaných tržeb  
 z prodeje zájezdů.
- Podpora cestovních agentur - 500 Kč za zrušený zájezd z důvodu pandemie,   
 pokud byl zájezd zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020,  
 za zrušený lázeňský pobyt, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován  
 z důvodu Covid opatření.
- Podpora příjezdových cestovních agentur – dotace ve výši až 50 000 Kč  
 za podmínky, že příjmy z této činnosti v roce 2020 jsou o 50 % nižší oproti  
 roku 2019, agentura působí na českém trhu déle než 3 roky, tržby v roce 2019   
 min. 1 mil. Kč.
- Podpora průvodců v cestovním ruchu – dotace 40 000 Kč, plus 10 000 Kč,   
 pokud poskytují výchovně vzdělávací služby, nebo vzdělávají kurzy,  
 případně se rekvalifikují.
- Termín pro podání žádosti byl prodloužen do 29. ledna 2021.

Cestovní kanceláře 
345 000 000 Kč

Cestovní agentury 
(včetně příjezdo-

vých cestovních 
agentur)

55 000 000 Kč

Průvodci  
v cestovním ruchu  

25 000 000 Kč

Cestovní kanceláře   
Proplaceno: 102 207 415 Kč.

Cestovní agentury (včetně 
příjezdových cestovních agentur) 

Proplaceno: 6 073 500 Kč.

Průvodci v cestovním ruchu 
Proplaceno: 50 000 Kč.

MMR

COVID ubytování II
- Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření na pokoj  
 žádat o státní dotaci. Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 330 Kč v závislosti  
 na kategorii a třídě ubytovacího zařízení.
- Termín pro podání žádosti: 21. ledna 2021.

3 mld. Dotační titul 
nebyl zatím vyhlášen. MMR

Antivirus 
Náhrada mezd a platů

Režim A Plus
- Prodloužen do 28. února 2021.
- Antivirus A Plus – kompletně uzavřené provozy  
 (nařízení vlády ze dne 14. října, ale i 22. října 2020).
- Příspěvek činí 100 % nákladů na vyplacení náhrad mezd, max. 50 000 Kč  
 na zaměstnance a měsíc.
Režim B
- Prodloužen do 28. února 2021.

29,023 mld. 23,897 mld. MPSV

Mimořádná okamžitá  
pomoc COVID

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou, až na výjimku a nenárokovou, na 
kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR 
uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací 
uvedených v zákoně. V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně.

N/A 11,33 mil. MPSV

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ 
– Ministerstvo zemědělství

- Dotaci v rámci programu mohou získat výrobci potravin nebo zemědělští  
 podnikatelé, kteří produkují potraviny určené pro provozovatele  
 stravovacích služeb (cca až 10 000 subjektů).
- Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března  
 a koncem listopadu roku 2020 nejméně o 25 % v meziročním srovnání.
- Maximální sazba je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun  
 na jednoho zaměstnance.
- O dotaci nemůže požádat potravinář, který již obdržel podporu na stejný  
 účel z jiného „COVID programu“.
- Termín pro podání žádosti: 15. ledna 2021.

3,0 mld.
Zatím probíhá  
příjem žádostí  

do 15. ledna 2021.
MZe

COVID – SPORT III  
Lyžařská střediska

- podpora vlastníkům a provozovatelům lyžařských areálů
- maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí od počtu a struktury   
 přepravních zařízení, kdy k 1 místu (za 1 den) náleží kompenzace ve výši
 - 210 Kč pro základní vleky
 - 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy
 - 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy
- nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 %   
 běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé  
 3 sezóny (příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek).

1 mld. Dotační titul 
nebyl zatím vyhlášen. MPO

COVID-Kultura

- Výzva č.1 ukončena a čeká se na vyjádření posledních žadatelů.
- Výzva č.2.: dne 22. prosince 2020 ukončen příjem žádostí a nyní jsme  
 v procesu hodnocení téměř 6 tisíc žádostí.
- Výzva č.3 bude zaměřena na oblast audiovize.
- Výzva č.4 bude programově nastavena jako pokračování Výzvy č.2. 
- Žádosti bude možné podávat v průběhu února 2021.
- V měsíci lednu mohou oprávnění žadatelé zažádat o kompenzační bonus  
 od Ministerstva financí.

1,9 mld.

Výzva č.1: 98 229 470 Kč.

Výzva č.2: 761 875 278.

Výzva č.1. a č.2. vyčerpáno 
dohromady: 860 104 748 Kč

MPO/MK

Záruční program 
COVID III

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

předpoklad ze státního rozpočtu  
až 150 mld. Kč a byla provedena první tranše  

ve výši 50 mld. Kč

MPO / 
ČMZRB

COVID 
Záruka CK

Záruční schémata 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 Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

0,3 mld. Dotační titul 
nebyl zatím vyhlášen.

MPO / 
ČMZRB

Záruka 
COVID 
Sport

Má pomoci zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé  
a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním 
odvětví. Program s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní 
úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků

1 mld. Dotační titul 
nebyl zatím vyhlášen.

MPO / 
ČMZRB


