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KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO FIRMY A PODNIKATELE 

(AKTUALIZOVÁNO k 31.12.2021) 

 
PROGRAM 

 
TYP KOMPENZACE/OPTAŘENÍ 

 
PODROBNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANTIVIRUS 
A 
- 

nucené omezení 
provozu 

a karantény 
 
 

 
 

Komu je podpora určena: Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena 
karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.  
 
Maximální  částka podpory  

Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená 
zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na 
zaměstnance a měsíc. Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává 
náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. 
  

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek 

• zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce, 

• zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána 
výpověď, 

• týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním 
poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění, 

• zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody. 
 

Způsob podání žádosti 
Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen 
ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se 
naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního 
měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad 
mezd a povinných odvodů. 
Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci  
(odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně  

 
 
 
AKTUÁLNĚ: Vláda rozhodla o  prodloužení Antiviru A do 
28.února 2022 

Tisková zpráva  

 
 

 
PODAT ŽÁDOST NA MPSV 
 

Související odkazy a zdroje 

Manuál k  programu ANITIVIRUS pro 
zaměstnavatele 
Program anitivirus 
Ministerstvo práce a  sociálních věcí 
Prodloužení programu  
 
 
 
 
 
 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf/ff7aa9dc-f4d5-5b1a-8430-5ec8dd5c3d9d
https://antivirus.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v6.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v6.pdf
https://antivirus.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/antivirus
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWKEWQ3R
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ANTIVIRUS 
A 
- 

nucené omezení 
provozu 

a karantény 
 

 
vyzve k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost 
v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu 
uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, 
vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za 
každý režim, za který zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto 
Vyúčtování odešla firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým 
podpisem zpět úřadu práce.  
 

 
 
 

Více informací najdete na webu MPSV  

 
 
 
 
 
 

ANTIVIRUS B – 
SOUVISEJÍCÍ 

HOSPODÁŘSKÉ 
POTÍŽE 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
AKTUÁLNĚ:  Vláda dne 29.11.  rozhodla o  obnovení  programu  Antivirus 
B do 28.  února 2022 .   

Tisková zpráva   

Antivirus B uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet 
zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich 
činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj 
produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech 

firmy. 
 
Účel/podmínky pro čerpání:  

• zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce, 

• zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána 
výpověď, 

• týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním 
poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění, 

• zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody. 
 
 

Maximální částka podpory 
Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, 
maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.  
Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy: 

 
 
 
 
 

PODAT ŽÁDOST NA MPSV 

 
 

Příjem žádostí  

Do 28. února 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf/ff7aa9dc-f4d5-5b1a-8430-5ec8dd5c3d9d
https://antivirus.mpsv.cz/
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ZÁRUKA COVID 

PLUS PRO 
VELKÉ 

EXPORTÉRY 
 

Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na 
pomoc velkým podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží. 
 
Účel/podmínky pro čerpání:  Záruky na úvěry v programu Covid Plus jsou určeny 
pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci. Export na jejich tržbách se podílí alespoň 
jednou pětinou. Výše záruk je 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP 
„B-„ je to 70 procent, přičemž škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu 
agentur S&P a Fitch. Program není určen firmám, které měly existenční problémy ještě 
před vyhlášením nouzového stavu. 
 
Jaká je maximální částk a podpory:  Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. 
Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy. 

Aplikace 0Dok: 
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXGDQZ6Y 
Záruka – Covid plus: 
https://www.egap.cz/ 
 
Podání žádosti – online formulář: 
https://eol.egap.cz/Covid 
EGAP poskytuje pojištění vývozních pohledávek do zemí EU a OECD 
skupiny 0. do 31. 12. 2021 a záruky za úvěry Covid Plus do 30. 06. 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIVIRUS B – 
SOUVISEJÍCÍ 

HOSPODÁŘSKÉ 
POTÍŽE 

 
 
 

100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně 
zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče 
o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit 
provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A); 
80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků,  
 
služeb) nezbytných k činnosti; 
60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných 
produktech firmy. 
Pro období  

Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 bude možné využívat i režimu B. 

Způsob podání žádosti 
Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen 
ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se 
naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního 
měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad 
mezd a povinných odvodů. 
Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci 
(odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně výzvě 
k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost v požadované 
pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo 
žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad 
mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který 
zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešla firma přes 
datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět úřadu práce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více informací na webu MPSV  
 
 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXGDQZ6Y
https://www.egap.cz/
https://eol.egap.cz/Covid
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
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ODLOŽENÍ 
EET 

 
 
 
 
 
 

 
Vláda prosadila v Parlamentu novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence 
tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů,zrušení 
povinnosti používat EET platí nově až do 31. prosince 2022. 
Bez ohledu na to, do které fáze evidence podnikatelé spadají, evidovat tržby musí až od 
1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu 
evidence tržeb a pozastaveno je také vyřizování žádostí o povoleníevidovat tržby ve 
zvláštním režimu. 
Podnikatelé se však nemusí obávat, že by jejich žádost nebyla vyřízena, pouze dochází k 
posunu jejího vyřízení. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu podané do 

účinnosti novely zákona o pozastavení EET do roku 2023, bude Finanční správa 
vyřizovat až od 1. července 2022. 
 
 
Sleva na dani – EET 
OSVČ má nárok na slevu na dani ve výši 5000 korun. Tato sleva nemůže jít do "mínusu". 
Pokud tedy po odečtení dalších slev je daň nulová, nemůžete tuto slevu uplatnit. 

 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/Uplatneni-
slevy-na-evidenci-trzeb-v-dobe-pozastaveni-11225 
 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-
verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/vyrizovani-zadosti-o-povoleni-
zvlastniho-rezimu-evidence-trzeb-po-dobu-odkladu-eet-11038 
  
 
 
https://www.etrzby.cz/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID ZÁRUKA 
CK 

 
18. ledna 2021 představil ministr průmyslu a obchodu nový program. Záruční schémata, 
s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním 
kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Záruční schéma 
v programu COVID Záruka CK MPO projednalo za účasti Ministerstva pro místní rozvoj 
a NRB mj. s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, Českou unie cestovního 
ruchu a Českou asociací pojišťoven.  

• způsobilý žadatel: cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. 
a také cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, 
která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 03. 2020 

• způsobilý výdaj: spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro 
uzavření pojistné smlouvy 

 
Maximální částka podpory:  Až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 
% z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky 
může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců. 

 
 

 

Příjem žádostí o záruku z tohoto programu 
 skončil dne 17. 12. 2021. 
Cestovním kancelářím budeme podporu poskytovat ve formě 
záruky za spoluúčast i nadále, v lednu 2022 na tento 
program naváže Záruka cestovním kancelářím, která bude 
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB. Součástí žádosti 

bude i pojistná smlouva. Pokud máte o COVID Záruku CK zájem, 
doporučujeme Vám záležitost nejprve projednat se svou pojišťovnou 
a zjistit, co Vaše pojistná smlouva umožňuje.. 
 

Více informací: 
 
Podrobné a  přehledné informace na webu NRB, 
včetně Výzvy  
 
Informace k podpoře na webu Ministerstva průmyslu 
a obchodu  

https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1549
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/Uplatneni-slevy-na-evidenci-trzeb-v-dobe-pozastaveni-11225
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/Uplatneni-slevy-na-evidenci-trzeb-v-dobe-pozastaveni-11225
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/vyrizovani-zadosti-o-povoleni-zvlastniho-rezimu-evidence-trzeb-po-dobu-odkladu-eet-11038
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/vyrizovani-zadosti-o-povoleni-zvlastniho-rezimu-evidence-trzeb-po-dobu-odkladu-eet-11038
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/vyrizovani-zadosti-o-povoleni-zvlastniho-rezimu-evidence-trzeb-po-dobu-odkladu-eet-11038
https://www.etrzby.cz/
https://www.nrb.cz/zaruky-cestovnim-kancelarim-bude-nrb-poskytovat-i-v-roce-2022/
https://e-podatelna.cmzrb.cz/
https://www.nrb.cz/produkt/covid-zaruka-ck/
https://www.nrb.cz/produkt/covid-zaruka-ck/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-programy-na-podporu-msp/program-covid-zaruka-ck/program-covid-zaruka-ck--259719/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-programy-na-podporu-msp/program-covid-zaruka-ck/program-covid-zaruka-ck--259719/
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ZÁRUKA 

COVID SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím 
v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 
(resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Projekty 
lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. 
Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je 
financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Jaká je maximální částka podpory: Bankovní záruka NRB pro úvěry do 10 milionů korun 
by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc 
měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční 
příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní 
náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora 
podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis. 
Pro koho záruka určena:  
pro malé a střední podnikatele 
projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE: 
 

• 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem 

• 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání 

• 9311 – Provozování sportovních zařízení 

• 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie 
COVID) 

• 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID) 

• 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie 
COVID) 

• 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů 
a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb 
rekreačních zařízení) 

Na co je záruka nabízena: 
• za provozní úvěr 

• výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč 

• až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 

• doba ručení až 3 roky 

• bez poplatků 

• s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč. 

• Na co můžete být zaručovaný úvěr využit: 

• náklady na energie, nájemné 

• úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur 

• pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku 

• úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje 

 
 
 

Způsob podání žádosti :  Žádosti lze posílat prostřednictvím E-
podatelny NRB. Pokud máte o záruku zájem, doporučujeme 
si prostudovat informace a Výzvu na stránkách NRB, kde najdete 
i formuláře, pokyny apod.  
 
Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021.  
Žádosti a další formuláře nutné k podání žádosti budou zveřejněny 
1. března 2021.  
 
 
 
 
 

Informace na webu Ministerstva průmyslu 
a obchodu  

 
 
 
 
 

 

Na co můžete být zaručovaný úvěr  využit:  
 

•  náklady na energie,  nájemné  

•  úhrada dodavatelsko -odběratelských faktur  

•  pořízení mater iá lu, zásob a  j iného drobného 
hmotného či nehmotného majetku  

•  úhrada mezd zaměstnanců a  další  provozní  výdaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.nrb.cz/zadost-a-pokyny-pro-zadatele/covid-sport/
https://www.nrb.cz/zadost-a-pokyny-pro-zadatele/covid-sport/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/covid-sport/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-sirsi-podporu-pro-sportovni-provozovny-a-arealy--sportoviste-snaze-dosahnou-na-provozni-uvery--258982/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-sirsi-podporu-pro-sportovni-provozovny-a-arealy--sportoviste-snaze-dosahnou-na-provozni-uvery--258982/
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KOMPENZAČNÍ 
BONUS PRO 

OSVČ, DPP, DPČ 
A SPOLEČNÍKY 

MALÝCH 
S.R.O. (PODZIM 

2021) 
 

 

Podmínky čerpání dle druhu subjektu 
Žádat budou moci podat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30% ve 
srovnávacím období. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými 
důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě 
podnikatele či jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou 
karanténou či izolací podnikatele (např. vlastním utlumením podnikání, dovolenou).  
 

Srovnávací období je červen až říjen 2021. Žadatelé si z těchto 5 měsíců vyberou 3 po 

sobě jdoucí měsíce podle vlastní úvahy, zprůměrují tržby za tyto tři měsíce a tento průměr 
budou porovnávat s prosincem 2021- pokud bude pokles, budou moci žádat. 
 
U sezonních podnikatelů (např. vlekaři) bude srovnávacím obdobím listopad 2019, 
prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a březen 2020. Také si vyberou tři měsíce z těchto 
pěti, zprůměrují tržby porovnají je s prosincem 2021. Podle toho, kolik bude rozdíl mohou 
či nemohou o bonus žádat. 
Srovnávaným obdobím je prosinec 2021 a leden 2022. 
 

1. bonusovým obdobím je 22. 11. do 31. 12. 2021, zákonem je garantováno 
ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022.  

 
Doporučujeme žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 
2022, resp. od 1. února 2022 (pro lednové bonusové období a lednové srovnávané 
období). V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou 
vykazovat určité vady (např. se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti 
nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus a na 

tyto skutečnosti bude muset správce daně reagovat. 
 
Kdo může žádat 

• Živnostníci, společníci malých s. r. o., dohodáři (DPP/DPČ), pokud byl 
restrikcemi omezen jejich hlavní příjem,  

• důvodem přiznání bonusu je také péče o dítě, pokud byla škola 
uzavřena kvůli dopadům covid-19, 

• kompenzační bonus se bude týkat i subjektů v cestování. 
 

Obrat u musí mít malá s.r.o. min. 120 tis. Kč. 
Pokud bude příští znovu schválen Antivirus B, je kompenzační bonus 
kombinovatelný s Antivirus B. 

 

Způsob podání žádosti 

On-line vytvoření žádosti přes webovou aplikaci/stránku (viz níže), 
dále je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím 
datové schránky, online finančního úřadu, ale také e-mailem. 
Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na 
finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou. 
 

CHCI PODAT ŽÁDOST  

 
 
 
 

Před podáním žádosti si prostudujte podrobnosti 

na webu Ministerstva financí.  Najdete tam 

také odpovědi na nejčastější otázky. 

 

 

AVÍZO MFČR K OBNOVĚ KOMPENZAČNÍHO BONUSU. 

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/zadost-o-kompenzacni-bonus-2022
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804
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LIBERAČNÍ 
DAŇOVÝ 
BALÍČEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo financí bude vydávat pokyny pro zdaňovací období za 
rok 2021. Jakmile Ministerstvo financí informace vydá, budeme vás 

zde informovat. 
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COVID – 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNĚ: 
10. 12. zveřejnilo MPO avízo s podrobnostmi k chystané výzvě.  
Dne 22. 11. 2021 schválila vláda obnovení programu COVID - 2021. Podpora 
v rámci COVID – 2021, na kterou vznikne nárok v případě, že firmám v tzv. 
rozhodném období poklesl obrat nejméně o 30 %, bude 300 Kč krát počet 
zaměstnanců krát počet dní, za které podnikatel o podporu požádá. Za 
zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona 
o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob) a jednatelé se smlouvou 
o výkonu této funkce. Rozhodným obdobím by měl být listopad a prosinec 2021, 
doba by se mohla případně prodloužit podle aktuální situace. 
 

Komu je podpora určena 
• Podnikatelům, fyzickým nebo právnickým osobám, 

které vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem, 

• v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho/její 
podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti 
srovnávacímu období alespoň o 30 % (za účetní jednotku). Tržbami se 
pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. 
Srovnávané období je období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 
2021. Srovnávací období je období od 1. listopadu 2019 do 
31. prosince 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost 
(případně se stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 
1. listopadu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva 
po sobě jdoucí měsíce v období od listopadu 2019 do října 2021, 

• měl ke dni 1. listopadu 2021 alespoň jednoho zaměstnance, resp. 
spolupracující osobu, resp. osobu se smlouvou o výkonu funkce, 

• dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše (dle bodu 
3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory 
(podnik)), 

• opakovaně neporušoval mimořádná nebo krizová opatření přijatá 
v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. 

• další podmínky pro oprávněnost žadatele budou upřesněny obdobně 
jako v předchozí výzvě.        

 

 
Informace níže aktualizujeme po zveřejnění nové výzvy 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Tisková zpráva MPO 

 

Avízo k chystané výzvě 

Cílem Výzvy je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity 
podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 
či boji proti ní razantně poklesly tržby. Účelem podpory je 
pomoc státu okruhu podnikatelů nejvíce zasažených pandemií 
nemoci COVID-19 vedoucí k tomu, aby nemuseli ukončit svou 
podnikatelskou činnost. 
 

Rozhodné období 
Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. 
 

Příjem žádostí 
Zatím nebylo zveřejněno. 
 

Způsob podání žádosti 
Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu 
AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si 
zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu.  
Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních 
prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu 
Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná 
potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny 
v informačním systému. 
 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/avizo-2--vyzvy-z-programu-covid---2021--264914/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-kompenzace-pro-podnikatele-v-souvislosti-s-covid-19--264591/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/eidentita-prihlaseni-do-agendoveho-informacniho-systemu-mpo
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COVID - 2021 

Maximální částka podpory 
 
Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána 

a) v případě poklesu tržeb o alespoň 30 %, ale méně než 50 %, jako 
součin 300 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent 
plných pracovních úvazků krát počet dní rozhodného období. 

 
b) v případě poklesu tržeb o alespoň 50 % jako součin 500 Kč krát počet 

zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků 
(FTE) krát počet dní rozhodného období. 
 

Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady a výdaje na provoz a udržení 
podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady 
na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, 
režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. prosince 2021. 
Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci 
v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále osoby se 
smlouvou o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích. Do výpočtu 
se zahrnují výhradně zaměstnanci (resp. spolupracující osoby, resp. osoby se 
smlouvou o výkonu funkce), kteří byli přihlášení k 1. listopadu 2021 k platbě 
pojistného na České správě sociálního zabezpečení. 
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COVID – 
Nepokryté 

náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNĚ :  Dne 22. 11. 2021 schválila vláda obnovení programu COVID - 
Nepokryté náklady. Předpokladem kompenzace z programu COVID - Nepokryté 
náklady bude také pokles tržeb alespoň o 30 % oproti stejnému období roku 
2019 a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě. Podpora bude činit 40 % 
nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele, rozhodné období 
bude stejné jako u programu COVID – 2021, listopad a prosinec 2021. Půjde - 
obdobně jako dřív - o dva vzájemně alternativní programy, kdy bude na 
jednotlivých podnikatelích, z kterého o podporu požádají. 

Účel/podmínky pro čerpání 
Záměrem Výzvy 3 programu COVID - Nepokryté náklady (dále jen Výzva 3) je 
pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru 
poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2019 (případně 2018), s úhradou části nákladů, které nejsou 
pokryty příjmy. Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace 
podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou 
činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení. Dotace poskytnutá na 
úhradu částí nákladů znamená plošnou a současně jasně směřovanou 
(relevantní) podporu podnikatelským subjektům postiženým dopady pandemie 
COVID 19. 
Podrobnosti, kdo je oprávněný žadatel a co vše musí splnit, najdete v Avízu. 

Jaká je maximální částka podpory 
a) Podpora je poskytována formou dotace na nepokryté 

náklady poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory, 

b) v případě poklesu obratu o alespoň 30 % ale méně než 50 % za 
Rozhodné období oproti Srovnávacímu období, činí výše podpory 40 % 
nepokrytých nákladů za Rozhodné období, 

c) v případě poklesu obratu o alespoň 50 % za Rozhodné období oproti 
Srovnávacímu období  činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za 
Rozhodné období. 

d) v případě poklesu obratu mikropodniku, tak, jak je definován dle 
Evropské komise, o alespoň 80 % za Rozhodné období oproti 
Srovnávacímu období činí výše podpory 90% nepokrytých nákladů za 
Rozhodné období. 

e) podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 30 mil. Kč 
na jednoho žadatele 

 
Informace níže aktualizujeme  po zveřejnění nové 
výzvy Ministerstvem průmyslu a  obchodu.  
Tisková zpráva MPO  
 

Avízo k chystané výzvě (Výzva 3) 

Nepokrytými náklady  se pro účely Programu rozumí ztráta 
snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované 
dle odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus 
A, B a další dotace na způsobilé výdaje. Podrobnosti budou 
specifikovány ve Výzvě 3. 
 

Srovnávací období 
Za období, vůči němuž žadatel porovnává pokles obratu 
v Rozhodném období, se považuje 1. 11. až 31. 12. 2019, či 
1. 11. až 31. 12. 2018.  
Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či 
podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně 
výdělečně činnou) až po 1. 11. 2019, či žadatel, jehož 
podnikatelská činnost byla jak v období 1. 11. až 31. 12. 2019, 
tak v období 1.11. až 31. 12. 2018 utlumena z důvodu 
relevantní skutečnosti, si jako Srovnávací období může zvolit 
jakékoli dva po sobě jdoucí měsíce od 1. 11. 2019 do 31. 10. 
2021. 
 Zvolil-li si žadatel jako Rozhodné období 1. 7. až 31. 12. 2021, 
je Srovnávacím obdobím 1. 7. až 31. 12. 2019 (nebo 2018). 
 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/avizo-3--vyzvy-z-programu-covid---nepokryte-naklady--264918/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-kompenzace-pro-podnikatele-v-souvislosti-s-covid-19--264591/
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COVID – 
Nepokryté 

náklady 

Rozhodné období 
Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.V  případě, že mikropodniku poklesl 
obrat o 80 % za 1. 7. až 31. 12. 2021 oproti stejnému období roku 2019 (nebo 
2018), může si tento mikropodnik zvolit jako Rozhodné období 1. 7. až 31. 
12. 2021. 
Příjem žádosti 
Zatím nebylo zveřejněno. 

Způsob podání žádosti 
Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS 
MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu 
fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, 
uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace 
Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení 
a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.  

 
 

 

 
 

ZÁRUČNÍ 
PROGRAM 
COVID III 

pro firmy zasažené 
koronavirem  

 
 
 
 

 
 

 
AKTUÁLNĚ:  30. 6. byl na webu MPO a ČMZRB zveřejněna úprava programu, tedy 

aktualizovaný program COVID II I  –  Úprava „Invest“ . 
 

Provozní financování 
Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické 
aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících 
preventivních opatření. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také 
investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je 
Národní rozvojová banka (NRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje 

záruku stát.  
Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, 
nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, 
materiálu apod. Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží 
nejméně do poloviny roku 2021. 
 
 
 

 
 
Podání žádosti a více informací 
O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost 
obdrží. Do schvalovacího procesu tak nově na rozdíl od programů COVID 
I a II nebude vstupovat NRB, čímž se zpracování žádostí urychlí. 
Před podáním žádosti si prostudujte materiály na webu NRB, kde najdete 
např. Seznam podporovaných činností, Metodický pokyn MPO apod.  

  

 

 
 
 
 
 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/eidentita-prihlaseni-do-agendoveho-informacniho-systemu-mpo
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-covid-iii/
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ZÁRUČNÍ 

PROGRAM 
COVID III 

pro firmy zasažené 
koronavirem  

 
 
 

 
 
 
 
 
Jaká je maximální částka podpory: Podpora je poskytována formou ručení NRB 
spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. 
 

Do kdy lze žádat: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace. 

Investiční financování 
Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě investičních výdajů, jako např. pořízení 
strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí a jejich technické 
zhodnocení apod. 
Jaká je maximální částka podpory: 

• až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců, 
přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč, 

• až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 251 do 500 
zaměstnanců, přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč, 

• až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru, přičemž maximální výše nesmí 
přesáhnout 90 mil. Kč (podniky do 250 zaměstnanců), resp. 80 mil. Kč (podniky 
od 251 do 500 zaměstnanců), 

• doba ručení max. 6 roky. 

• Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za 

portfolio transakcí konečných příjemců.  Lze žádat: do 30. 6. 2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Transakce musí splňovat následující podmínky: 
 

• 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. 

• Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 
s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY: 
 
COVID – KALKULAČKAhttps://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html 
 
STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIChttps://sfpi.cz/ 
 
 
 

Co potřebuji zjistit Instituce Web Infolinka 

    

Kompletní informační servis Hk Čr Hk Čr www.komora.cz 266721300 

 
Aktuální vládní usnesení 

 
Vláda ČR 

 

www.vlada.cz 

 

1221 

Onemocnění aktuálně Ministerstvo zdravotnictví onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19 

 

1221 

Informace o COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví www.koronavirus. mzcr.cz 1221 

Seznam odběrových míst Ministerstvo zdravotnictví www.koronavirus. mzcr.cz 1221 

Informace pro podnikatele a živnostníky Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

www.mpo.cz 224854444 

Finanční podpora podnikatelů a živnostníků Ministerstvo financí www.mfcr.cz 224041111 

pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

www.mpsv.cz  

Aktuality ze zahraničí a pomoc Ministerstvo zahraničních 

věcí 

www.mzv.cz 224183200 

224183100 

Zahraniční OBCHOD – AKTUÁLNÍ povinnosti a omezení Moderní ekonomická 

diplomacie MZV v ČR 

www.export.cz  

Informace související s hranicemi a pobytem v ČR  

Ministerstvo vnitra 

www.mvcr.cz 974815394 

974815395 

974815396 

Potraviny, zvířata, rostliny, lesy Ministerstvo zemědělství www.mze.cz 221814595 

Dopravní opatření Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz 225131810 

 
Aktuální informace a rady pro podnikatele 

 
BusinessInfo.cz 

 
www.businessinfo.cz 

 

Speciální e-maily pro firmy a OSVČ: 
obecné dotazy - covid_podnikatele@mpo.cz 

• program "Ošetřovné" OSVČ - osetrovne@mpo.cz 

• program COVID - Nájemné - covidnajemne@mpo.cz 

• program COVID - Kultura - kultura@mpo.cz 

• program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny - provozovny@mpo.cz 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html
https://sfpi.cz/
http://www.vlada.cz/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
http://www.koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19
https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru
http://www.mzv.cz/
https://www.export.cz/aktuality/covid/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://www.businessinfo.cz/
mailto:covid_podnikatele@mpo.cz
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(111,115,101,116,114,111,118,110,101,64,109,112,111,46,99,122))
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,111,118,105,100,110,97,106,101,109,110,101,64,109,112,111,46,99,122))
mailto:kultura@mpo.cz
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,114,111,118,111,122,111,118,110,121,64,109,112,111,46,99,122))
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