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Města a obce – aktuálně vyhlášené 

Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

Na co lze získat dotaci 

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení budovy, 
výměny / repase oken a dveří, modernizace osvětlení, MaR, větrací systémy s rekuperací 
tepla, systémy využívající odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo 
přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo 
elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle 
na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 
využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace fotovoltaického systému, instalace 
solárně-termických kolektorů. Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém 
standardu. Lze využít financování projektu metodou EPC. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
NNO aj. 

Výše a podíl dotace 

30-50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. 70 % v případě 
instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace 
fotovoltaického systému současně se systémem nuceného větrání s rekuperací. 30 % (max. 
50 mil. Kč) při stavbě nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu. Projekty 
využívající metodu EPC získají dotaci zvýšenou o 5 % bodů. Při stavbě nové veřejné budovy v 
pasivním energetickém standardu může dotace dosáhnout 30 % (max. 50 mil. Kč). 

Termín výzvy 

Do 2. 3. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 

 

Zlepšení čistoty ovzduší 

Na co lze získat dotaci 

Náhrada nebo rekonstrukce zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií a změny 
technologických postupů vedoucí ke snížení emisí, omezování prašnosti z plošných zdrojů 
(např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

Kdo může žádat 



 

 

Kraje, obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty aj. Výzva je určena pro vlastníky a 
provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v uhelných regionech, tj. v 
Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji. 

Výše a podíl dotace 

Ve většině případů dotace v režimu veřejné podpory de minimis. U projektů nespadajících 
pod veřejnou podporu dotace až 85 %. 

Termín výzvy 

Do 1. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=166 

 

Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích 

Na co lze získat dotaci 

Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Žadatel 
může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. Žadatel musí mít 
prokazatelný vztah k místu realizace projektu. Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o 
stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz. 

Kdo může žádat 

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických 
stran a hnutí. 

Výše a podíl dotace 

20 000 – 250 000 Kč, až 100 % ze způsobilých výdajů 

Termín výzvy 

Do 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 

 

 



 

 

Sociální bydlení 

Na co lze získat dotaci 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Kdo může žádat 

Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 

Výše a podíl dotace 

Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %. 

Termín výzvy 

Do 31. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti 

 

Projektová příprava vodohospodářských projektů 

Na co lze získat dotaci 

Financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na 
vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. 
Projektová příprava kanalizací, čistíren odpadních vod, přivaděčů, úpraven a rozvodných sítí 
pitné vody. 

Kdo může žádat 

Obce/města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi 
a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná 
z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty 

Výše a podíl dotace 

Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace. Max. výše 
podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované 
opatření OPŽP. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 29. 1. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti


 

 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83 

 

Zpracování místní energetické koncepce 

Na co lze získat dotaci 

Zpracování místní energetické koncepce města nebo obce. 

Kdo může žádat 

Obec, město, dobrovolný svazek obcí. 

Výše a podíl dotace 

Max. 4 mil. Kč, max. 50 %. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030 

 

Domovní čistírny odpadních vod 

Na co lze získat dotaci 

Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 
obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky 
možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov 
využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví 
obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu 
obyvatel v dané části obce či města. 

Kdo může žádat 

Obce. 

Výše a podíl dotace 

100 – 240 tis. Kč na jednu čistírnu dle kapacity, dotace až 80 %. 

Termín výzvy 

2. 3. 2020 – 30. 6. 2021 

Poskytovatel, program 



 

 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77 

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže 

Na co lze získat dotaci 

Výstavba, obnova, rekonstrukce, oprava apod. rybníků a malých vodních nádrží. Zlepšit 
technický stav těchto objektů pro retenci a akumulaci vody v krajině, vytvoření zásob 
užitkové vody apod. 

Kdo může žádat 

Obce a svazky obcí (v podprogramu 129 393), Lesy ČR a povodí (v podprogramu 129 392). 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 2 mil Kč (rekonstrukce, odbahnění) / až 10 mil. Kč (výstavba, obnova); dotace až 70 
%. 

Termín výzvy 

19. 10. 2020 – 29. 1. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo zemědělství, národní program Dotace ve vodním hospodářství (podprogram 
129 393). 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-
hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-
opatreni/ 

 

Podpora obcí v národních parcích 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj infrastruktury, podpora osvěty a šetrného turismu či modernizace pouličního 
osvětlení. Zpracování rozvojových studií nebo ke spolufinancování nákladných projektů z 
Operačního programu Životní prostředí. A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti 
obcí. B – Snížení světelného znečištění. C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a 
studií. Podpora informačních center orientovaných na národní parky. E – Podpora programů 
vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí. F – Kofinancování podpořených projektů 
v rámci OPŽP. 

Kdo může žádat 



 

 

Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních 
samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí. Oblast E – správy 
národních parků a NNO, jejichž hlavní činností je env. vzdělávání, výchova a osvěta. Oblast F 
– všechny výše uvedené subjekty, pokud jsou oprávněnými příjemci v OPŽP. 

Výše a podíl dotace 

Dotace dle oblasti: A až 3 mil. Kč, B až 2 mil. Kč, C-E až 1 mil. Kč. Míra podpory až 85 %. 

Termín výzvy 

11. 11. 2020 – 12. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=85 

 

Odstraňování bariér 

Na co lze získat dotaci 

Investiční a neinvestiční záměry při odstraňování bariér v budovách městských a obecních 
úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do řetězců bezbariérových tras obcí 
a měst. 

Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř 
budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a 
aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 

Kdo může žádat 

Obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 50 %. Lze spolufinancovat z rozpočtu kraje. 

Termín výzvy 

23. 10. 2020 – 8. 1. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2021. 

Odkaz 



 

 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-
odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-
pecovatelsko 

 

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

Na co lze získat dotaci 

Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy 
nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke 
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. 
Například: chodníky, bezbariérová nástupiště MHD, autobusové zálivy, přechody pro chodce, 
světelná signalizace, měřiče rychlosti aj. 

Kdo může žádat 

Obce a jejich organizační složky. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 20 mil. Kč. Míra podpory až 85 %. 

Termín výzvy 

Do 29. 1. 2021. 

Poskytovatel, program 

Státní fond dopravní infrastruktury. 

Odkaz 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ 

 

Cyklostezky a cyklopruhy 

Na co lze získat dotaci 

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. 

Kdo může žádat 

Obce, jejich organizační složky a příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje, správa a údržba 
silnic. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 85 %. 

Termín výzvy 



 

 

Do 1. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Státní fond dopravní infrastruktury. 

Odkaz 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ 

 

Prevence kriminality 

Na co lze získat dotaci 

Investiční (kamerové systémy, osvětlení rizikových míst, mříže, oplocení, plácky a hřiště) 
a neinvestiční projekty (Asistenti prevence kriminality, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací 
a informační projekty, pobyty pro problémovou a rizikovou mládež a děti, SVM a pomoc 
obětem trestné činnosti, resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní dobrovolník aj.). 

Kdo může žádat 

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 %. 

Termín výzvy 

15. 12. 2020 – 15. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo vnitra, Program prevence kriminality na místní úrovni. 

Odkaz 

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-
rok-2021.aspx 

 

Průzkum a analýza rizik kontaminovaných lokalit 

Na co lze získat dotaci 

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných 
nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce 
mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného 
území. 

Projekty analýz rizik (realizace průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým 
nákladem. 



 

 

Kdo může žádat 

Kraje, obce, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 85 %. 

Termín výzvy 

15. 12. 2020 - 30. 6. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167 

 

Projektová příprava – sucho a povodně 

Na co lze získat dotaci 

Projektová příprava pro projekty zaměřené na: 

• Realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 

• Hospodaření se srážkovou vodou 

• Revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody a protierozní ochranu 

Kdo může žádat 

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní organizace, nestátní neziskové organizace, církve 
a náboženské společnosti, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 5 mil. Kč. Míra podpory až 90 % formou zálohově vyplácené dotace. 

Termín výzvy 

3. 12. 2020 - 31. 3. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86 

 



 

 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 

Na co lze získat dotaci 

Rekonstrukce nebo oprava majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. 
pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. 
Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu: 

- Dopravní infrastruktura (komunikace, mosty, lávky, propustky, parkovací a odstavné 
plochy); 

- Technická infrastruktura; 
- Stavby občanské vybavenosti; 
- Veřejné prostranství. 

Podprogram není určen na obnovu nebo vybudování protipovodňových opatření, na 
podporu obnovy nebo vybudování bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů 
spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a 
zbytků zničených objektů. 

Kdo může žádat 

Obce, kraje. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 500 tis. - 50 mil. Kč. Míra podpory 40 –70 % podle velikosti žadatele. 

Termín výzvy 

4. 12. 2020 - 12. 2. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-
krajskeho-majetku-po-zivelni-(1) 

 

Standardizovaná sportovní infrastruktura 

Na co lze získat dotaci 

Výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů. Pořízení 
dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením. A to: 

• tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty, 

• tréninkový zimní stadión, 

• plavecký bazén 25m 



 

 

Výsledkem být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je 
určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce, jejich části a jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obchodní 
společnosti 100% vlastněné obcí nebo krajem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 mil. Kč dle typu sportovního zařízení. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

21. 12. 2020 – 30. 6. 2022. 

Poskytovatel, program 

Národní sportovní agentura, Investice. 

Odkaz 

https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/ 

 

Sportovní infrastruktura – investice nad 10 mil. Kč 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj sportovní infrastruktury, a to prostřednictvím: 

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně 
jejich zázemí 

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí 
c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením 
d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Program není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení 
nadregionálního významu, která budou podporována samostatným programem. 

Kdo může žádat 

Kraje a obce a jejich části a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, školy zřízené 
krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolky s činností v oblasti sportu, obchodní společnosti 
100% vlastněné obcí, krajem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 10 – 50 mil. Kč. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

21. 12. 2020 – 30. 6. 2022. 

Poskytovatel, program 



 

 

Národní sportovní agentura, Investice. 

Odkaz 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/ 

 

Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj sportovní infrastruktury, a to prostřednictvím: 

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně 
jejich zázemí 

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí 
c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením 
d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Program není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení 
nadregionálního významu, která budou podporována samostatným programem. 

Kdo může žádat 

Kraje a obce a jejich části a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, školy zřízené 
krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolky s činností v oblasti sportu, obchodní společnosti 
100% vlastněné obcí, krajem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 10 – 50 mil. Kč. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

21. 12. 2020 – 30. 6. 2022. 

Poskytovatel, program 

Národní sportovní agentura, Investice. 

Odkaz 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/ 

 

HEAT – Nové zdroje v teplárenství (předregistrační výzva)               NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na: 

- obnovitelné zdroje energie 
- energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), 

čistírenský kal) 



 

 

- zemní plyn 
- elektrickou energii (elektrokotel) 
- odpadní teplo. 

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů 
spalujících tuhá fosilní paliva). Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v 
rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE). 

V rámci projektů může být podpořeno zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby 
elektřiny a tepla (KVET). Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako 
součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech. 

Jedná se o přeregistrační výzvu; předložení projektů je podmínkou pro jejich následné 
podání do plné výzvy. 

Kdo může žádat 

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické 
energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad. 

Výše a podíl dotace 

U předregistrační výzvy není relevantní. 

Termín výzvy 

30. 11. 2020 – 1. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Státní fond životního prostředí, Modernizační fond. 

Odkaz 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=4 

 

RES+ –Obnovitelné zdroje energie (předregistrační výzva)               NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického 
hospodářství: 

- fotovoltaické elektrárny (FVE) 
- geotermální zdroje energie (GTE). 

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást 
komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást 
komplexních projektů GTE. 



 

 

Kdo může žádat 

Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických 
odvětvích (výroba elektřiny). 

Výše a podíl dotace 

U předregistrační výzvy není relevantní. 

Termín výzvy 

30. 11. 2020 – 1. 2. 2021. 

Poskytovatel, program 

Státní fond životního prostředí, Modernizační fond. 

Odkaz 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firmy – aktuálně vyhlášené 

COVID – Gastro                                                                                                                               NOVÉ                                                                                                                                     

Cílem Programu je poskytnout podporu podnikatelům, kteří provozují restaurace, kavárny, 
hospody, bufety a pohostinství obecně. Podpora bude poskytována za období od 14. října 
2020 do 10. ledna 2021. Podpora je určena na náklady na provoz a udržení podnikatelské 
činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, 
daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. 

Mechanismus výpočtu podpory/dotace 

Gastronomický podnik – na podporu/dotaci má nárok každý podnikatel/firma, která realizuje 
gastronomickou činnost. 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. 

Termín výzvy 

Od 15. 1. 2021 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-
uzavrene-provozovny--258742/ 

 

COVID – SPORT III – Lyžařská střediska                                                                                      NOVÉ                                                                                                                        

Cílem je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii 
nemoci COVID-19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých 
krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 do 22. ledna 2021 přímo omezeno provozování 
podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k 
významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů. Maximální výše 
podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy 
k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné 
lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní 
podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního 
nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto 
vypočtených částek. 

Podpora bude poskytována jako dotace na provozní náklady jako jsou náklady na energie, 
nájmy, odpisy provozovaných zařízení, režijní náklady a další.  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/


 

 

Termín výzvy 

Leden 2021 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-
uzavrena-lyzarska-strediska--258863/ 

 

Dotační program COVID – Školy v přírodě        

Program Školy v přírodě, který je určený pro rekreační zařízení postižené výpadkem dětských 
zájezdů. Výše podpory bude činit max. 27 % z nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů v 
období mimořádného opatření 25. 5. - 29. 6. 2020. Podpora bude vyplácena na základě 
doložených skutečně nasmlouvaných pobytů. Školy v přírodě poběží od listopadu 2020 do 
června 2021. Podpora je určena pro provozovatele ubytovacího zařízení na území ČR, který 
poskytuje ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo 
hostinské služby. Zároveň se musí jednat o ubytovací zařízení dle vyhlášky o obecných 
požadavcích na využívání území, respektive zařízení zkolaudovaná jako ubytovací zařízení 
podle stavebních právních předpisů platných v době kolaudace. 

Termín výzvy 

Od 30. 11. 2020 – 12. 2. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://zadosti.sfpi.cz/ 

 

Agricovid potravinářství         PRODLOUŽENO + upravené podmínky 

Program je určen pro producenty potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného 
stravování, jako jsou školní jídelny nebo restaurace. Ti, kterým se meziroční celkové příjmy 
propadnou o více než čtvrtinu za rozhodné období od 1. 3. do 1. 11. 2020, budou mít nárok 
na finanční pomoc od Ministerstva zemědělství. 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-uzavrena-lyzarska-strediska--258863/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-uzavrena-lyzarska-strediska--258863/
https://zadosti.sfpi.cz/


 

 

Výše a podíl dotace 

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč 
na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše 
podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně 
prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin. Maximální podpora u jednoho podniku 
nesmí dle schválených pravidel přesáhnout 800 tisíc EUR. 

Termín výzvy 

Od 01. 12. 2020 – 31.01 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo zemědělství. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/ 

 

COVID – Cestovní ruch                                                        PRODLOUŽENO 

Podpora cestovních kanceláří: do výše 2,75 % 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. 12. 2019 do 1. 10. 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 výzvy 

11. 11. 2020 – 29. 01. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/


 

 

Dotační program COVID – Nájemné II 

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. 
Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná. Nyní se 
čeká na prodloužení programu pro měsíce říjen – prosinec 2020. 

Výše a podíl dotace 

Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.  

Termín výzvy 

21. 10. 2020 – 21. 1. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII 

 

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB) 

Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické 
aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních 
opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, 
nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, 
materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba 
ručení max. 3 roky. 

Výše a poskytnutí záruk 

- 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 

Termín výzvy 

18. 5. 2020 – 30. 6. 2024. 

Poskytovatel 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


 

 

Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP) 

Cílem  balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí 
bránících šíření virové infekce je: 

- zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří 
v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele 

- výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící 
nová rizika 

- zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných 
úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které 
pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce. 

Odkaz 

https://www.egap.cz/ 

 

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.  

Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz 

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek 

 

Osvobození od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo 

Novela zákona o spotřebních daních, s účinností od 1. ledna 2021, umožňuje pivovarům 
vracet nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného 
osvobození od daně už natrvalo. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové krizi do konce 
letošního roku. 

Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-
od-da-40057 

https://www.egap.cz/
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-40057
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-40057


 

 

Program Antivirus 

Nárok na kompenzaci mají firmy v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním 
poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Dále musí 
zaměstnavatel striktně dodržovat ZP, odvádět odvody a vyplácet mzdy. Zaměstnanec nesmí 
být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď. 

ANTIVIRUS A + ANTIVIRUS plus: překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo 
uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných 
opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. V případě karantény pobírá zaměstnanec 
náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku. V případě uzavření provozu 
nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku. Příspěvek 
zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. do výše 38 000 Kč. 

ANTIVIRUS B: překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná 
souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně 
zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu 
zaměstnavatele. Dle druhu překážek pobírá zaměstnanec 60 – 80 % mzdy průměrného 
výsledku. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 
Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. 

Termín výzvy 

Antivirus A: do 31. 12. 2020. 

Antivirus B: do 31. 12. 2020. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 

 

Krizové ošetřovné pro zaměstnance                 

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

- o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, 
tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později), 

- o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně 
I.) bez omezení věku, 

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

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

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


 

 

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým byla uzavřena 
školka z důvodu mimořádných opatření při epidemii. 

Termín výzvy 

Od 2. 11. 2020 – pro žáky I. Stupně podpora končí k 29. 11. 2020, nárok na ošetřovné může 
týkat nezaopatřených dětí závislých na pomoci jiné osoby (I. stupeň), které jsou žáky 
druhého stupně ZŠ, na němž se od 30. 11. 2020 bude uplatňovat střídání distanční 
a prezenční výuky. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

 

 

 

  

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m


 

 

Firmy – připravované 

COVID – Veletrhy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dokončilo návrh podpůrného programu COVID 
veletrhy. Pro veletrhy, kongresy a související eventové akce by v něm mělo být 600 milionů 
korun z rozpočtu MPO. Program musí schválit Evropská komise. 

O dotaci budou moci žádat soukromé firmy, které měly loni obrat vyšší než 15 milionů korun 
a letos mezi březnem a říjnem jim meziročně klesl minimálně o 30 procent nebo se v tomto 
období dostaly do ztráty. Výzva k programu by měla být zveřejněna do konce roku. Se 
spuštěním příjmu žádostí se počítá do 18. ledna. 

Kompenzace mají pomoci veletržním správám, organizátorům a realizátorům veletrhů, 
provozovatelům kongresových center s alespoň jedním sálem minimálně pro 500 lidí, 
organizátorům kongresů a konferencí a dalším realizačním, produkčním a eventovým 
společnostem. Nesmí jít o firmy patřící pod kraj či město. Žadatel nesmí mít k 30. listopadu 
nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně, půl roku od 
poskytnutí dotace nesmí ukončit stávající podnikatelskou činnost. Přijetím dotace se vzdá 
uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody za období březen až říjen. 

Žadatel bude mít nárok na příspěvek 50 procent ztráty za třetí až desátý měsíc tohoto roku 
snížený o získané dotace z dalších programů veřejné podpory, tedy například COVID 
nájemné, COVID kultura, ale také program podpory zaměstnanosti Antivirus. Maximální výše 
dotace bude 21 milionů korun. Program musí schválit Evropská komise. 

Termín výzvy 

Výzva k programu by měla být zveřejněna do konce roku. Se spuštěním příjmu žádostí se 
počítá do 18. ledna 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

COVID – Ubytování II. 

Vláda odsouhlasila pokračování projektu Covid – Ubytování II. Podnikatelé z oblasti 
hotelnictví a dalších ubytovacích služeb požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu 
části ušlých zisků za období říjen až prosinec. Stejně jako v případě první fáze programu 
dostanou, pokud bude dotační program notifikován Evropskou komisí, 100 až 330 korun na 
lůžko v závislosti na kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení s tím, že budou 
muset prokázat sezónní obsazenost v tomto období.  

Termín výzvy 

Po notifikaci EK. 

Poskytovatel 



 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-pokracovani-programu-covid-
ubytova 

 

Podpora agroturistiky                                NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k 
zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k 
podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. 

Kdo může žádat 

Zemědělští podnikatelé. 

Termín výzvy 

Srpen - říjen 2021. 

Poskytovatel, program 

Program rozvoje venkova. 

 

  

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-pokracovani-programu-covid-ubytova
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-pokracovani-programu-covid-ubytova


 

 

OSVČ – aktuálně vyhlášené 

COVID – Gastro                                                                                                                               NOVÉ 

Cílem Programu je poskytnout podporu podnikatelům, kteří provozují restaurace, kavárny, 
hospody, bufety a pohostinství obecně. Podpora bude poskytována za období od 14. října 
2020 do 10. ledna 2021. Podpora je určena na náklady na provoz a udržení podnikatelské 
činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, 
daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. 

Mechanismus výpočtu podpory/dotace 

Gastronomický podnik – na podporu/dotaci má nárok každý podnikatel/firma, která realizuje 
gastronomickou činnost. 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. 

Termín výzvy 

Od 15. 1. 2021 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-
uzavrene-provozovny--258742/ 

 

COVID – SPORT III – Lyžařská střediska                                                                                      NOVÉ                                                                                                                  

Cílem je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii 
nemoci COVID-19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých 
krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 do 22. ledna 2021 přímo omezeno provozování 
podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k 
významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů. Maximální výše 
podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy 
k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné 
lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní 
podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního 
nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto 
vypočtených částek. 

Podpora bude poskytována jako dotace na provozní náklady jako jsou náklady na energie, 
nájmy, odpisy provozovaných zařízení, režijní náklady a další.  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/


 

 

Termín výzvy 

Leden 2021 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-
uzavrena-lyzarska-strediska--258863/ 

 

Dotační program COVID – Školy v přírodě        

Program Školy v přírodě, který je určený pro rekreační zařízení postižené výpadkem dětských 
zájezdů. Výše podpory bude činit max. 27 % z nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů v 
období mimořádného opatření 25. 5. - 29. 6. 2020. Podpora bude vyplácena na základě 
doložených skutečně nasmlouvaných pobytů. Školy v přírodě poběží od listopadu 2020 do 
června 2021. Podpora je určena pro provozovatele ubytovacího zařízení na území ČR, který 
poskytuje ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo 
hostinské služby. Zároveň se musí jednat o ubytovací zařízení dle vyhlášky o obecných 
požadavcích na využívání území, respektive zařízení zkolaudovaná jako ubytovací zařízení 
podle stavebních právních předpisů platných v době kolaudace. 

Termín výzvy 

Od 30. 11. 2020 – 12. 2. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://zadosti.sfpi.cz/ 

 

Agricovid potravinářství         PRODLOUŽENO + upravené podmínky 

Program je určen pro producenty potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného 
stravování, jako jsou školní jídelny nebo restaurace. Ti, kterým se meziroční celkové příjmy 
propadnou o více než čtvrtinu za rozhodné období od 1. 3. do 1. 11. 2020, budou mít nárok 
na finanční pomoc od Ministerstva zemědělství. 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-uzavrena-lyzarska-strediska--258863/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-podporu-pro-uzavrena-lyzarska-strediska--258863/
https://zadosti.sfpi.cz/


 

 

Výše a podíl dotace 

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč 
na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše 
podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně 
prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin. Maximální podpora u jednoho podniku 
nesmí dle schválených pravidel přesáhnout 800 tisíc EUR. 

Termín výzvy 

Od 01. 12. 2020 – 31.01 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo zemědělství. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/ 

 

COVID – Cestovní ruch                                       PRODLOUŽENO 

Podpora cestovních kanceláří: do výše 2,75 % 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. 12. 2019 do 1. 10. 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 výzvy 

11. 11. 2020 – 29. 01. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/


 

 

Dotační program COVID – Nájemné II 

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. 
Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná. Nyní se 
čeká na prodloužení programu pro měsíce říjen – prosinec 2020. 

Výše a podíl dotace 

Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.  

Termín výzvy 

21. 10. 2020 – 21. 1. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII 

 

Kompenzační bonus pro  OSVČ, DPČ a malé s.r.o.      

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí 
Finanční správa 500 korun denně. Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační 
bonus za ty kalendářní dny v rámci prvního bonusového období. Žádost lze podat nejpozději 
do 5. 1. 2021 pro První bonusové období, do 22. 1. 2021 pro Druhé bonusové období, do 15. 
2. 2021 pro Třetí bonusové období, do 25. 2. 2021 pro Čtvrté bonusové období a do 24. 3. 
2021 pro Páté bonusové období. Pokud jste čerpal/a či čerpáte ještě další podporu, pak pro 
První až Čtvrté bonusové období můžete žádat do 1. 3. 2021. 

Žádat mohou aktivní OSVČ s 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 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 24. prosince 2020 s možností jeho 
automatického prodloužení. Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující 
činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. 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 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII


 

 

musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná 
substituce. 

Období: 

První bonusové období 5. 10. 2020 - 4. 11. 2020 

Druhé bonusové období 5. 11. 2020 - 21. 11. 2020 

Třetí bonusové období 22. 11. 2020 - 13. 12. 2020 

Čtvrté bonusové období 14. 12. 2020 - 24. 12. 2020 

Páté bonusové období 25. 12. 2020 - 23. 1. 2021 

Termín výzvy 

otevřená 

Poskytovatel 

Ministerstvo financí. 

Odkaz 

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus 

 

Ošetřovné pro OSVČ -  výzva listopad 2020                   

Zmírnění negativních dopadů na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) 
spojených s nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká 
závislost) na péči druhé osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení. 
Stanovené období: od 1. listopadu do 30. listopadu 2020. 

Termín výzvy 

Od 21. 12. 2020 – 21. 1. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--
253750/ 

 

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, 

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/


 

 

mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž 
splatnosti došlo v období nouzového stavu.  

Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz 

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek 

  

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek


 

 

OSVČ – připravované 

COVID – Veletrhy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dokončilo návrh podpůrného programu COVID 
veletrhy. Pro veletrhy, kongresy a související eventové akce by v něm mělo být 600 milionů 
korun z rozpočtu MPO. Program musí schválit Evropská komise. 

O dotaci budou moci žádat soukromé firmy, které měly loni obrat vyšší než 15 milionů korun 
a letos mezi březnem a říjnem jim meziročně klesl minimálně o 30 procent nebo se v tomto 
období dostaly do ztráty. Výzva k programu by měla být zveřejněna do konce roku. Se 
spuštěním příjmu žádostí se počítá do 18. ledna. 

Kompenzace mají pomoci veletržním správám, organizátorům a realizátorům veletrhů, 
provozovatelům kongresových center s alespoň jedním sálem minimálně pro 500 lidí, 
organizátorům kongresů a konferencí a dalším realizačním, produkčním a eventovým 
společnostem. Nesmí jít o firmy patřící pod kraj či město. Žadatel nesmí mít k 30. listopadu 
nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně, půl roku od 
poskytnutí dotace nesmí ukončit stávající podnikatelskou činnost. Přijetím dotace se vzdá 
uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody za období březen až říjen. 

Žadatel bude mít nárok na příspěvek 50 procent ztráty za třetí až desátý měsíc tohoto roku 
snížený o získané dotace z dalších programů veřejné podpory, tedy například COVID 
nájemné, COVID kultura, ale také program podpory zaměstnanosti Antivirus. Maximální výše 
dotace bude 21 milionů korun. Program musí schválit Evropská komise. 

Termín výzvy 

Výzva k programu by měla být zveřejněna do konce roku. Se spuštěním příjmu žádostí se 
počítá do 18. ledna 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

COVID – Ubytování II. 

Vláda odsouhlasila pokračování projektu Covid – Ubytování II. Podnikatelé z oblasti 
hotelnictví a dalších ubytovacích služeb požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu 
části ušlých zisků za období říjen až prosinec. Stejně jako v případě první fáze programu 
dostanou, pokud bude dotační program notifikován Evropskou komisí, 100 až 330 korun na 
lůžko v závislosti na kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení s tím, že budou 
muset prokázat sezónní obsazenost v tomto období.  

Termín výzvy 

Po notifikaci EK 

Poskytovatel 



 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prisnejsi-opatreni-4--stupne-
pes-zacnou-platit-v-patek--rozhodla-vlada--postizenym-podnikatelum-pomohou-dalsi-
kompenzace--258462/ 

 

 

 

 

Pro podrobnější informace o možnostech získání dotace na váš 
projektový záměr, pro konzultaci vašeho projektu nebo pro 

celkové posouzení vaší rozvojové strategie kontaktujte projektové 
manažery RRA ÚK. 

 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Expozitura: Budovatelů 2830, 434 37 Most 
Tel.: +420 417 633 240 

E-mail: rra@rra.cz 
www.rra.cz 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prisnejsi-opatreni-4--stupne-pes-zacnou-platit-v-patek--rozhodla-vlada--postizenym-podnikatelum-pomohou-dalsi-kompenzace--258462/
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