
 

Klientské informace 

 
 

 

COVID-19: dotace a daňové podpory 

Přinášíme Vám informace k dotačním 

programům, které schválila vláda minulý 

týden. Rovněž ministryně financí připravila 

balíček daňových podpor.  

 

Druhá vlna programu COVID – Nájemné 

Autor: Ing. Martin Stoniš 

Vláda schválila přípravu druhé vlny 

dotačního programu COVID – Nájemné pro 

vybrané podnikatele.  

Podpora se bude poskytovat maximálně do 

výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce. Nově 

nebude v této vlně již dotace podmíněna 

slevou pronajímatele. Stát přispěje 50 

procent z celkového nájemného za třetí 

čtvrtletí 2020.  

 

Dotace se bude opět proplácet zpětně po 

uhrazení částky žadatelem pronajímateli. 

 

Kdo je vybraným podnikatelem? 

O příspěvek mohou žádat ve druhé vlně 

programu COVID - Nájemné: 

 Provozovny stravovacích služeb 

(restaurace, kavárny, bary, hospody, 

čajovny apod.) 

 Hudební, taneční, herní a podobné 

společenské kluby a diskotéky 

 Kina 

 Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy 

a veletrhy 

 Komerčně provozovaná sportoviště ve 

vnitřních prostorech staveb (např. 

tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, 

herny bowlingu nebo kulečníku, 

tréninková zařízení), posilovny a fitness 

centra 

 Komerčně provozovaná umělá 

koupaliště (plavecké bazény, koupelové 

bazény, bazény pro kojence a batolata, 

brouzdaliště), wellness zařízení včetně 

saun, solárií a solných jeskyní, pokud se 

nejedná o poskytování zdravotních 

služeb poskytovatelem zdravotních 

služeb 

 Zoologické zahrady 

 Komerčně provozovaná muzea, galerie, 

výstavní prostory, hrady, zámky, 

hvězdárny, planetária a obdobné 

historické nebo kulturní objekty (s 

výjimkou divadel) 

 Zařízení poskytující služby osobám ve 

věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti 

obdobné zájmovým vzděláváním podle § 

2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou 

zejména zařízení poskytující zájmovou, 

výchovnou, rekreační nebo vzdělávací 

činnost včetně přípravy na vyučování. 
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Jak podat žádost? 

 

Žádosti je možno podat od 21. října 2020, 

9.00 do 21. ledna 2021 online přes portál 

Ministerstva průmyslu a obchodu Portal AIS 

MPO. 

 

Další informace k druhé vlně programu 

COVID – Nájemné naleznete na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 

COVID – Nájemné. 

 

Zároveň byly vyhlášeny programy COVID – 

Kultura a COVID – Sport, které budou 

pokrývat další část zasažených podnikatelů. 

 

Balíček Daňových podpor 

Autor: Ing. Martin Kohlík 

V souvislosti s růstem nákazy COVID-19 

vláda vyhlásila opatření, která omezují 

některé obory podnikání. Ministryně financí 

vydala rozhodnutí, které má postiženým 

podnikatelům přinést určité úlevy.  

 

Odložení plateb daní u vybraných 

podnikatelů 

 

Vybranými podnikateli jsou provozovatelé 

restaurací, barů, diskoték, divadel, kin, 

koncertů, veletrhů nebo posiloven atd. U 

podnikatelů podnikajících ve více oborech se  

 

posuzuje poměr příjmů z jednotlivých 

činností. 

 

Vybraným podnikatelům jsou automaticky 

prominuty úroky z prodlení u DPH za září, 

říjen, listopad, popř. za 3. čtvrtletí roku 2020, 

za podmínky, že DPH budou uhrazena 

nejpozději do 31. 12. 2020. 

 

Dále nebude nutné hradit zálohu na daň 

z příjmů splatnou k 15. 12. 2020 ani zálohy 

na silniční daň za celý rok 2020. 

Upozorňujeme, že Vám tudíž může 

vzniknout vyšší doplatek na dani, až budete 

podávat přiznání k dani z příjmů za rok 2020, 

resp. k silniční dani.  

 

Aby podnikatel mohl podporu využít, musí 

nejprve finančnímu úřadu písemně oznámit, 

že splňuje její podmínky.  

 

Ostatní podnikatelé mohou žádat finanční 

úřad o odložení platby daní na základě 

popisu své individuální situace.  

 

  

 Prominutí DPH u darů v souvislosti s 

COVID-19 a darů zdravotníkům  

Obdobně jako na jaře nebudou muset plátci 

DPH odvádět DPH z poskytnutých darů ve 

formě zboží nebo služeb užitých v boji proti 

epidemii COVID 19. 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/


 

Konkrétně se jedná o darování roušek, 

respirátorů a jiných ochranných pomůcek 

nebo lékařského materiálu. 

 

DPH také nebude potřeba odvádět u daru ve 

formě zboží nebo služeb zdravotnickým 

zařízením, provozovatelům zařízení 

sociálních služeb, složkám záchranného 

integrovaného systému nebo armádě ČR. 

 

Rádi Vám pomůžeme s podáním žádosti o 

dotaci na nájemné v programu COVID-

Nájemné a s odložením plateb daní. 
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