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Program COVID - Gastro 
– Uzavřené provozovny 

Účel programu 

Vláda schválila dne 4. ledna 2021 změnu a rozšíření pro-

gramu COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, který má 

za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatře-

ními 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. 

Základní charakteristika programu 

► program připravilo a bude administrovat Ministerstvo 

průmyslu a obchodu („MPO“); 

► jedná se o „kompenzační“ nástroj pro podnikatele, 

zejména pro restaurační provozy, catering, osobní do-

pravu lanovkou nebo vlekem, maloobchodní prodejny, 

promítání filmů, pořádání konferencí, ostatní vzdělávání, 

sportovní, zábavní a rekreační činnosti a osobní služby; 

► výzva na příjem žádostí o podporu bude vyhlášena 

15. ledna 2021 a na tento program je schválena částka 

2,5 miliardy Kč; 

► 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. 

Subjekty způsobilé žádat o podporu 

Subjekty, které jsou oprávněni žádat a obdržet podporu musí 

splňovat níže uvedené podmínky kumulativně: 

► jedná se o podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), 

kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živ-

nostenského zákona; 

o konečný výčet způsobilých sektorů bude uveden ve 

výzvě MPI; 

► těmto podnikatelům bylo na základě přijatých krizových 

opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provo-

zování podnikatelské činnosti;  

o důsledkem tohoto omezení musí být pokles tržeb 

a tím i likvidity; 

► tito podnikatelé mají zaměstnance v pracovním poměru 

či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“; 

► žádající podnikatel nemá ke dni podání žádosti žádné 

nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu roz-

počtu, státním fondům, rozpočtu územního samospráv-

ného celku nebo ke zdravotní pojišťovně; a 

► nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou 

osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Účel a výše podpory 

► účelem podpory je úhrada nákladů na provoz a udržení 

podnikatelské činnosti, zejména se jedná o osobní ná-

klady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), 

odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady 

apod; 

► výše podpory je stanovena na 400 Kč za každého za-

městnance na plný úvazek a trvale spolupracující OSVČ 

a den, po který byla činnost na základě vládních opat-

ření omezena; 

o počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 

a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila 

omezení daná krizovými opatřeními vlády; 

o v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené 

úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako 
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přepočet na plný pracovní úvazek; 

o počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 

2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy 

sociálního zabezpečení; 

do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sekto-

rech, které byly podpořeny v programech COVID – 

Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport. 

► výše podpory je limitována výší nevyčerpaného limitu 

dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jed-

noho příjemce podpory (podnik nebo skupinu podniků), 

tedy částkou 800 tisíc eur celkově v minulém i letošním 

roce; 

► podporu lze údajně kombinovat s  podpůrnými programy 

(Antivirus + Covid Nájemné II) (zde), nicméně podle na-

šeho názoru, zde může být nedovolená kolize s progra-

mem Antivirus. 

Vedle výše uvedených podmínek, které jsou obsahem žá-

dosti, je její součástí také čestné prohlášení, ve kterém ža-

datel mimojiné musí prohlásit, že: 

► nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provo-

zování živnosti pozastaveno nebo nepřerušil provozo-

vání podnikatelské činnosti na základě jiného právního 

předpisu než živnostenského zákona; 

► nebylo rozhodnuto o jeho úpadku; soud nebo správní or-

gán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na 

jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku a sub-

jekt není v likvidaci; 

► se vzdává dalších kompenzací ze strany státu v sou-

vislosti s omezením podnikání na základě krizových 

opatření vlády za období, za které žádá o poskytnutí 

podpory z tohoto programu; a 

► neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od 

získání podpory. 

Závěrem je nutné připomenout, že na dotaci není právní  

nárok. 

Podrobnější informace naleznete zde.  

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. Infor-

mace uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpá-

vající popis relevantní problematiky a veškerých možných konsek-

vencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodo-

vacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku speci-

fické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. 

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uve-

dený jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, 

která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné infor-

mace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v 

tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory z dů-

vodu 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. 
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