
INFORMACE KE KOMPENZAČNÍM DOTAČNÍM PROGRAMŮM 

A ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 

COVID GASTRO

Věděli jste, že….

→ dotační  program  Covid  gastro  slouží  nejen  pro  gastro  provozy?  Nenechte  se  mýlit  názvem,  výčet

podporovaných podnikatelských aktivit je níže.

― Výše podpory je 400,- Kč/den/zaměstnanec.

― Zaměstnanec, spolupracující osoba, zaměstnanec na zkrácený úvazek musel být zaměstnán k 31. 10. 2020 –

týká se tedy všech, kteří jsou přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ k datu 31. 10. 2020. 

―  Podpora je poskytována 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.

― Je nutné splnění podmínky, že vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za

období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě

zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020).

Tuto podporu mohou čerpat i města a obce!

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny | MPO     

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


COVID NÁJEMNÉ 3

Věděli jste, že….

 p→ ro uzavřené provozy neplatí podmínka 66% propadů tržeb?

―  Žádat mohou i podnikatelé, kterým nebyl zakázán prodej – je potřeba doložit pouze snížení tržeb o 66%  

ve 4. kvartálu 2020 oproti 4. kvartálu 2019. Provoz nemusí být nařízením uzavřen!

― Pokles tržeb se prokazuje čestným prohlášením.

― Čestné prohlášení pronajímatele již nemusí být úředně ověřeno.

Program COVID – Nájemné | MPO

KOMPENZAČNÍ BONUS

Věděli jste, že….

 n→ a kompenzační bonus mají nárok i i spolupracující osoby?

― Lze jej kombinovat s Covid Gastro a čerpat dotaci (Covid Gastro) na spolupracující osobu.

Kompenzační bonus (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi | Často kladené otázky | Ministerstvo 

financí ČR (mfcr.cz)

REGISTRACE

 → Registrace je možná mnoha způsoby, z nichž minimum je funkční (resp. rychlé).

― NIA je nejrychlejší způsob pro nedržitele datové schránky – na základě této registrace je zaslán uživateli mail

s aktivačním odkazem. Po aktivaci mailem přijde informační mail s aktivačním kódem, který se předá na Check

POINT. 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/#_V%C3%BDzva_3


Nejlépe je tento mail přeposlat na úřad (Check POINT – živnostenský odbor, recepce) po předchozí domluvě.

Poté se stačí dostavit na úřad pouze k podpisu a není tak potřeba trávit hodiny ve veřejných prostorech.

Tím  má  osoba  zřízenou  elektronickou  identitu  a  může  se  zaregistrovat  do  dotačního  portálu  (standardní

registrace, jako u e-shopu).

―  Dalším postupem přihlášení je prostřednictvím datové schránky, je potřeba mít v mobilu funkční aplikaci

„mobilní klíč eGovernment“.

Po přihlášení do datové schránky je potřeba přejít do nastavení → Zřízení identity v Národním bodu  Přejít na→
zřízení identity prostřednictvím eGovernmentu.


