VÝZVA
k programu podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19
způsobeného virem SARS-CoV-2

„COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“

Článek 1
Základní ustanovení
1.1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „Ministerstvo“) jako poskytovatel podpory vyhlašuje
tuto Výzvu k programu „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“ (dále také „Program“)
schválenému usnesením vlády č. 10 ze dne 4. ledna 2021.

1.2.

Podpora dle Výzvy je poskytována v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „rozpočtová pravidla“).

1.3.

Podpora dle Výzvy splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní
podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen
„Dočasný rámec Evropské komise“), dle kterého lze poskytovat dotace až do stanovené výše
na jeden podnik1 na řešení naléhavých potřeb likvidity.

1.4.

Výzva je zaměřena na vybrané sektory, které jsou v době šíření koronaviru SARS-CoV-2 přímo
postiženy krizovými opatřeními vlády ČR v období od října 2020 do ledna 2021.

1.5.

Podpora poskytnutá v rámci Výzvy je určena na úhradu způsobilých výdajů oprávněných žadatelů –
podnikatelů v období od 1. února 2020 do 10. ledna 2021.

Článek 2
Věcné zaměření Výzvy a účel podpory
2.1.

Cílem Výzvy je poskytnout podporu podnikatelům, kterým byl přímo na základě krizových opatření
vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky,
zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb2, a tím snížena
schopnost generovat tržby.

2.2.

Účelem podpory je pomoc státu okruhu podnikatelů, který byl přímo zasažen krizovými
a mimořádnými opatřeními vlády, vedoucí k udržení podnikatelské činnosti, resp. jejímu obnovení
po ukončení platnosti uvedených omezení.

2.3.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy, se považuje období
od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.

Článek 3
Alokace Výzvy
3.1.

Celková alokace určená na Výzvu je 2,5 mld. Kč.

3.2.

Ministerstvo si jako poskytovatel podpory vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou
v předchozím odstavci upravit, nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci Výzvy,
případně tyto finanční prostředky navýšit.

1
2

Podnikem se rozumí hospodářská jednotka určená/vymezená dle Přílohy I nařízení Komise č .651/2014 (GBER)
A to především, ne však výhradně, uzavřením provozovny, resp. zákazem přítomnosti veřejnosti v provozovně.
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3.3.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory a poskytování podpory bude možné po vydání pozitivního
rozhodnutí Evropské komise v rámci notifikace Programu.

Článek 4
Oprávněný žadatel
4.1.

Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
a) Je fyzickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky (nebo
nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění
snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona 586/1992 Sb., o daních
z příjmů),
nebo je právnickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky
(nebo daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území
České republiky).
b) Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo provozuje podnikatelskou
činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona.
c) Jeho podnikatelská činnost spadá do sektorů uvedených v Příloze č. 2 této Výzvy.
d) V důsledku přijatých krizových opatření3 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl
v rámci jeho podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování
služeb alespoň v části období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
e) Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby a tím i likvidita, 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 4. čtvrtletí roku 2020
oproti 3. čtvrtletí roku 2020.
f) Nebyl ke dni 31. prosince 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20144;
tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy
I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení
a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
g) Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
h) Nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň
z přidané hodnoty.

Zejména usnesení vlády ze dne ze dne 8. října 2020 č. 995, ze dne 12. října 2020 č. 1021, ze dne 21. října 2020 č. 1079,
ze dne 30. října 2020 č. 1116, ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192, ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201, ze dne 30. listopadu
2020 č. 1262, ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, ze dne 23. prosince 2020 č. 1374, ze dne 23. prosince 2020 č. 1376.
4 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
3
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i) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím5 a vůči
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných
do 31. října 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují
opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného
virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva
práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven
splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován
za bezdlužného.
j) Dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské
komise na jednoho příjemce podpory (podnik).

Článek 5
Forma podpory
5.1

Podpora je poskytována formou dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“).

Článek 6
Způsobilé náklady a výše poskytované podpory
6.1

Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti
či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu),
odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 10. ledna
2021.

6.2.

Podpora je poskytována v závislosti na sektoru podnikatelské činnosti nejvýše za počet dní uvedený
v Příloze č. 2 této Výzvy. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 400 Kč
krát počet zaměstnanců působících v daném sektoru6 vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních
úvazků7 (FTE) a/nebo spolupracujících osob OSVČ a/nebo jednatelů se smlouvou o výkonu funkce
jednatele8, krát počet uznaných dní dle Přílohy č. 2 této Výzvy, po které bylo provozování
podnikatelské činnosti omezeno. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci v pracovním poměru
(resp. spolupracující osoby, resp. jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31.
říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení; částečné či
zkrácené úvazky se započítají příslušným koeficientem (přepočet na plný pracovní úvazek).

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí,
jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní
fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní
zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.
6 Jedná se o zaměstnance vykonávající zcela či alespoň částí úvazku (uvedenou ve výpočtu) činnosti v oblastech, ve kterých
byl omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb, viz Příloha 2 Výzvy.
7 Plným pracovním úvazkem se rozumí osmihodinová pracovní doba v rámci jednoho pracovního dne; v žádosti o podporu
lze uvést relevantní výši úvazku na dvě desetinná místa, tedy např. 0,25.
8 Započítají se pouze takoví jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele, kteří již nečerpali kompenzační bonus
poskytovaný podle zákona č. 461/2020 Sb.
5
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6.3

Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci vykonávající svoji činnost v sektorech, které byly podpořeny
v programech COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – SPORT II, COVID – SPORT III, COVID –
BUS, Agricovid a záměru programu COVID – Podpora cestovního ruchu.

Článek 7
Ostatní podmínky
7.1.

Žadatel může předložit pouze jednu žádost.

7.2.

Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

7.3.

Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce
podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni vyhlášení Výzvy.

7.4.

Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode
dne vydání Rozhodnutí.

7.5.

Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu
poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.

7.6.

Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování podpory změnit. Změny
poskytovatel podpory zveřejní na svých webových stránkách www.mpo.cz.

7.7.

Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy v rámci rozhodného období není možné získat jinou
veřejnou podporu.

7.8.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

7.9.

Proti Rozhodnutí, proti Usnesení o zastavení řízení nebo Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu
nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou
ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu, ani nelze žádat obnovu řízení.

7.10. Poskytnuté osobní údaje v rámci Programu budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále
jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny v Příloze 1.
7.11. V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou podporu, nebo
neoprávněnou výši podpory, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání
trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
7.12. Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud příjemce využívá podporu,
která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými
předpisy, taková podpora nebyla dosud vrácena včetně odpovídající výše úroků.

Článek 8
Lhůta pro podání žádosti
8.1

Žádosti lze podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hod. do 1. března 2021 do 16:00 hod.
5

Článek 9
Náležitosti žádosti
9.1.

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti
žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO (dále jen „Systém“). Jsou jimi
především:
a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele
b) bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora
c) název a adresa poskytovatele (Systém generuje automaticky)
d) požadovaná částka podpory
e) účel, na který chce žadatel podporu použít (Systém generuje automaticky)
f) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (Systém generuje automaticky)
g) identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (Systém generuje automaticky)
h) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:


osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo
jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění)



osob s podílem v této právnické osobě



osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

9.2.

Identifikaci provozovny, která byla omezena opatřeními vlády a spadá do sektorů uvedených
v Příloze č. 2 této Výzvy, pokud se jedná o podnik s registrovanou provozovnou.

9.3.

Identifikaci zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní náplň spadá do sektorů uvedených
v Příloze č. 2 této Výzvy pro výpočet výše podpory, a výši jejich úvazku.

9.4.

V rámci žádosti žadatel vyplní čestné prohlášení, viz Příloha 3 Výzvy.

9.5.

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti. Pokud zjistí
poskytovatel během procesu hodnocení, že údaje uvedené žadatelem v žádosti jsou nepravdivé,
žádosti nebude vyhověno.

Článek 10
Způsob podávání žádosti
10.1 Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému, který bude dostupný na webových stránkách
www.mpo.cz.
10.2 Do Systému je nutné se zaregistrovat. Pokud je žadatel již v Systému registrován, není opětovná
registrace nutná. Registrace znamená založení údajů o žadateli a získání přihlašovacích údajů.
Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Po registraci a přihlášení se do Systému
bude možné žádost plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace, jakož
i komunikovat se zpracovateli žádosti prostřednictvím nástěnky Systému. Podrobný popis registrace
bude uveden v nápovědě Systému.
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10.3 Pro úspěšnou registraci v Systému žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA)
a Datovou schránku (pokud žadatel není vlastníkem datové schránky, je možné provést registraci
žadatele ručním vložením údajů).
10.4 Podání v zastoupení je přípustné. Registrace uživatele, který do systému vstupuje jako zmocněnec
(např. zmocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) probíhá obdobným způsobem. Takto
zmocněný uživatel v Systému předloží své zmocnění opatřené digitálními, nebo úředně ověřenými
podpisy.

Článek 11
Způsob a kritéria hodnocení žádostí
11.1 Při formálním hodnocení bude posuzováno:
a) zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky Výzvy. Není-li žadatel oprávněným
žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek stanovených v Čl. 4, Ministerstvo usnesením
řízení o žádosti zastaví.
b) zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle Výzvy. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje,
postupuje Ministerstvo podle Čl. 13.
11.2 Žadatel skutečnosti pro splnění podmínek formálního hodnocení prokazuje svým čestným
prohlášením.
11.3 Žádosti, která splnila podmínky formálního hodnocení, bude vyhověno.

Článek 12
Řízení o poskytnutí podpory
12.1. Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo a postupuje v něm podle § 14
a násl. rozpočtových pravidel.
12.2. Účastníkem řízení je pouze žadatel.

Článek 13
Vady žádosti
13.1. Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění
vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad
žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.).
13.2. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva
k odstranění vad žádosti. Ministerstvo může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.
13.3. V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, Ministerstvo usnesením řízení o žádosti
zastaví.
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13.4. Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může
žadateli o poskytnutí podpory doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti
bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o podporu tomuto doporučení, posuzuje Ministerstvo
upravenou žádost.

Článek 14
Doložení dalších podkladů
14.1. Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může
kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí podpory.
14.2. K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo žadateli o poskytnutí podpory lhůtu přiměřenou
povaze vyžádaných dalších podkladů.

Článek 15
Právní nástupnictví
15.1. Ministerstvo na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého
žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

Článek 16
Vydání nového rozhodnutí
16.1. Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost
pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti
zcela vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel
o podporu.

Článek 17
Řízení o odnětí podpory
17.1. Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových
pravidel, Ministerstvo zahájí řízení o odnětí podpory.
17.2. Řízení o odnětí podpory probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
17.3. Pokud Ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro
odnětí podpory, vydá o tomto rozhodnutí.
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Článek 18
Kontrola využití podpory
18.1 U žadatelů, resp. příjemců podpory může Ministerstvo vykonávat veřejnosprávní kontroly použití
podpory, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční
kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).
18.2 Příjemce je povinen umožnit pracovníkům pověřeným Ministerstvem kontrolu hospodaření
s poskytnutou podporou a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
18.3 Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné kontrolními orgány
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu
s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Článek 19
Přílohy
Příloha 1: GDPR
Příloha 2: Přehled sektorů a počtu uznaných dnů pro stanovení výše podpory
Příloha 3: Čestné prohlášení žadatele o podporu
Příloha 4: Podnikatelské činnosti, které byly na základě usnesení vlády povoleny
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Příloha 1: GDPR
Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu COVID – Gastro – Uzavřené
provozovny
V souvislosti s čl. 13 nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – známé jako „GDPR“)
podáváme informaci k programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID - Gastro – Uzavřené provozovny“ (dále jen „Program“)
a zpracování osobních údajů v rámci tohoto Programu.
Správce: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, ID DS: bxtaaw4
Zpracovatel:
Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, IČO 05108861, ID DS: nntwcis
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 25702556, ID DS: seccdqd
ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 24670111, ID DS: 8wip4pd
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 70844844, ID DS:
j2zaatn
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8, IČO 00001481, ID DS: 4xr3pi6
OTE, a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČO 26463318, ID DS: azefhvx
Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, IČO 72050365, ID DS: afth9xp
Účel zpracování osobních údajů: Výplata podpory podnikatelským subjektům na základě jejich žádosti
podané do výzvy v Programu.
Právní základ pro zpracování: plnění úkolu ve veřejném zájmu na základě § 14 až § 14q zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1382 k aktuální podpoře podnikatelů
zasažených pandemií COVID 19 a usnesení vlády ze dne 4. ledna 2021 č. 10 o programu podpory
podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19
„COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“.
Dotčené subjekty údajů: žadatel – osoba samostatně výdělečně činná a osoba zastupující podnikatelský
subjekt (např. jednatel) a zaměstnanci těchto podnikatelů.
Zpracovávané kategorie osobních údajů:
o zaměstnanci
-

jméno, příjmení, rodné číslo/evidenční číslo pojištěnce

o žadateli
-

identifikační základní – jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ
kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka
dotační – čestné prohlášení s osobním prohlášením dokládající splnění podmínek pro získání
dotace, číslo bankovního účtu, výše vyplacené dotace, náklady a výdaje na provoz, počet dní
požadované dotace, počet zaměstnanců
10

Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od ukončení výplaty dotace
a pak budou vymazány.
Zabezpečení osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky, v informačním systému
MPO pro výplatu dotací souvisejících s COVID - 19 za dodržení pravidel kybernetické bezpečnosti. Osobní
údaje mohou být zpřístupněny, případně předány v rámci plnění jiných zákonných povinností
(např. kontrola auditního orgánu).
Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů má právo uplatnit svá práva k osobním údajům. Postup, jak můžete uplatnit svá práva,
naleznete na www.mpo.cz v sekci Ministerstvo – Ochrana osobních údajů.
Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit se svým podnětem na dozorový úřad nebo na pověřence.
Pověřenec
Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová,
E-mail: poverenec@mpo.cz
Tel.: 224 851 111
Stížnost na UOOU
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111
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Příloha 2: Přehled sektorů a počtu uznaných dnů pro stanovení výše podpory
Popis

Počet dní

Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti

79

Pořádání kongresů, veletrhů, pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz
usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020

76

Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky
hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10.
2020, bod I. 4.)

74

Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)
a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených
v příslušných usneseních vlády)

60

Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz
usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020

48

Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve
smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27.12.2020 bod 3. c)

42

Prodejny zbraní a střeliva

32

Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček

27

Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních)
s prodejem pietního zboží

9
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Příloha 3: Čestné prohlášení žadatele o podporu
Čestně prohlašuji, že:
 Všechny uvedené informace jsou úplné a pravdivé.
 Jsem oprávněným žadatelem dle článku 4. Výzvy.
 Splňuji podmínky daňové rezidence uvedené v článku 4. Výzvy.
 Jsem daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád.
 Vykonávám podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo provozuji podnikatelskou činnost na základě
jiného právního předpisu než živnostenského zákona, která spadá do sektorů uvedených v Příloze č. 2
Výzvy.
 K datu podání žádosti jsem, a po celé období, za které žádám o poskytnutí podpory, jsem byl
podnikatelským subjektem oprávněným k provozování deklarované podnikatelské činnosti omezené
krizovými opatřeními vlády, za kterou žádám o podporu.
 Nepřerušil jsem provozování živnosti, nebylo mi provozování živnosti pozastaveno ani jsem nepřerušil
provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 V důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mi byl v rámci
podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb alespoň v části
období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, a tato omezení daná příslušnými usneseními vlády jsem po
celou dobu jejich platnosti dodržoval.
 Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti mi poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020
oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (resp. v případě zahájení podnikání
až po datu 1. října 2019 mi poklesly alespoň o 30 % tržby za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 3. čtvrtletí roku
2020).
 Nebyl jsem ke dni 31. prosince 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014,
případně jsem mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č.
651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu
nebo podporu na restrukturalizaci.
 Nejsem obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 Nejsem nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané
hodnoty.
 Nejsem v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím uvedeným v článku 4
Výzvy ani vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,
splatných do 31. října 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují
opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARSCoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních
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věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy je stanoven splátkový kalendář v souvislosti
s šířením onemocnění COVID-19.
 V případě poskytnutí podpory v požadované výši nevyčerpám podporu nad maximální možnou výši dle
bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).
 Soud na můj majetek neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu
pro nedostatek majetku.
 Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
nebylo rozhodnuto o mém úpadku.
 Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na můj majetek nebo nenařídil
exekuci majetku.
 Nejsem v likvidaci.
 Můj podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení
kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které
splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19
způsobeného virem SARS-CoV-2.
 Beru na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace Programu.
 Za období, za které žádám o poskytnutí podpory z Programu, se vzdávám dalších kompenzací ze strany
státu v souvislosti se způsobilými výdaji dle Programu ve vztahu k přijatým krizovým opatřením v rámci
nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020. (tímto se žadateli neupírá
právo žádat o jakoukoli státem nabízenou podporu formou programů podpory a dalších podobných
nástrojů).
 Neukončím svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 Mám způsobilé náklady, na které jsem nečerpal podporu z jiných programů podpory a kompenzačních
bonusů, alespoň ve výši požadované dotace.
 Zaměstnanci zahrnutí do výpočtu výše podpory nepracují v oborech, které byly podpořeny speciálním
programem, konkrétně COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – SPORT II, COVID – SPORT III,
COVID – BUS, Agricovid a záměrem programu COVID – Podpora cestovního ruchu (pokud v těchto
oborech pracují jen na část úvazku, je neuznatelná pouze tato část).
 Zaměstnanci zahrnutí do výpočtu výše podpory nepracují v oborech, které byly na základě usnesení
vlády povoleny, uvedené v příloze 4 Výzvy. Pokud je do výpočtu zahrnuta jen část úvazku zaměstnance,
pak činnosti prováděné v rámci této části nespadají do uvedených oborů.
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Příloha 4: Podnikatelské činnosti, které byly na základě usnesení vlády povoleny
Jedná se o výjimky z omezení uvedené v dotčených usneseních vlády.
-

-

prodejny potravin,
prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
prodejny paliv,
prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
prodejny malých domácích zvířat,
prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
prodejny novin a časopisů,
prodejny tabákových výrobků,
prádelny a čistírny,
provozovny servisu a oprav silničních vozidel,
provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích,
prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
pokladny prodeje jízdenek,
květinářství,
provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve
výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
prodejny textilního materiálu a textilní galanterie,
provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení
daňové evidence,
zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
myčky automobilů,
prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek,
koberce a jiné podlahové krytiny,
provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren,
provozovny zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů
a jejich instalace); pozn. uzavřeny 9 dní viz usnesení č. 1111 ze dne 30.10.2020
provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na
hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách;
pozn. uzavřeny 9 dní viz usnesení č. 1111 ze dne 30.10.2020
provozovny poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček; pozn. uzavřeny 27 dnů viz
usnesení č. 1192 ze dne 16.11.2020
prodejny zbraní a střeliva; pozn. uzavřeny 32 dnů viz usnesení č. 1201 ze dne 20.11.2020
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