
1 

 

III. 
 

N á v r h  
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  
 

ze dne …... dubna 2020  
 

o poskytování dotací některým fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními 
přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2   

 
 Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 
Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 
202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 
Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 
218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 
Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona 
č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., 
zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 
Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 
Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb.: 
 

 
§ 1  

 
Předmět úpravy  

 
 Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací Ministerstvem pro místní rozvoj 
(dále jen „poskytovatel“) fyzickým osobám jako jednatelům nebo společníkům některých 
právnických osob za účelem zmírnění hospodářských následků v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“) nebo s 
krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.  
  

 
§ 2 

 
Rozhodné období 

 
Rozhodným obdobím se rozumí období od 12. března 2020 do 8. června 2020.  
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§ 3  
 

Žadatel o dotaci 
 

(1) Žadatelem o dotaci (dále jen „žadatel“) může být fyzická osoba, která je po celou 
dobu rozhodného období  

 
a) společníkem jednočlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení 
zisku,  
 
b) společníkem dvoučlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení 
zisku,  
 
c) jediným jednatelem jednočlenné nebo dvoučlenné společnosti s ručením omezeným 
založené za účelem dosažení zisku. 

 
(2) Žadatelem může být výhradně společník nebo jednatel společnosti s ručením 

omezeným podle odstavce 1, která neměla v rozhodném období žádné zaměstnance nebo 
která v rozhodném období zaměstnávala pouze svého společníka nebo jednatele, a která 
v době podání žádosti o dotaci není v úpadku nebo v likvidaci. 

 
 

§ 4  
 

Podmínky poskytnutí dotace 
 

(1) Dotaci lze poskytnout žadateli splňujícímu podmínky podle § 3, nemohla-li 
v rozhodném období společnost s ručením omezeným, jejímž je společníkem nebo 
jednatelem, zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou výdělečnou činnost v důsledku 
ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to z důvodu 

  
a) nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,  
  
b) karantény žadatele,   
  
c) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech výdělečné činnosti, nebo 
  
d) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon výdělečné činnosti.  
  

(2) Dotaci lze poskytnout žadateli, který je společníkem nebo jednatelem společnosti 
s ručením omezeným, jejíž roční obrat za rok 2019 činil nejméně 80 000 Kč nebo jejíž 
kvartální obrat za první čtvrtletí roku 2020 činil nejméně 20 000 Kč. Obratem podle věty 
první se rozumí obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

 
(3) Dotaci nelze poskytnout žadateli, který je jednatelem nebo společníkem společnosti 

s ručením omezeným 
 

a) která má v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
 
b) která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
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zdravotní pojištění, 
 
c) která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 
d) která je nespolehlivým plátcem podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
 
e) které byla poskytnuta podpora jako náhrada za omezení její výdělečné činnosti z důvodu 
koronaviru nebo souvisejících krizových opatření za dny rozhodného období, za které je 
požadována dotace, nebo 
 
f) které byla poskytnuta podpora jako jiná náhrada v souvislosti s výskytem koronaviru do dne 
podání žádosti o dotaci. 

 
(4) Dotaci nelze poskytnout žadateli, který je 

 
a) osobou, která má v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
 
b) osobou, která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 
 
c) osobou, která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 
d) nespolehlivým plátcem podle zákona o dani z přidané hodnoty, nebo 
 
e) osobou, jejíž místo trvalého pobytu se nachází mimo území České republiky. 
 

(5) Žadateli lze poskytnout dotaci podle tohoto nařízení pouze jednou. 
 

§ 5  
 

Výše dotace 
 

(1) Výše poskytované dotace činí 500 Kč za každý den rozhodného období, ve kterém 
byly splněny podmínky poskytnutí dotace. 

 
(2) Výše poskytované dotace se snižuje o 500 Kč za každý den rozhodného období, ve 

kterém byl žadatel 
 

a) osobou, které byla poskytnuta podpora jako náhrada za omezení její výdělečné činnosti 
z důvodu koronaviru nebo souvisejících krizových opatření, s výjimkou ošetřovného podle 
zákona upravujícího nemocenské pojištění, za dny rozhodného období, za které je požadována 
dotace, nebo 
 
b) osobou, které byla poskytnuta podpora jako jiná náhrada v souvislosti s výskytem koronaviru 
do dne podání žádosti o dotaci.  

 
(3) Splňuje-li společnost v době trvání rozhodného období podmínky podle § 4 odst. 1 

písm. a), c) nebo d) ke dni podání žádosti, má se za to, že tyto podmínky splňuje i ve dnech 
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následujících po podání žádosti o dotaci a zbývajících do konce rozhodného období. 
  

§ 6 
 

Žádost o dotaci 
 

(1) Žádost o dotaci obsahuje také 
 

a) identifikaci účtu u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být dotace 
vyplacena, a 
 
b) čestné prohlášení žadatele osvědčující splnění podmínek poskytnutí dotace. 

 
(2) Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 60 dnů po ukončení rozhodného období.  

 
 

§ 7 
 

Výkon administrace žádostí o dotaci 
 

Příjem a posuzování žádostí o dotaci a jejich další potřebnou administraci vykonává na 
základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s poskytovatelem Státní fond rozvoje bydlení.  

 
 

 
§ 8  

 
Účinnost 

 
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.  
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