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Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny má za cíl zmírnit negativní dopady omezení
spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty
v České republice a poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě
přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo
k poklesu tržeb a tím i likvidity. Podpora ve výši 400 Kč za každého zaměstnance a den, po
který byla činnost na základě vládních opatření omezena, se v rámci aktuálně připravované 1.
výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Žádostí bude
možné podávat od 15. ledna 2021.

Základní informace

Program schválila vláda 4. ledna 2021.
Program připravilo a bude administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Jde o „kompenzační“ nástroj pro podnikatele, kterým bylo krizovými opatřeními vlády
omezeno podnikání, zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby.
Výzva na příjem žádostí o podporu bude vyhlášena 15. ledna 2021.
Podpora v rámci první výzvy bude za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021.
Žádosti se budou podávat přes Agendový informační systém (AIS) MPO.
Pro podání žádosti je důležitá eIdentita, kterou lze řešit už nyní, podrobnosti jsou k
dispozici v příloze níže.  

Pro koho je program určen?

pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na
základě živnostenského zákona,
kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno
provozování podnikatelské činnosti 
a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ 

Na co je podpora poskytována?

náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na
materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady
apod.

Jak se podpora vypočítá?
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Půjde o 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních
opatření omezena:

počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor
platila omezení daná krizovými opatřeními vlády
v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný
koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek 
počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné
správy sociálního zabezpečení

Podpora se poskytuje nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce
Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik), tedy 800 tisíc eur.

Informace

znění programu - v příloze níže
eIdentita - v příloze níže
celostátní informační linka 1212
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