
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotační program COVID - 2021 COVID - Nepokryté náklady 

Lhůta k podání žádosti Od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021 Od 19. 4. 2021 do 19. 7. 2021 

Způsob podání žádosti Elektronicky prostřednictvím systému AIS MPO Elektronicky prostřednictvím systému AIS MPO 

Rozhodné období 11. 1. 2021 – 31. 3. 2021 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

Výše poskytnuté 
dotace 

dotace =  500,- Kč x počet zaměstnanců vyjádřený 
jako ekvivalent plných pracovních úvazků x 80 
 
(Tzn. zjednodušeně 40 000 Kč za každý plný úvazek). 

dotace = 0,60 x (ztráta za rozhodné období - 
poskytnuté či očekávané dotace za rozhodné 
období) 
 
 

Podmínky pro 
poskytnutí dotace 

-          Výkon podnikatelské činnosti; 

-          Pokles tržeb alespoň o 50 % za období od 1. 1. 
2021 do 31. 3. 2021 (v porovnání s tržbami buď 
za 1Q 2019 nebo 1Q 2020), a to v důsledku 
pandemie COVID; 

-          Žadatel má alespoň 1 zaměstnance; 

-          Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě 3 
měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace; 

-          Žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem 
v obtížích, není nespolehlivým plátcem podle 
zákona o DPH, nemá žádné nedoplatky ke 
státnímu rozpočtu či zdravotní pojišťovně, není 
v likvidaci, ke dni podání žádosti nebyla na 
žadatele vydáno nařízení  výkonu rozhodnutí / 
exekuce na jeho majetek, nebylo rozhodnuto o 
jeho úpadku či konkurzu a nesplňuje podmínky 
insolvenčního zákona pro zahájení 
kolektivního úpadkového řízení; 

-          Žadatel dosud nevyčerpal podporu do 
maximální možné výše tedy 1,8 milionů EUR 
(dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské 
komise na jednoho příjemce podpory). 

-          Výkon podnikatelské činnosti; 

-          Pokles obratu alespoň o 50 % v rozhodném 
období (v porovnání s obratem buď za 1Q 2019 
nebo 1Q 2020), a to v důsledku pandemie 
COVID; 

-          Žadatel prokáže nepokryté náklady za 
rozhodné období; 

-          Žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem 
v obtížích, není nespolehlivým plátcem podle 
zákona o DPH, nemá žádné nedoplatky ke 
státnímu rozpočtu či zdravotní pojišťovně, není 
v likvidaci, ke dni podání žádosti nebyla na 
žadatele vydáno nařízení  výkonu rozhodnutí / 
exekuce na jeho majetek, nebylo rozhodnuto o 
jeho úpadku či konkurzu a nesplňuje podmínky 
insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního 
úpadkového řízení; 

-          Žadatel dosud nevyčerpal podporu do 
maximální možné výše 10 milionů EUR (dle 
bodu 3.12 Dočasného rámce Evropské komise 
na jednoho příjemce podpory). 

Vyžadované podklady 
k žádosti 

-          Identifikace žadatele; 
-          Identifikace srovnávacího období; 
-          Identifikace zaměstnanců; 
-          Čestné prohlášení žadatele o splnění 

podmínek pro poskytnutí dotace. 

-          Identifikace žadatele; 
-          Čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek 

pro poskytnutí dotace; 
-          Upravený výkaz zisku a ztráty sestavený ; 
-          Výkaz poklesu obratu a přehled dotací; 
-          Pokud je prokázaná ztráta vyšší než 5 milionů 

Kč, pak je nutné doložit zprávu auditora 
obsahující závěry auditora k upravenému 
výkazu zisku a ztráty  

 
(Požadavky na obsah a sestavení výše 
zmíněných výkazů jsou uvedeny v příloze 2 
výzvy k tomuto dotačnímu programu). 

Kombinace s dalšími 
kompenzacemi 

Nelze kombinovat s dotačními programy: 
-          COVID – Nepokryté náklady; 
-          AGRICOVID; 
-          COVID Kultura; a 
-          COVID – SPORT III Lyžařská střediska. 
 
Lze kombinovat s programem Antivirus. 

Nelze kombinovat s dotačními programy: 
-          COVID – 2021; a 
-          Kompenzačním bonusem pro rok 2021. 

 
Ostatní dotace poskytnuté v rozhodném období 
budou odečteny od ztráty v rámci výpočtu 
nepokrytých nákladů (tj. včetně programu 
Antivirus), ale čerpání této dotace nebrání. 

Odkaz na výzvu 
programu 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-
o-koronavirus/2021/4/Vyzva-1-COVID-2021-
platna.pdf  

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-
o-koronavirus/2021/4/Vyzva-COVID-
NepokryteNaklady.pdf  
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