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Program COVID – NÁJEMNÉ 

Druhá výzva 

Vláda údajně schválila přípravu druhé výzvy v rámci programu 

COVID – NÁJEMNÉ, jehož cílem má být podpora podnikatelů 

zasažených nově zavedenými omezujícími opatřeními, a to ve formě 

příspěvku na nájemné. 

Přesné podmínky programu by měly být připraveny a vyhlášeny 

ještě v průběhu října, přičemž lhůta pro podávání žádostí o podporu 

by měla být nejméně jeden měsíc.  

Charakteristika podpory 

V rámci druhé výzvy má být poskytována podpora v maximální výši 

10.000.000,- Kč na jednoho žadatele, přičemž má být mezi 

žadatele rozděleno celkem až 1.200.000.000,- Kč. 

Stát bude nájemcům zpětně přispívat částkou ve výši 50 % z 

celkového nájemného, a to za období třetího čtvrtletí roku 2020. 

Podmínkou poskytnutí podpory taky bude prvotní uhrazení 

nájemného žadatelem pronajímateli. 

Oproti první výzvě v programu COVID – NÁJEMNÉ nyní odpadá 

podmínka poskytnutí slevy na nájemném ze strany 

pronajímatele, která mnoha nájemncům podání žádosti 

zkomplikovala. 

Způsobilí žadatelé  

O podporu v podobě příspěvku na nájemné budou moci v tomto 

případě žádat následující subjekty: 

► 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., o zájmovém vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, jako jsou zejména zařízení poskytující 

zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost 

včetně přípravy na vyučování. 

 

 

 

 

 

 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě 

našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl 

tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se 

k tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány 

dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. 

Informace uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako 

vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých možných 

konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv 

rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku 

specifické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní 

okolnosti. Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv 

právník uvedený jako autor těchto informací neodpovídají za 

jakoukoliv újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde 

uveřejněné informace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé 

záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní 

názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, 

a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 

manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 

 

Václav Štraser 

Vedoucí advokát 

Vaclav.Straser@weinholdlelgal.com 

 

 

Hana Zabloudilová 

Advokátní koncipient 

Hana.Zabloudilova@weinholdlegal.com 

 

 

© 2020 Weinhold Legal  Všechna práva vyhrazena 

mailto:Vaclav.Straser@weinholdlelgal.com
mailto:Hana.Zabloudilova@weinholdlegal.com

