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Podnikatelům, na které dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, stát opět přispěje na
nájemné. Vláda schválila přípravu druhé výzvy programu COVID - Nájemné. Stát
podnikatelům přispěje 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Nově už
nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy.
„Ve druhé výzvě máme připravenu 1,2 mld. korun. S tím, že o pomoc mohou žádat podnikatelé
na nájem provozoven z aktuálně krizovými opatřeními nejvíc dotčených odvětví, kterými jsou
například restaurace, kavárny, bary, hudební kluby, kina, výstaviště, galerie, indoorová
sportoviště nebo wellness zařízení,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček a dodává: „Výzvu vyhlásíme ještě v říjnu a počítáme s tím, že žádosti budou
moci podnikatelé podávat nejméně měsíc.“
Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli. Podpora se
poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce, stejně jako tomu bylo u první
výzvy. Podrobnosti budou zveřejněny na webu MPO.
Kdo může žádat o příspěvek ve druhé výzvě programu COVID - NÁJEMNÉ:
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
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2--vyzva-z-programu-covid-_-najemne--257310/

1/2

15. 10. 2020

2. výzva z programu COVID – NÁJEMNÉ. Stát pomůže podnikatelům s nájemným, dotace už nebude podmíněna slevou pronají…

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., jako jsou
zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování.
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