
     

 

 
 

Manuál – dotační programy  
 
 
Tento manuál dotačních programů byl vytvořený advokátní kanceláří Vindicta speciálně pro 
Asociaci prádelen a čistíren na základě informací dostupných k 6. dubnu 2021.  
 
Vážíme si Vaší důvěry. 
 
 

Mgr. Daniela Vlčková, advokátka 
 

Mgr. Bc. Pavel Krch, advokátní koncipient 
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1. Kompenzační bonus 
 
Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními 
přijatými orgány státní správy nebo jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, 
pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém 
jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 
 
Právní úprava: zákon č. 461/2020 Sb., zákon o kompenzačním bonusu 
  
Maximální výše podpory: 500 Kč/den 
 
Aktuální bonusové období: 24. 1. 2021 – 15. 2. 2021, podání žádostí: 16. 4. 2021 
 
Oprávněný žadatel: 
 
1. OSVČ nebo malé s.r.o., kterému byla v kalendářním dni jeho činnost bezprostředně zakázána 

nebo omezena opatřeními přijatými orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
 

2. OSVČ nebo malé s.r.o., kterému byla v kalendářním dni jeho činnost alespoň z 80 % 
vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení přijatými orgány státní správy k 
ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
vztahující se na: 

 
a. odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-

li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží 
poskytovat jinému odběrateli, nebo 
 

b. osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána, 
nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží 
vykonávat jinde. 

 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu finanční správy zde 
 
  

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/kompenzacni-bonus-pro-osvc-dpp-dpc-spolecniky-malych-sropodzim-2020
https://ouc.financnisprava.cz/kbv/


     

 

2. Nový kompenzační bonus 
 
Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení 
zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID-19. 
 
Právní úprava: zákon č. 95/2021 Sb., zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021  
 
Maximální výše podpory: 1000 Kč/den 
 
Aktuální bonusová období:  
 

• první bonusové období od 1. února 2021 do 28. února 2021, podání žádosti do 
3. května 2021 

• druhé bonusové období od 1. března 2021 do 31. března 2021, podání žádosti do 
1. června 2021  

• třetí bonusové období od od 1. dubna do 30. dubna 2021, datum podání žádosti není zatím 
stanoveno 

 
Oprávněný žadatel: OSVČ nebo malé s.r.o. jejichž výkon činnosti byly významně dotčeny v 
důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a 
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, tímto významným dotčením se 
rozumí: 
 
a) nutnost uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo 
provozovny společnosti s ručením omezeným, 
 
b) karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa") subjektu 
kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance, 
 
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči 
o dítě v případě jeho zaměstnance, 
 
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti 
subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo 
 
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti 
subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným. 
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu finanční správy zde 
 
  

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/novy-kompenzacni-bonus-pro-osvc-dpp-dpc-spolecniky-malych-sro
https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus


     

 

3. COVID – 2021 
 
Cílem programu COVID 2021 je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v 
boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice. Tento 
program má plošně nahradit dosavadní specifické programy. 
 
Právní úprava: Usnesení vlády České republiky č. 117 ze dne 8. února 2021  

Předmět podpory: 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. 

Maximální výše podpory:  

• 500 Kč na jednoho zaměstnance/den 

• pro zaměstnavatele s počtem 1-3 zaměstnanci 1500 Kč/den 
 
Zaměstnanci pro jsou pro účely tohoto programu považováni pouze zaměstnanci v pracovním 
poměru, kteří se většinou své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské 
činnosti zaměstnavatele, dále tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu 
funkce jednatele. 
 
Program se tudíž nevztahuje na osoby vykonávající pracovní úkoly mimo pracovní poměr ani o 
osoby na mateřské či rodičovské dovolené. 

V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient 
jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, 
bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den). 

Aktuální bonusová období: od 11 ledna 2021 do 31. března 2021 (první výzva), s možností 
prodloužení do 31. prosince 2021 
 
Oprávněný žadatel: Fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem, které poklesly tržby za rozhodné období (srovnávané 
období) alespoň o 50 % a není v úpadku, ve střetu zájmů, nemá žádné nedoplatky nebo není 
nespolehlivým plátcem. 

 
(Rozhodným obdobím je 1. leden 2021 až 28. únor 2021, srovnávací období bude období 1. leden 
2019 až 28. únor 2019 nebo 1. leden 2020 až 28. únor 2020.) 
 
Tento program není možné kombinovat za stejné období s kompenzačním bonusem, programem 
COVID – Nepokryté náklady ani žádnými jinými programy podpory na zmírnění dopadů 
pandemie Covid – 19 s výjimkou programu Antivirus – podpora zaměstnanosti. 
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu Ministerstva průmyslu a obchodu zde 
  

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default


     

 

4. COVID – nepokryté náklady 
 
Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich 
likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení. 
 
Právní úprava: Usnesení vlády České republiky č. 278 ze dne 8. března 2021 
 
Předmět podpory: Kompenzace podnikatelským subjektům část ztráty, tedy nepokrytých nákladů, 
a formou přímého grantu jim pomoci překlenout období, ve kterém tyto subjekty v souvislosti s 
onemocněním COVID 19 a protipandemickými krizovými opatřeními vlády dosahují výrazně 
nižších tržeb. 
 
Maximální výše podpory: 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % 
nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu 
nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je 
40 mil. Kč. 
 
Aktuální bonusové období: od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.  
 
Oprávněný žadatel: Fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem, které poklesly tržby za rozhodné období (srovnávané 
období) alespoň o 50 % a není v úpadku, exekuci nebo likvidaci, nemá žádné nedoplatky nebo není 
nespolehlivým plátcem. 
 
(Rozhodným obdobím je období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Žadatel může zvolit 
srovnávací období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. 
Pokud žadatel zahájil provoz až po 1. lednu 2020, může si jako rozhodné období zvolit t kterékoliv 
tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020) 
 
Tento program není možné kombinovat za stejné období s kompenzačním bonusem a programem 
COVID – 2021. 
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím 
webového portálu Ministerstva průmyslu a obchodu zde 
 
 
 
  

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default


     

 

5. Antivirus – podpora zaměstnanosti 
 
Hlavním účelem vládního programu Antivirus – podpora zaměstnanosti je minimalizovat dopady 
krize na nezaměstnanost. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám 
vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci 
a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. 
 
Právní úprava: Usnesení vlády České republiky č. 186 ze dne 22. února 2021 
 
Více informací na webovém portále Ministerstva práce a soc. věcí zde 
 
Režim A 
 
Předmět podpory: kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena 
karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. 
 
Maximální výše podpory: 80 % z vyplacené mzdy (vč. odvodů), maximální měsíční částka 
příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. 
 
Aktuální bonusové období: od 12. března 2020 do 28. února 2021, podání žádosti do 30. dubna 
2021. 
 
Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání 
měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce.  
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu Ministerstva práce a soc. věcí zde 
 
Režim A plus 
 
Předmět podpory: kompenzace je poskytována pouze zaměstnavatelům jejichž provoz byl nuceně 
uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními 
ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). 
Netýká se nařízených karantén/izolací. 
 
Maximální výše podpory: 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou 
zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše 
příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000,- Kč. 
 
Aktuální bonusové období: od 1. října 2020 do 28. února 2021, podání žádosti do 30. dubna 2021. 
 
Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání 
měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce.  
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/antivirus-plus-nucene-omezeni-provozu-karanteny
https://antivirus.mpsv.cz/
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/antivirus-plus-nucene-omezeni-provozu-karanteny


     

 

Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu Ministerstva práce a soc. věcí zde 
 
Režim B 
 
Předmět podpory: kompenzace zaměstnavatelům, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku 
v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou 
míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných 
vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií 
koronaviru. 
 
Maximální výše podpory: 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 
29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.  
 
Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně 
zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady 
mzdy. 
 
Aktuální bonusové období: od 12. března 2020 do 28. února 2021, podání žádostí do 30. dubna 
2021 
 
Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání 
měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce.  
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu Ministerstva práce a soc. věcí zde 
 
  

https://antivirus.mpsv.cz/
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/antivirus-b-souvisejici-hospodarske-potize
https://antivirus.mpsv.cz/


     

 

6. Záruční program COVID III 
 
Předmět podpory: program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž 
ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících 
preventivních opatření. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních 
nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční 
a rozvojová banka (ČMZRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát. 
 
Maximální výše záruky:  
 

• Podniky do 250 zaměstnanců – až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 
45 mil. Kč 

• Podniky od 250 do 500 zaměstnanců – až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše 
však 40 mil. Kč 

 
O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost obdrží. Délka ručení 
maximálně 3 roky Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Sjednaná 
splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu 
neurčitou. 
 
Úvěr lze čerpat na úhradu provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné nebo platby za 
energie, dále na úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.  
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu Českomoravské záruční a rozvojové 
banky a.s. zde 
 
  

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zarucni-program-covid-iii-pro-firmy-zasazene-koronavirem-od-ceskomoravske
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


     

 

7. COVID – Nájemné III 
 
Tento program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením 
dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům nebo jim 
byla činnost v těchto provozovnách výrazně omezena. 
 
Právní úprava: usnesení vlády č. 550 ze dne 18. května 2020, usnesení vlády č. 1329 ze dne 14. 
prosince 2020 a 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. 
 
Maximální výše podpory: 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Podmínkou pro 
poskytnutí podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. 
 
Předmět podpory: pomoc podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost – 
prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterým byla snížena schopnost 
generovat tržby a platit nájemné.  
 
Aktuální bonusová období: od 1. říjena 2020 do 31. prosince 2020 (říjen, listopad, prosinec, 
respektive 4. čtvrtletí 2020), podání žádosti do 8. dubna 2021 
 
Oprávněný žadatel: Fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem, která v rozhodném období užívala provozovnu na 
základě existující platné a účinné nájemní smlouvy. A zároveň které: 
 

• byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 maloobchodní 
podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb 
zákazníkům, zakázána nebo 
 

• jí jako osobě spadající do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) 
usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, byla činnost v porovnání se stejným obdobím 
v roce 2019 alespoň o 66 %, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření, 
omezena.  

 
Usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 naleznete zde 
 
Více informací na vládním webovém portále zde 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím webového portálu Ministerstva průmyslu a obchodu zde 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-najemne-iii
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

