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COVID-19: Nájemné III 

Přinášíme Vám informace k dotačnímu pro-

gramu, který zveřejnilo minulý pátek Minis-

terstvo průmyslu a obchodu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 

třetí vlnu dotačního programu COVID – Ná-

jemné pro vybrané podnikatele.  

Výše podpory 

Podpora se bude obdobně jako v druhé vlně 

poskytovat maximálně do výše 10 mil. Kč na 

jednoho nájemce. V této vlně nebude dotace 

opět podmíněna slevou pronajímatele. Stát 

přispěje 50 procent z celkového nájemného 

za 4. čtvrtletí roku 2020.  

Žádost bude možno opět podat a dotace se 

bude proplácet zpětně po uhrazení min. 50 

% částky nájemného za 4. čtvrtletí roku 

2020 žadatelem pronajímateli. 

Jaké jsou změny proti druhé vlně? 

Mimo provozovny, které musely být kvůli 

krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou 

nově žádat také někteří maloobchodní pod-

nikatelé, kteří spadali do výjimek (body I. 1. 

a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. pro-

since 2020), a tedy mohli činnost provozovat 

(např. maloobchodní prodej, autoservisy), a 

kteří prokáží, že jim u provozoven v důsled-

ku přijatých mimořádných a krizových opat-

ření klesly tržby za prodej zboží nebo posky-

tování služeb za rozhodné období v porov-

nání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň 

o 66 %.  

Nově již nevadí jakákoli spřízněnost nebo 

propojenost osob mezi pronajímatelem a ná-

jemcem. Jedinou podmínkou v tomto směru 

je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele 

nesmí být totožná. 
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Jak podat žádost? 

Žádosti je možno podat od 1. února 2021 do 

22. března 2021 pouze online přes portál Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu Portal AIS 

MPO. 

Další informace k druhé vlně programu CO-

VID – Nájemné naleznete na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 

COVID – Nájemné. 

 

Rádi Vám pomůžeme s podáním žádosti o 

dotaci na nájemné v programu COVID-

Nájemné III.  
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