
sektor pro koho co účel detail kdo vyřizuje informace 

Doprava dopravci nákladní kamionové dopravy Dopravní 
balíček

odklad 
plateb

odklad platby za mýto i silniční daň za duben – červenec 
o 3 měsíce

Ministerstvo dopravy Tisková zprávy MDČR

Doprava dopravci nákladní kamionové dopravy Protikrizový 
daňový balíček

snížení daně Snížení DPH o 25% u nákladních aut nad 3,5 tun (termín, od 
kterého bude uplatnitelné, dosud není vyjasněn)

Ministerstvo financí, 
Finanční úřady

Tisková zpráva MFČR 
ze dne 25. 5. 2020

Kultura nezávislé umělecké scény z oblasti tanec, 
divadlo, hudba, výtvarné umění

Balíček na 
obnovu kultury

podpora 
projektů

Výběrové řízení na projekty pro subjekty zpřístupňující živé 
umění digitálně.
K dispozici na projekty: 30 mil CZK

Ministerstvo kultury ČR Výzva pro podávání žádostí

Kultura pořadatelé kulturních akcí Zákon 
247/2020 Sb.

podpora 
projektů

odklad vracení vstupného na zrušené akce do 31. 10. 2020 Ministerstvo kultury ČR Plné znění zákona
Tisková zpráva MKČR

Kultura subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, 
klasické a alternativní hudby a tanečního 
a pohybového umění

Balíček na 
obnovu kultury

kompenzace 
nákladů

K dispozici celkově 30 mil. Kč  
Detaily dosud nejsou vyjasněny, záměr schválen vládou 
9. 4. 2020

Ministerstvo kultury ČR Tisková zpráva MKČR – 
zdroj základní informace

Kultura členské organizace Programu státní 
podpory profesionálních divadel a stálých 
profesionálních symfonických orchestrů 
a pěveckých sborů

Balíček na 
obnovu kultury

kompenzace 
nákladů

žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení 
vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti 
a způsob vypořádání se s výpadkem 
Detaily dosud nejsou vyjasněny, záměr schválen vládou 
9. 4. 2020

Ministerstvo kultury ČR Tisková zpráva MKČR – 
zdroj základní informace

Kultura muzea a galerie, jejichž sbírky jsou 
zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou 
dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti

Balíček na 
obnovu kultury

kompenzace 
nákladů

žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení 
vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti 
a způsob vypořádání se s výpadkem  
Detaily dosud nejsou vyjasněny, záměr schválen vládou 
9. 4. 2020

Ministerstvo kultury ČR Tisková zpráva MKČR – 
zdroj základní informace 

Kultura kinematografie – kina, tvůrci, distributoři Výzva pro 
rozvoj kin
Výzva pro 
kompletní 
vývoj
Výzva na 
distribuci filmu

projekty a 
kompenzace 
nákladů

Výzva pro rozvoj kin – alokace 50 mil. Kč
Výzva pro kompletní vývoj – alokace 20 mil. Kč
Výzva na distribuci filmu –alokace cca 5 mil. Kč
Pomoc s kompenzací nákladů pro pozastavené distribuční 
projekty – 12 mil. Kč.

Státní fond 
kinematografie

Výzva Provoz kin
Výzva Vývoj filmů
Výzva podpora Distribuce

Kultura 
a Sport

poskytovatelé ubytovacích služeb Protikrizový 
daňový balíček

snížení daně Snížení DPH z 15 na 10% u vstupného na kulturní akce a 
sportovní události, vstupného na sportoviště, vstupného do 
saun a dalších podobných zařízení (termín, od kterého bude 
uplatnitelné, dosud není vyjasněn)

Ministerstvo financí, 
Finanční úřady

Tisková zpráva MFČR 
ze dne 25. 5. 2020

Cestovní 
ruch

poskytovatelé ubytovacích služeb Protikrizový 
daňový balíček

snížení daně Snížení DPH na ubytovací služby z 15% na 10% (termín, od 
kterého bude uplatnitelné, dosud není vyjasněn)

Ministerstvo financí, 
Finanční úřady

Tisková zpráva MFČR

Průmysl podniky, výzkumné organizace Trend projektová 
dotace

podpora projektů z oblasti průmyslového výzkumu a vývoje, 
kdy vyšší šanci uspět mají projekty, které pomáhají 
řešit situaci či následky pandemie koronaviru 
Termín podávání žádostí: 30. 4. – 24. 6. 2020
Dotace: max 40 mil. Kč, (70 – 80 % způs. výdajů) 
Administrace přes: ISTA

TAČR Informace a aplikace žádosti 
s přílohami 

Průmysl – 
technologie v 
boji s COVID

malý podnik
střední podnik
velký podnik

Czech Rise 
Up – Chytrá 
opatření proti 
COVID-19

projektová 
dotace

výroba zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových 
technologií pro boj proti koronavirové nákaze
Dotace: až 5 mil. Kč (50 – 90 % způs. výdajů);  
k dispozici: ca 200 mil. Kč 
Uznatelné náklady: pořízení materiálu, nákup služeb, mzdy 
a financování řešení; 
Podávání elektronicky přes datovou schránku

MPO Informace a Formulář 
žádosti s přílohami 
Informace a formuláře

Průmysl - 
technologie v 
boji s COVID

malé a střední podniky mimo NUTS 2 Praha Technologie 
COVID 19

projektová 
dotace

produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti 
zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany;  
likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření 
koronavirové infekce;
Dotace: 250 tis. – 20 mil. Kč (50 % způs. výdajů) 
Administrativa přes: ISKP14+

Agentura pro podnikání 
a inovace

Informační leták API

Průmysl 
a bankovní 
služby

banky, které poskytují úvery velkým 
podnikům

COVID Plus záruky poskytnutí záruk za splácení úvěrů tuzemských vývozců, 
výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, 
inovace a zkvalitnění výroby; cílem programu je posílit 
likviditu exportně orientovaných podniků;
k dispozici: 4 mld. Kč

Exportní garanční 
a pojišťovací společnosti 
(EGAP)

Informace MFČR
dále info u jednotlivých bank

Zemědělství malé, střední, velké podniky v zemědělství; 
začínající zemědělci

Pomoc pro 
koronavirovou 
epidemií 
zasažené 
zemědělské a 
potravinářské 
podniky

projektová 
dotace

OP1: investice do zemědělských podniků 
OP2: zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příjem žádostí: 14. 7. – 4. 8. 2020 
Administrace: Portál farmáře (SZIF) 
Dotace:  
OP1 až 75 mil. Kč (max 60 % způs. výdajů)  
OP2 až 75 mil. Kč (max 50 % způs. výdajů) 
k dispozici: 3,4 mld Kč 

Státní zemědělský 
intervenční fond

Portál farmáře, přes který se 
podávají žádosti 
OP 1 –  podrobné informace 

zde a zde
OP 2 –  podrobné informace 

zde a zde

Zemědělství zemědělci – plošně Pomoc pro 
koronavirovou 
epidemií 
zasažené 
zemědělce 

odklad 
plateb

odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých 
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond

Formulář žádosti o odklad
Informace PGRLF

Zemědělství zemědělci – plošně Pomoc pro 
koronavirovou 
epidemií 
zasažené 
zemědělce 

odklad 
termínů 

posunutí termínů realizace projektů či podání žádostí do 
programů: 
Program rozvoje venkova 
Státní zemědělský operační fond  
OP Rybářství  

Státní zemědělský 
intervenční fond

Tisková zpráva MZČR

Zemědělství malé a středně velké podniky v oblasti 
zemědělské prvovýroby

Provoz 2020 snížení 
jistiny úvěru

Klienti budou moci zažádat o finanční podporu v 
maximální výši 150.000 Kč, která však nesmí přesáhnout 
50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Program musí před 
spuštěním schválit Evropská komise.

Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond

PGRLF

Sektorově 
nevymezené

OSVČ, malé až velké podniky, resp. banky, 
které jim poskytují úvěry

COVID III záruky Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 
zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny 
v důsledku opatření spojených s COVID. 
Uznatelné výdaje: 
provoz – mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatel-
sko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.
Ručení: 
–  max. 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 

zaměstnanců
–  max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 

500 zaměstnanců
Maximální výše zaručovaného úvěru: 
–  nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
–  doba ručení max. 3 roky

Českomoravská záruční 
banka (ČMRZB)

Kompletní info ČMRZB
Program
Podporované činnosti

Sektorově 
nevymezené

FO a PO Novela zákona 
o spotřebitel-
ském úvěru

odklad 
plateb

odklad splátek běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám 
(odložení možné buď do 31. července nebo do 31. října 2020) 
Platné pro: všechny banky a nebanknovní poskytovatelé
Podmínka: 
– sjednání úvěru před 26. 3. 2020
Nevztahuje se na: 
– kreditní karty 
– kontokorentní či revolvingový úvěr 
– operativní leasing  
– úvěr na obchody na kapitálovém trhu
Úrok:  
během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené 
smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během 
odložení splátky jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí 
později, a to až po splacení celé jistiny.

Banka, u níž má žadatel 
uzavřen úvěr

Informace MFČR 
Informace VZP
Informace ČSSZ

Sektorově 
nevymezené

podnikatelé a OSVČ Liberační 
balíček

prominutí 
plateb

prominutí platby záloh na daň z příjmů FO a PO za červen 
2020, 
institut zpětného působení daňové ztráty,  
prominutí DPH u bezúplatně dodaného zboží – ochranných 
pomůcek

Ministerstvo financí, 
Finanční úřady
Kontakt FÚ Zlínského 
kraje 577 617 111 
(9.00 – 17.00)

Leták Ministerstva financí 
Manuál k vyplnění žádosti

Sektorově 
nevymezené

zaměstnavatelé Kurzarbeit  
(program 
Antivirus)

kompenzace 
nákladů

Období uznatelnosti nákladů: od 12. března 2020 (včetně) 
do 31. května 2020 (v jednání vlády je prodloužení do 31. 8. 
2020).
Režim A: 
v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % 
průměrného redukovaného výdělku; 
v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá 
zaměstnanec náhradu 100 % mzdy
Režim B: 
překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení 
karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců 
(30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % 
průměrného výdělku
omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) 
nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 
80 % průměrného výdělku
omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných 
produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % 
průměrného výdělku

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

Manuál pro zaměstnavatele
Elektronická žádost
Rozcestník MPSV 
k programu Antivirus
Kalkulačka pro výpočet 
náhrady mzdy v režimu A

Sektorově 
nevymezené

OSVČ,  které musely přerušit podnikání 
v souvislosti s péči o dítě nebo 
o hendikepovaného člověka

Ošetřovné pro 
OSVČ

podpora Od 1. dubna do 30. června je nárok na ošetřovné ve výši 
500 Kč/kalendářní den, částka se nedaní. Nejrychlejší 
vyřízení u žádostí podaných datovou schránkou.

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR

Výzva duben 2020
Další výzvy budou vyhlášeny.

Sektorově 
nevymezené

OSVČ hlavní činnost
DPP s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně 
a OSVČ vedlejší
DPČ s odměnou do 3 tisíc korun měsíčně 
a OSVČ vedlejší
OSVČ vedlejší, současně pobírání důchodu / 
mateřské / rodičovské / péče o postižené / 
studium 

Kompenzační 
bonus = přímá 
podpora OSVČ

podpora dvě bonusová období:
první BO: 12. 3. – 30. 4. 2020 
druhé BO: 1. 4. – 8. 6. 2020 
období je možné zadat obě najednou (tj. od 12. 3. 2020 do 
8. 6. 2020) nebo i na více částí (např. od 12. 3. 2020 do 23. 5. 
2020 a od 1. 6. 2020 do 8. 6. 2020) 
podpora: 500 Kč/den

Finanční správa ČR Formulář žádosti 
a doplňující informace 
Elektronická aplikace 
k podání žádosti 

Sektorově 
nevymezené

společníci s.r.o. Kompenzační 
bonus = FO 
– společníci 
s.r.o.

podpora bonusové období: 12. 3. – 8. 6. 2020 
podpora: 500 Kč/den

Finanční správa ČR Formulář žádosti 
a doplňující informace 

Sektorově 
nevymezené

OSVČ hlavní činnost  Prominutí 
minimální výše 
odvodů na SOC 
a ZDR

prominutí 
plateb

prominutí minimální povinné platby na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové 
pojištění a veřejné zdravotní pojištění; na OSSZ ani VZP není 
třeba podávat žádosti, platné od března do srpna 2020

Česká správa sociálního 
zabezpečení 
Všeobecná zdravotní 
pojišťovna 

Tisková zpráva MFČR

Sektorově 
nevymezené

OSVČ, podniky, nájemci komerčních prostor COVID – 
Nájemné

kompenzace 
nákladů

dotace 50 % z celkového nájemného za duben – červen 2020
výše podpory: max. 20 milionů korun 
podmínka k žádosti: potvrzení od pronajímatele formou 
dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 
30 % z výše nájmu 
detaily dosud nejsou vyjasněny, záměr schválen vládou 4. 5. 2020

MPO Informace o schválení 
záměru vládou

Sektorově 
nevymezené

FO a PO Protikrizový 
daňový balíček

zpětné 
uplatnění 
daňové 
ztráty

Pokud poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za 
zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci 
o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací 
období let 2019 a 2018. Uplatnit si daňovou ztrátu zpětně 
bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 
2020.

Ministerstvo financí, 
Finanční úřady

Tisková zpráva MFČR 
ze dne 25. 5. 2020

Podpora fyzických a právnických osob

www.zlin21.cz / www.mesto21.cz
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https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
https://www.mkcr.cz/mimoradna-vyzva-k-podavani-zadosti-ve-vyberovem-dotacnim-rizeni-v-programu-kulturni-aktivity-na-podporu-zpristupnovani-umeni-prostrednictvim-digitalnich-medii-2338.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-kvetna-2020-o-nekterych-opatrenich-ke-zmirneni-dopadu-epidemie-koronaviru-oznacovaneho-jako-sars-cov-2-na-oblast-kulturnich-akci-23112.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/misto-vraceni-vstupneho-mohou-organizatori-kulturnich-akci-dat-zakaznikum-vouchery-na-pristi-kulturni-akci-4-cs3790.html
http://
http://
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html
https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-propagace-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzvy-vyvoj-ceskeho-kinematografickeho-dila.html
 https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/aktualni-vyzvy/aktualni-vyzva-distribuce-kinematografickeho-dila.html
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-covid-19/
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/04/technologie-vyzva-xii-covid-19-web-zmena-data.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/tuzemskym-exporterum-a-firmam-pomohou-za-38304
https://www.szif.cz/irj/portal/pf
https://www.szif.cz/irj/portal/pf
https://www.szif.cz/cs/prv2014-411
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/x10-kolo-prijmu-zadosti-z-programu-1.html
https://www.szif.cz/cs/prv2014-421
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/x10-kolo-pravidla-pro-zadatele-operace-4.html
https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2020/04/��dost-o-odklad-spl�tek-a-prodlou�en�-splatnosti-�v�ru-COVID-19.docx
https://www.pgrlf.cz/2020/04/21/klienti-pgrlf-mohou-zadat-o-odklad-splatek/
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html
https://www.pgrlf.cz/2020/05/25/vlada-cr-schvalila-pravidla-noveho-programu-poskytovani-podpory-pgrlf-provoz-2020-snizeni-jistiny-uveru/
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