VE ZLÍNĚ DNE 12.4.2021

PROGRAM COVID 2021
Dnešním dnem je možné podávat žádosti do programu COVID 2021.
Cílem programu je poskytnout finanční podporu podnikatelům na zajištění likvidity, kterým v důsledku
pandemie razantním způsobem poklesly tržby. Za rozhodné období, ke kterému se vztahuje výpočet
podpory se považuje období od 11.1.2021 do 31.3.2021. U žadatelů, kteří čerpali podporu z COVID –
Ubytování II se za rozhodné období považuje 23.1.2021 do 31.3.2021.
Oprávněný žadatel (Čl.4):
•
•
•
•
•
•

fyzická osoba nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
v důsledku pandemie mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby alespoň o 50 % ve
srovnávacím období oproti srovnávanému období
srovnávané období je od 1.1.2021 do 31.3.2021
srovnávacím obdobím si žadatel může vybrat od 1.1.2019 do 31.3.2019 nebo od 1.1.2020 do
31.3.2020
žadatel má alespoň jednoho zaměstnance
žadatel nesmí být podnik v obtížích, nespolehlivý plátce či nespolehlivá osoba, nemá
nedoplatky po splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu atp., není v likvidaci, není v exekuci
blíže viz. Čl. 4 bod e)

Způsobilé výdaje (Čl.6):
•

•

•
•
•

způsobilými výdaji jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti nebo
provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na mat., služby atp., které byly žadatelem
vynaloženy od 1.2.2020 do 31.3.2021
maximální výše podpory na žadatele je dána jako součin 500,- Kč krát počet zaměstnanců, kteří
jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek a to krát počtem dní rozhodného období, v případě
zaměstnanců na částečné či zkrácené pracovní úvazky se počítá dle koeficientu 0,5
za zaměstnance se pro účely tohoto programu považují i spolupracující osoby a také jednatelé
se smlouvou o výkonu funkce
do výpočtu podpory se zahrnují zaměstnanci, kteří byly přihlášení u České správy sociálního
zabezpečení k 11.1.2021
pokud měl žadatel k 11.1.2021 méně než tři zaměstnance na plný pracovní úvazek, stanoví se
podpora ve výši 1.500,- Kč na den
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Ostatní podmínky (Čl.7):
•
•

•
•

žadatel by neměl ukončit činnost do 3 měsíců od vydání rozhodnutí
tuto podporu nelze kombinovat s podporou programů COVID – nepokryté náklady,
AGROCOVID, COVID kultura a COVID Sport III a COVID – Ubytování lze kombinovat, pokud se
část rozhodného období vyloučí blíže viz. Čl. 4 nebo kompenzační bonus
žadatel je povinen uchovávat doklady vztahující se k podpoře 10 let od dne vydání rozhodnutí
a v téže lhůtě je možnost provedení kontroly této podpory
na způsobilé výdaje v rámci rozhodného období není možné získat jinou veřejnou podporu

Lhůta pro podání žádosti (Čl.8):
•
•

žádost se podává od 12.4.2021 do 31.5.2021
ministerstvo může předčasně ukončit příjem žádostí, z důvodu vyčerpané alokace výzvy

PŘÍKLADY
•

Žadatel má 1 zaměstnance na plný pracovní úvazek.
COVID 2021 výpočet podpory 1.500,- Kč x 80 dnů = 120.000,- Kč
Kompenzační bonus 2021

•

1.000,- Kč x 80 dnů = 80.000,- Kč

Žadatel má 10 zaměstnanců na plný pracovní úvazek.
COVID 2021 výpočet podpory 500,- Kč x 80 dnů x 10 zam = 400.000,- Kč
Kompenzační bonus 2021

1.000,- Kč x 80 dnů =

80.000,- Kč

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že COVID 2021 je výhodnější než kompenzační bonus 2021.
Tato výhoda plyne především žadatelům, kteří mají již jednoho zaměstnance na plný pracovní
úvazek.
Dále však doporučujeme porovnávat program COVID 2021 s programem COVID nepokryté
náklady.
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PROGRAM COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY
Od 19.4.2021 je možné podávat žádosti do programu COVID nepokryté náklady.
Cílem programu je kompenzovat podnikatelům část ztráty, která je označována jako nepokryté
náklady, které vznikly v důsledku pandemie a to při dosažení nižších tržeb. Za rozhodné období, ke
kterému se vztahuje výpočet podpory se považuje období od 1.1.2021 do 31.3.2021.

Nepokryté náklady (Čl.3):
•
•
•

nepokrytými náklady je míněna ztráta snížená o poskytnuté či očekávané dotace dle
dočasného rámce Evropské komise a Antivirus A, B, A Plus v rozhodném období
způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté náklady
tyto způsobilé výdaje budou prokazovány na základě sestaveného výkazu zisku a ztrát, který je
pro účely tohoto programu upraven dle přílohy č. 2

Oprávněný žadatel (Čl.5):
•
•
•
•
•
•

fyzická osoba nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
v důsledku pandemie mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby alespoň o 50 % v
rozhodném období oproti srovnávacímu období
rozhodné období je od 1.1.2021 do 31.3.2021
srovnávacím obdobím si žadatel může vybrat od 1.1.2019 do 31.3.2019 nebo od 1.1.2020 do
31.3.2020
žadatel prokáže nepokryté náklady za rozhodné období
žadatel nesmí být podnik v obtížích, nespolehlivý plátce či nespolehlivá osoba, nemá
nedoplatky po splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu atp., není v likvidaci, není v exekuci
blíže viz. Čl. 5 bod 5.1. d)

Výše podpory (Čl.7):
•
•
•

výše podpory činí 60% nepokrytých nákladů za rozhodné období tedy od 1.1.2021 do
31.3.2021
výše podpory činí 40% nepokrytých nákladů za rozhodné období tedy od 1.1.2021 do
31.3.2021 pro subjekty s majetkovou účastí státu
maximální výše podpory je 40 mil. Kč na jednoho žadatele
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Podmínky podpory (Čl.8):
•
•
•
•

tuto podporu nelze za stejné období kombinovat s podporou programů COVID 2021 a
kompenzačním bonusem
žadatel je povinen uchovávat doklady vztahující se k podpoře 10 let od dne vydání rozhodnutí
a v téže lhůtě je možnost provedení kontroly této podpory
na způsobilé výdaje v rámci rozhodného období není možné získat jinou veřejnou podporu
v rámci rozhodného období
žadatel by neměl ukončit činnost do 3 měsíců od získání podpory

Lhůta pro podání žádosti (Čl.9 + Čl.4):
•
•

žádost se podává od 19.4.2021 do 19.7.2021
ministerstvo si vyhrazuje právo celkovou alokaci výzvy upravit nerozdělit atp.

Upravený výkaz zisku a ztrát (příloha č. 2)
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

tento upravený výkaz zisku a ztrát vychází z účetnictví žadatele, na základě něhož žadatel
sestavuje účetní závěrku za rok 2021 dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.
výnosy a náklady (příjmy a výdaje) mohou být v upraveném výkazu uplatněny a zahrnuty pouze
dle pravidel a podmínek stanovených v této příloze č.2!!!!!
upravený výkaz musí být podepsán statutárním orgánem, v případě, že vykázaná ztráta bude
vyšší jak 5 mil. Kč, musí být upravený výkaz ověřen auditorem
upravený výkaz vychází z výkazu zisku a ztrát v druhovém členění stanoveném Ministerstvem
financí a sestavuje se v tis. Kč
žadatel uvede do upraveného výkazu náklady a výnosy za rozhodné období při respektování
účetní zásady věcné a časové souvislosti (§ 3 odst. 1 zákona o účetnictví) - sestavujeme tedy
mimořádnou účetní závěrku
lze uvádět pouze náklady daňově uznatelné
lze zahrnout pouze provozní náklady příčinně související s výnosy z podnikatelské činnosti za
zboží, služby, výrobky
přijaté dotace se neuvádí do výnosů v upraveném výkazu, ale uvádí se zvlášť v přehledu o
dotacích, pozor na období, které se překrývá s rozhodným obdobím u tohoto programu a
s obdobím u jiných programů – MPO na svém webu uvedlo tabulku s alikvotními částmi
osobní náklady – osobní náklady na zaměstnance v dané pozici v přepočtu na jeden měsíc
nesmí překročit průměrný měsíční osobní náklad na tuto pozici v roce 2019, nebo v roce 2020,
maximálně přípustný limit u členů statutárních orgánů je 35 402,- Kč měsíčně,
odpisy dlouhodobého majetku budou vykázány ve výši 3/12 z ročního odpisu a to dle § 31 a §
32 zákona o daních z příjmů
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•
•
•
•
•

•
•

opravné položky a odpisy pohledávek budou vykázány dle právních předpisů upravujících daň
z příjmů
v upraveném výkazu nebude zohledněna splatná či odložená daň z příjmů, silniční daň, daň
z nemovitostí a daň z nabytí za rozhodné období
rezervy mohou být uplatněny pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň z příjmů
do nákladů nesmí být zahrnuty sankce a pokuty
náklady na prodané obchodní podíly, náklady související s dlouhodobým finančním majetkem,
úpravy hodnot a rezerv, nákladové úroky a ostatní finanční náklady mohou být uplatněny
pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň z příjmů
žadatelé, kteří nejsou účetní jednotkou, budou podávat taktéž upravený výkaz, který však
vyplní dle daňové evidence vedené dle § 7b zákona o daních z příjmů
žadatelé dále předkládají výkaz o poklesu obratu – ve výkaze se zahrnují výnosy z účtové
skupiny 60 za rozhodné období a srovnávací období nebo skutečné příjmy u žadatelů, kteří
nejsou účetní jednotkou, tento výkaz musí být podepsán statutárním orgánem

PŘÍKLADY
Žadatel bude mít v převážné míře nárok na tzv. fixní náklady. Mezi ty nejvýznamnější bude nájemné,
mzdové náklady včetně odvodů, které nebyly předmětem 100% dotace, úroky z úvěrů a půjček, výdaje
na leasing, právní a daňové služby, telefonní poplatky aj.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že při sestavování žádostí je nutné dané programy v prvé
řadě ekonomicky vyhodnotit než je žadatel podá.

Ing. Ladislav Fanc
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