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COVID-19: Podpůrný program COVID - 2021 a 

COVID - Nepokryté náklady
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvy 

ke dvěma novým dotačním programům „COVID - 

2021“ a „COVID – Nepokryté náklady“. Na každý 

bylo alokováno 6 mld. Kč. Mají za cíl zmírnit 

negativní dopady COVID‑19 na vybrané 

podnikatelské subjekty v České republice a 

poskytnout jim finanční podporu, navýšit likviditu a 

tím jim poskytnout odrazový můstek pro zotavení. 

Podnikatelé si budou moci zvolit vždy jen jeden 

z obou programů. 

COVID – 2021  

O program COVID 2021 budou moci žádat 

podnikatelé, kterým poklesl obrat za 

období leden - březen 2021 ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2019 nebo 2020 alespoň 

o 50 %. 

Podpora bude poskytnuta formou příspěvku 

na provozní náklady resp. náklady na udržení 

provozu v měsících únoru a březnu 2021, 

pokud tyto náklady již nejsou kryty jinou 

dotací. 

Dotace bude ve výši 500 Kč na zaměstnance v 

pracovním poměru násobeno počtem dnů 

v období od 11. ledna do 31. března 2021. Pokud 

měl podnikatel k 11. lednu 2021 méně než tři 

zaměstnance (ale alespoň jednoho), stanoví se 

podpora ve výši 1500 Kč na den. 

Žádosti se budou podávat prostřednictvím 

portálu MPO od 12. dubna do 31. května 2021.  

Více informací (pouze v češtině) najdete na 

adrese www.mpo.cz/covid-2021 

 

COVID – Nepokryté náklady 

O program COVID – Nepokryté náklady budou 

moci požádat podnikatelé, kterým poklesl 

obrat za období leden - březen 2021 ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 

Klientské informace 

 
 

Česká republika 

8. dubna 2021 
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2020 alespoň o 50 % a doloží ztrátu poníženou 

o definované dotace. 

Ministerstvo zveřejnilo podrobné informace 

k tomu, jak je třeba u výpočtu ztráty 

postupovat. Bude třeba např. provést operace 

běžné účetní závěrky, zohledněny budou pouze 

daňové náklady, pokud společnost vykáže 

poníženou ztrátu větší než 5 mil. Kč, bude takto 

vypočtená ztráta podléhat auditu.  

Dotace bude činit 60 % ponížené ztráty, 

maximálně 40 milionů korun.  

Žádosti se budou podávat prostřednictvím 

portálu MPO od 19. dubna 9:00 do 19. července 

2021. Lze očekávat brzké vyčerpání alokované 

částky. 

Více informací (pouze v češtině) najdete na 

adrese www.mpo.cz/covid-2021 

V případě Vašeho zájmu Vám Rádi Vám 

pomůžeme s přípravou žádosti a potřebných 

dokumentů u některého z těchto programů. 

Vzhledem k časové náročnosti u programu 

COVID – Nepokryté náklady doporučujeme 

včas naplánovat potřebné kroky. 

Za tým AUDITOR 2021 

Ing. Martin Stoniš 

Tax Department 

T:  +420 224 800 433 

E: martin.stonis@auditor.eu 

 

 

 

http://www.auditor.eu/
http://www.mpo.cz/covid-2021
mailto:martin.stonis@auditor.eu

