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Odůvodnění 
 

I. Obecná část  
 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Cílem navrhovaného opatření je prostřednictvím poskytování dotací zmírnit dopady událostí 
souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2 na společníky a jediného jednatele společností s ručením 
omezeným bez zaměstnanců, nebo se zaměstnanci v podobě společníků nebo jednatele. 
Poskytovaná dotace je zaměřena na společníky a jednatele, jejichž činnost byla v důsledku 
tohoto onemocnění úplně či částečně utlumena, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému 
negativnímu zásahu do výdělečné činnosti, která jim poskytuje obživu.  

Navrhované opatření má současně za cíl nejen materiálně podpořit osoby, které se náhle 
a nečekaně ocitly v nelehké situaci a není na ně cílena podpora dle zákona č. 159/2020 Sb., 
ale současně má být i určitým gestem adresné solidarity a podpory všech přispěvatelů 
do veřejných rozpočtů. 

Vládou přijatá opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, která jsou zaměřená primárně 
na omezení kontaktu mezi fyzickými osobami, mají obecně zvýšený dopad na podnikatelské 
prostředí. Zasaženy jsou jednak přímo činnosti, které vláda v rámci hierarchie hodnot omezila, 
ale i přeneseně činnosti v důsledku chování zákazníků, změny jejich priorit.  

Pro významnou část podnikatelského sektoru tento stav znamená úplné či částečné utlumení 
jejich činnosti, což znamená i výpadek příjmů.  

Na tuto skutečnost reagovala vláda zákonem č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu 
v  souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a 
dalšími programy a podporami, které mají eliminovat riziko zániku prosperujících osob.  

Zákon č. 159/2020 Sb. umožňuje vyplácet osobám samostatně výdělečně činným jednorázový 
příspěvek, tzv. kompenzační bonus, ve výši 500 Kč za den. V současné době je připravována 
novela, která rozhodné období pro přiznání kompenzačního bonusu prodlužuje z 30. dubna 
2020 na 8. června 2020. 

Předkládaný návrh nařízení vlády umožní Ministerstvu pro místní rozvoj (dále také jen 
„MMR“) vyplácet příspěvek (dotaci) za stejných podmínek společníkům nebo jednatelům 
právnických osob, na které se výše uvedený zákon nevztahuje. Podpora je zacílena na 
společníky a jednatele společností s ručením omezeným bez zaměstnance, nebo na společnosti 
s ručením omezeným, jejichž jedinými zaměstnanci jsou jejich společníci nebo jednatelé. Tyto 
osoby nejsou způsobilé žádat o kompenzační bonus dle zákona č. 159/2020 Sb.  

Ačkoliv se jedná o poskytování dotace fyzickým osobám, podmínkou poskytnutí dotace je účast 
daných fyzických osob na právnické osobě, a to za splnění určitých podmínek. Právě 
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nastavením těchto podmínek se musel předkladatel zaobírat, a to zejména za účelem eliminace 
případného zneužití dotace fyzickými osobami, které by byly společníky nebo jednateli 
právnických osob založených účelově. Z tohoto důvodu je v programu nastavena podmínka 
minimálního obratu příslušné společnosti za rok 2019 a první čtvrtletí roku 2020 a dále 
podmínka, že nejen žadatel, ale rovněž společnost nesmí být nespolehlivým plátcem dle zákona 
o dani z přidané hodnoty. Podmínka minimálního obratu bude vzhledem k termínu předkládání 
daňového přiznání posuzována ex post. Žadatel bude v návaznosti na čestné prohlášení, které 
v rámci žádosti předkládá, upozorněn, že uvedení nepravdivých informací bude vést k odnětí 
dotace včetně sankcí a dále, že se tím může vystavit trestnímu stíhání podle § 212 zákona č. 
40/2009 Sb. Vzhledem k postavení žadatele v rámci společnosti platí vyvratitelná domněnka, 
že žadatel poměry v rámci společnosti zná do té míry, že je schopen toto čestné prohlášení 
učinit. Podmínka, že žadatel a společnost nejsou nespolehlivými plátci, bude kontrolována před 
přiznáním dotace.     

Primárním požadavkem pro navrhované opatření je především jeho rychlost a snadná 
administrativa pro žadatele i poskytovatele. Především z důvodu rychlého vyřízení pověří 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy MMR administrací žádostí a přípravou podkladů pro 
následné kontroly Státní fond rozvoje bydlení (dále také jen „SFRB“). Protože není v časovém 
limitu možné podrobovat jednotlivé požadavky na finanční podporu kontrole ohledně toho, že 
daný požadavek je skutečně oprávněný z pohledu objektivně existujících dopadů událostí 
souvisejících s koronavirem SARS-CoV-2, je pro prokázání některých z podmínek využita 
forma čestného prohlášení. Pokud bude při následném kontrolním postupu zjištěno, že finanční 
příspěvek byl vyplacen neoprávněně nebo v nesprávné výši, bude následkem jeho vrácení, ale 
také uplatnění sankce v podobě penále podle daňového řádu.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena  

Navrhovaná právní úprava je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
Na poskytování dotací podle tohoto nařízení se tak vztahuje postup pro poskytování dotací 
podle rozpočtových pravidel. Navrhovaná právní úprava respektuje pravidla poskytování dotací 
upravená v rozpočtových pravidlech, a to zejména právní úpravu poskytování dotací podle § 14 
a násl. rozpočtových pravidel.  

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, nouzový stav. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády 
č. 194 ze dne 12. března 2020, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z 
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s  prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARSCoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, 
které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 
prodloužen do 30. dubna 2020. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie  
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Návrh je plně slučitelný s právem Evropské unie a ustanovení navrhované právní úpravy 
nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury Soudního 
dvora Evropské unie. 
 
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají. 
 
Poskytnutí dotace dle tohoto nařízení vlády nemá charakter nedovolené veřejné podpory, neboť 
podpora bude poskytována v režimu de minimis, a to podle nařízení komise EU č. 1407/2013 
ze dne 18. 12. 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis.  
 
Následně, v co nejkratší době, požádá poskytovatel Evropskou komisi o notifikaci podle 
„Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID – 19“ ze dne 19. 3. 2020 C(2020) 1863 final. Poskytování dotací 
bude všem žadatelům splňujícím jasné podmínky probíhat za stejných podmínek. 
 

4. Zhodnocení platného právního stavu 
 
Poskytování dotací podle tohoto nařízení má právní základ v zákoně o rozpočtových pravidlech 
(viz výše). Samotné zaměření poskytovaných dotací navazuje na právní úpravu poskytování 
kompenzačního bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb., který umožňuje podporu výhradně osob 
samostatně výdělečně činných podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o 
osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění 
jako zaměstnanec. Toto vymezení však nepamatuje na fyzické osoby, které vykonávají 
výdělečnou činnost sice samostatně, ale pro účely výkonu své činnosti založily právnickou 
osobu, která je jednočlennou nebo dvoučlennou společností s ručením omezeným podle zákona 
o obchodních korporacích nebo na jejich jednatele. Aby byla výše definovaná podmínka 
naplněna, musí pro tyto společnosti platit podmínka, že jejich jedinými společníky jsou fyzické 
osoby a jejich zaměstnanci nejsou osoby odlišné od jejich společníků nebo jednatelů.  
 
Nastalý stav podle § 3 zákona č. 159/2020 Sb. by jinak měl potenciál být v rozporu 
s ústavněprávní zásadou rovnosti, neboť fyzická osoba, která se na základě své svobodné volby 
rozhodne vykonávat svou podnikatelskou činnost ve formě právnické osoby podle tohoto 
nařízení, by za omezení své výdělečné činnosti podporu nezískala, zatímco jiná osoba, která 
výdělečnou činnost vykonává jako osoba samostatně výdělečně činná, by na podporu nárok 
získala. Tato fyzická osoba, která za účelem svého podnikání založila právnickou osobu, by tak 
byla diskriminována v rozporu se zásadou rovnosti, neboť nedosáhne na stejné zvýhodnění, 
jako v případě, kdy by svou podnikatelskou činnost vykonávala jako osoba samostatně 
výdělečně činná.  
 
Na základě zhodnocení aktuálního stavu poskytování podpor z důvodu koronaviru bylo účelem 
tohoto nařízení rovněž poskytnout podporu těm fyzickým osobám, které založily za účelem 
výkonu svého podnikání společnost s ručením omezeným, jako společnost dvoučlennou, a to 
zejména z důvodu usnadnění nebo prostého umožnění výkonu výdělečné činnosti. Předkladatel 
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si je vědom toho, že je v současné společnosti běžným jevem zakládání takových společností, 
kde společně působí osoby příbuzné (manželé, otec a syn, apod.) nebo rovněž osoby jinak 
spřízněné. (Dále viz Zvláštní část tohoto odůvodnění k § 3) 
 
Je potřeba zde zdůraznit, že rovnost nemůže nikdy být vnímána absolutně. Nutnost dodržení 
výše formulované zásady rovnosti však nebude v tomto případě narušena odlišnými 
podmínkami podnikání, které platí pro právnické osoby na jedné straně, a fyzické osoby na 
straně druhé. Ačkoliv tedy může fyzické osobě ze zvolené formy podnikání (založení 
jednočlenné nebo dvoučlenné právnické osoby) plynout oproti fyzické osobě podnikající jako 
osoba samostatně výdělečně činná určitá výhoda, rovnost je nutno v tomto případě vztáhnout 
na dané nastalé podmínky, pro které je poskytována podpora podle zákona č. 159/2020 Sb. a 
podle tohoto nařízení. Je potřeba zdůraznit, že dopady na podnikatelskou činnost lze v tomto 
případě jak ve vztahu k fyzickým osobám, tak ve vztahu k jednočlenným nebo dvoučlenným 
právnickým osobám, kterým je poskytovaná dotace podle tohoto nařízení, považovat za 
totožné. 
 
Účelem tohoto nařízení je dodržení výše definované zásady rovnosti. 
 
 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 
České republiky, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí  
 

Výše poskytované dotace činí 500 Kč pro žadatele za každý den rozhodného období, ve kterém 
budou splněny podmínky poskytnutí dotace. Rozhodným obdobím se rozumí období od 12. 
března 2020 do 8. června 2020. Odhaduje se, že o podporu požádá cca 70 000 – 400 000 
žadatelů (počet žadatelů byl odvozen od počtu společností naplňujících stanovené podmínky 
s tím, že v případě dvoučlenných společností mají na dotaci nárok oba společníci a vždy má 
nárok i jediný jednatel těchto společností). V praxi nicméně ne všechny tyto osoby naplní 
podmínky pro poskytnutí dotace, a to zejména proto, že ne všechny společnosti, ve kterých 
potenciální žadatelé působí, byly postiženy krizovými opatřeními, a tedy nebudou všechny tyto 
fyzické osoby splňovat podmínky pro poskytnutí dotace. Reálný dopad tedy zřejmě bude bližší 
spodnímu limitu výše uvedeného rozpětí. 

První alokace na výzvu se předpokládá ve výši 100 mil. Kč a celkově se bude odvíjet od 
skutečné potřeby a počtu přijatých a kladně vyhodnocených žádostí.  

Navrhovaná úprava má dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Z pohledu podnikatelského 
prostředí přinese navrhovaná právní úprava možnost materiální kompenzace některých dopadů 
opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, a to se zaměřením na společníky a jednatele 
právnických osob, které neměly v rozhodném období žádné zaměstnance, nebo, které 
zaměstnávaly výhradně své společníky nebo jednatele a jejichž účelem je dosahování zisku. 

Navrhované nařízení nestanoví žádná speciální pravidla pro osoby se zdravotním postižením, 
národnostní menšiny či jiné specifické skupiny obyvatel. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
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k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by mohla být hodnocena z hlediska 
diskriminace. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

i. Obecný právní rámec ochrany soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen  „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje 
žadatelů o dotaci a příjemců dotace budou MMR a SFRB zpracovávány v rámci úkolů 
prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.  

SFRB bude v rámci poskytování úvěrů dle tohoto nařízení zpracovávat osobní údaje subjektů 
údajů na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci pro následující 
účely:  

a) posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o dotaci,  
b) příprava, vyhotovení a předání podkladů pro vyhotovení právního aktu rozhodnutí 

pro MMR, 
c) veřejnosprávní kontrola příjemců dotace ve věci splnění podmínek poskytnutí dotace 

podle tohoto nařízení ex ante a ex post,  
d) spolupráce SFRB s orgány dohledu,  
e) poskytování součinnosti orgánům státní správy,  
f) zajištění vnitřních potřeb SFRB v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace,  
g) evidence poskytování obecných informací žadatelům a příjemcům dotace k 

předmětné formě podpory na základě jejich žádosti (zde nebude SFRB oprávněn 
poskytovat informace ohledně těch náležitostí řízení o poskytnutí dotace, které jsou 
vyhrazeny výhradně MMR – zejména samotný akt vydání rozhodnutí a nastavení 
podmínek výzvy).  

 
ii. Kategorie zpracovávaných osobních údajů pro účely posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů 
V rámci výše uvedených účelů budou primárně zpracovány kategorie osobních údajů v rozsahu 
podle § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel. 

Nad rámec kategorií osobních údajů uvedených v § 14 odst. 4 a v souladu s § 14 odst. 3 písm. 
f) rozpočtových pravidel budou za účelem posouzení žádostí, vyhotovení a předání podkladů 
MMR pro rozhodnutí a veřejnosprávní kontroly prováděné ex ante zpracovávány tyto kategorie 
osobních údajů:  

a) vztah žadatele ke společnosti s ručením omezeným, která splňuje podmínky podle 
tohoto nařízení, 

b) účast žadatele na provozování a činnosti této společnosti, 
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c) údaje o spolehlivosti žadatele jako plátce podle zákona o dani z přidané hodnoty 
(údaje podle registru nespolehlivých plátců), 

d) údaj o tom, zda žadatel již byl příjemcem dotace podle tohoto nařízení. 
 
Nad rámec rozsahu kategorií osobních údajů uvedených výše budou v souladu s § 14 odst. 3 
písm. f) za účelem veřejnosprávní kontroly prováděné ex post a za dalšími souvisejícími účely 
(zejména předání těchto údajů MMR k rozhodnutí o dalším postupu v řízení, spolupráce SFRB 
s orgány dohledu a poskytování součinnosti orgánům státní správy) zpracovávány tyto 
kategorie osobních údajů: 

a) údaj o jiné poskytnuté náhradě podle údaje o příjmech a závazcích subjektu údajů, 
jejich výše a zdroj příjmů,  

b) údaj o souladu skutečností prokazovaných v žádosti se skutečností. 
(další kontrolované údaje budou údaji právnické osoby, a na tyto se tedy úprava podle 
GDPR vztahovat nebude) 
 

Osobní údaje z kategorií uvedených výše jsou zpracovávány SFRB a MMR v rámci jejich 
činnosti podle tohoto nařízení v režimu společných správců podle čl. 26 GDPR. SFRB předává 
veškeré osobní údaje získané od žadatelů nebo příjemců dotace MMR. Zároveň však pro toto 
zpracování v souhrnu platí, že informační a další povinnosti (zejména ve vztahu k naplňování 
práv subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR) bude plnit v rámci zpracování osobních údajů 
podle tohoto nařízení primárně SFRB s výjimkou případů, kdy se výkon těchto práv bude týkat 
výhradně té části řízení, která je na základě rozpočtových pravidel vyhrazena výhradně MMR. 
O tomto rozsahu bude SFRB informovat žadatele v rámci naplnění informační povinnosti.  
 
Nadále však platí, že SFRB a MMR odpovídají výhradně za to zpracování osobních údajů, které 
sami provádějí, a rovněž odpovídají odděleně za odpovídající nastavení technických, 
organizačních a jiných opatření v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které provádí. 
 
Určení zákonnosti, způsobu, účelu a rozsahu zpracování proběhlo za součinnosti SFRB a MMR 
v rámci přípravy tohoto nařízení a kontraktačního procesu veřejnoprávní smlouvy. Určení 
technických a organizačních opatření u zpracování těchto osobních údajů, se analogicky 
shoduje se způsobem určení těchto opatření přijatých v případě programů, které již SFRB a 
MMR provádí. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím bodu iii. 
 

iii. Závěry posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
Vzhledem k závěrům uvedeným v této kapitole dojde ve vztahu k posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů k rozšíření zpracování osobních údajů o žadatele, resp. příjemce dotace podle 
tohoto nařízení, jelikož budou příjemci prostředků podle tohoto nařízení fyzické osoby. Jelikož 
poskytovatel dotace nedisponuje v tomto případě přesnými údaji o počtu potenciálních 
žadatelů, který by se vztahoval na fyzické osoby jako žadatele, ale pouze odhadem počtu 
právnických osob, kterých se znevýhodnění na základě koronaviru dotkne (není jistý počet 
oprávněných žadatelů v rámci těchto právnických osob), nelze počet subjektů údajů v rámci 
tohoto nařízení přesně určit. 
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K rozšíření zpracování osobních údajů oproti současnému stavu naopak nedojde v rámci 
kategorií zpracovávaných osobních údajů. Za rozšíření kategorií zpracovávaných osobních 
údajů nelze považovat zpracovávání kategorií osobních údajů podle § 14 rozpočtových 
pravidel, neboť se v praxi jedná o stejné kategorie osobních údajů, které MMR a SFRB již 
v praxi zpracovávají.  

Pro účely uvedené v bodu i. této kapitoly je nezbytné zpracovávat osobní údaje v rozsahu 
kategorií uvedených v bodu ii. této kapitoly. MMR poskytuje prostředky ve veřejném zájmu. 
Při poskytování prostředků je MMR povinno dodržovat pravidla poskytování veřejných 
prostředků vyplývající z právního řádu České republiky. Pro účely zajištění účelnosti 
poskytovaných prostředků je nutno posoudit splnění podmínek poskytnutí dotace žadatelem; 
pro tyto a další související účely dle bodu i. této kapitoly je nutno zpracovávat osobní údaje 
v rozsahu dle bodu ii. této kapitoly. Zákonným titulem, který zastřešuje uvedené účely, je plnění 
úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pro zajištění účelů ve 
veřejném zájmu bude oprávněn tyto údaje zpracovávat rovněž SFRB. V případě, kdy by došlo 
k omezení kategorií zpracovávaných osobních údajů dle bodu ii. této kapitoly, nebyly by 
zajištěny výše uvedené účely. V tomto případě tedy rozsah kategorizace zpracovávaných 
osobních údajů naplňuje zásadu minimalizace údajů dle čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR. Lze 
shrnout, že z výše uvedeného vyplývá naplnění všech zásad zpracování osobních údajů dle čl. 
5 GDPR. 

Záruky zabezpečení ochrany osobních údajů jsou zakotveny v systému vnitřních předpisů 
SFRB a MMR a jsou tvořeny zejména: 

− samotnou systematizací ochrany osobních údajů, která je zajištěna zejména Směrnicí 
k systému ochrany a zpracování osobních údajů SFRB, a následně implementací GDPR 
do základny vnitřních předpisů SFRB, 

− technickými a organizačními opatřeními spočívajícími zejména v zajištění ochrany 
osobních údajů v listinné a elektronické podobě, zajištění minimalizace údajů, jejich 
dostupnosti, důvěrnosti a integrity, 

− opatřeními v praktické a procesní rovině, která spočívají zejména v praktickém zajištění 
zabezpečení mimo prostředí SFRB a MMR – např. uzavírání zpracovatelských smluv, 
dohod mezi společnými správci, aplikací bezpečnostní politiky atd., nebo v samotném 
výkonu nebo kontrole technických a organizačních opatření, např. v podobě kontrol 
pověřenců pro ochranu osobních údajů SFRB a MMR. 

 

Funkčnost a efektivita těchto záruk je v prostředí SFRB každoročně ověřována prostřednictvím 
analýzy rizik, která analyzuje následující kategorie hrozeb: 

- vnější hrozby, 
- technické hrozby, 
- systémové hrozby, 
- lidský faktor. 

 
Celková míra rizika je následně vyhodnocena na základě hodnoty aktiva, zranitelnosti aktiva 
a pravděpodobnosti hrozby. Na základě tohoto vyhodnocení nebyla v rámci poslední analýzy 
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rizik vyhodnocena žádná rizika nad stanovenou akceptovatelnou mírou. V případě zvýšených 
rizik byla přijata technická a organizační opatření s konkrétními kontrolními mechanismy, které 
– v kombinaci s aplikací praktických procesních opatření – od jejich zavedení přispívají ke 
snižování míry rizika. 

Na základě potenciálního velkého rozsahu rozšíření zpracování v podobě velkého rozšíření 
počtu subjektů údajů bude před spuštěním tohoto programu na SFRB provedena opětovná 
analýza rizik ve vztahu k tomuto navýšení a ve vztahu k již existujícímu a fungujícímu 
nastavení opatření pro zabezpečení ochrany osobních údajů. V rámci provedení této analýzy 
pak případně dojde k přijetí specifických protiopatření, která budou v rámci této analýzy 
vyhodnocena jako potřebná. 

Veškerá oprávnění žadatelů a příjemců úvěru jako subjektů údajů jsou upravena v Informačním 
memorandu o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 nařízení GDPR, které je 
uveřejněno na webových stránkách SFRB. Veškerá práva subjektů údajů podle tohoto nařízení 
budou zaručena rovněž žadatelům a příjemcům dotace podle tohoto nařízení. 

8. Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.  

Navržená státní podpora vychází z předpokladu, že jejím poskytovatelem bude MMR. MMR 
poskytuje podpory podle podmínek stanovených v programové dokumentaci vypracované 
v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce 
majetku. Při poskytování dotace postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. 

1. Přiměřenost: Nároky na žadatele o podporu jsou minimalizovány, a to z důvodu zajistit 
co nejrychleji podporu, která eliminuje případný konec podnikatelské činnosti, přičemž zároveň 
odpovídají potřebě pro ověření splnění podmínek pro nárok na podporu.  

2. Jednoznačnost: Obsah právní úpravy, procesní postupy, lhůty a podklady pro rozhodnutí 
jsou vymezeny a stanoveny jednoznačně. Míra diskrece rozhodovací činnosti správních orgánů 
je minimální a je volena tak, aby byla pro účastníky řízení přínosem a umožňovala objektivní 
posouzení konkrétních okolností jednotlivých případů. 

3. Standardnost: Navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje 
odchylky od stávajících postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.  

4. Motivace ke korupci v regulované oblasti: Vstup do programu podpory je pro příjemce 
dotace zcela dobrovolný. Dle předkladatele nelze korupci očekávat, protože na poskytnutí 
podpory bude mít právo každý, kdo o ni požádá a současně bude splňovat podmínky programu, 
bude-li dostatek finančních zdrojů pro poskytnutí podpory. Doručení žádostí bude 
transparentně evidováno a nebude možno jejich pořadí nijak ovlivnit.   

5. Rozhodovací pravomoc: Je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat, že je 
dostatečně nezávislý. 

6. Kontrolovatelnost rozhodování: Kontrola splnění podmínek je vzhledem k jasné definici 
podmínek programu velice jednoduchá. Kontrolu bude na základě veřejnoprávní smlouvy 
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v souladu s § 14g rozpočtových pravidel provádět SFRB. Samotné řízení o dotaci včetně 
vydávání rozhodnutí bude plně v kompetenci MMR. V případě nedostatků nebo nejasností v 
žádosti bude žadatel vyzván k nápravě v přiměřeném čase, pokud je náprava možná.  

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu 
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II. Zvláštní část 
 

K § 1 

Nařízení vlády upravuje podmínky poskytování dotace Ministerstvem pro místní rozvoj 
fyzickým osobám v podobě společníků nebo jednatelů určených právnických osob v souvislosti 
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.  

K § 2 

Vzhledem k navrhovanému rozšíření časového rámce podle zákona č. 159/2020 Sb., 
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „zákon“), do 8. června 2020 bylo i v rámci tohoto nařízení 
stanoveno rozhodné období ve stejné délce. Účelem tohoto ustanovení je odpovídajícím 
způsobem reagovat na nastalou situaci v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 
v České republice a zajistit příjemcům dotace odpovídající podporu, která bude vypočtena 
ve vztahu k délce rozhodného období, po kterou budou naplněny podmínky stanovené tímto 
nařízením. 

K § 3 

Vymezení žadatele o dotaci jako fyzické osoby, která je jediným jednatelem předmětné 
společnosti, nebo fyzických osob, které jsou jedinými společníky jednočlenné nebo dvoučlenné 
společnosti s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích, jejímiž jedinými 
zaměstnanci jsou právě tyto fyzické osoby, reaguje na vymezení subjektu kompenzačního 
bonusu podle zákona. Zákon obecně vymezuje subjekt kompenzačního bonusu jako osobu 
samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o 
osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění 
jako zaměstnanec. Toto vymezení však nepamatuje na fyzické osoby, které vykonávají 
výdělečnou činnost sice samostatně, ale pro účely výkonu své činnosti založily právnickou 
osobu, která je jednočlennou nebo dvoučlennou společností s ručením omezeným podle zákona 
o obchodních korporacích, jejímiž jedinými společníky jsou právě dané fyzické osoby. Účelem 
tohoto ustanovení je umožnění poskytování podpory i těmto osobám. 

Aby byl naplněn účel vymezení žadatele dle předcházejícího odstavce, je potřeba dodržet 
rovněž podmínku, aby daná jednočlenná nebo dvoučlenná společnost vykonávala činnost bez 
nutnosti účasti dalších osob, tedy bez zaměstnanců. Výjimkou je případ, kdy jsou jedinými 
zaměstnanci společnosti její jediní společníci nebo její jediný jednatel. Když je žadatelem 
jednatel, může se tak jednat o společnost, která zaměstnává výhradně jeho a své (nejvýše dva) 
společníky a obráceně. 

Záměrem tohoto nařízení tak bylo rovněž pamatovat na situace, kdy jednotlivé fyzické osoby 
(typicky bývalé osoby samostatně výdělečně činné) založí za účelem výkonu svého podnikání 
společnost s ručením omezeným, jako společnost dvoučlennou, a to zejména z důvodu 
usnadnění nebo prostého umožnění výkonu výdělečné činnosti. Předkladatel si je vědom toho, 
že je v současné společnosti běžným jevem zakládání takových společností, kde společně 
působí osoby příbuzné (manželé, otec a syn, apod.) nebo rovněž osoby jinak spřízněné. Tento 
trend byl ještě podpořen novou úpravou rodinného závodu ukotvenou v § 700 a násl. 
občanského zákoníku. Záměrem tohoto nařízení proto bylo nevylučovat z okruhu oprávněných 
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žadatelů tyto fyzické osoby za současného dodržení té podmínky, že jimi založené společnosti 
nedisponují buďto žádným zaměstnancem, nebo zaměstnávají pouze své společníky nebo svého 
jediného jednatele. Předkladatel si je vědom omezení, které vyplývá pro manžele z § 318 
zákoníku práce, nicméně tato podmínka podle názoru předkladatele nebrání tomu, aby 
jednotliví manželé jako společníci (jednatelé) v dané společnosti zaměstnali sami sebe. Takto 
nastavené podmínky proto nebudou pro společníky, kteří jsou manžely, omezující nad rámec 
zákona (zákoníku práce). 

Předkladatel stanovil nejvyšší počet společníků na dva zejména z důvodu určení výše 
poskytované podpory. Daná podpora bude poskytovaná příjemci dotace jako fyzické osobě (viz 
dále ke stanovení výše dotace). U společností, kde by jinak společníci splnili podmínky podle 
tohoto nařízení, ale které by disponovaly více společníky, se předkladatel oprávněně domnívá, 
že je menší pravděpodobnost rovnocenného podílení se na činnosti dané společnosti ze strany 
všech společníků. Tímto omezením tak předkladatel zabraňuje tomu, aby byla jednotlivým 
příjemcům dotace poskytovaná pouze z důvodu prosté funkce společníka, který se na činnosti 
příslušné právnické osoby relevantně nepodílí. Účelem poskytování dotace je podpořit omezení 
výdělečné činnosti fyzických osob, které jsou společníky příslušných právnických osob, a které 
se na jejich činnosti relevantně podílí.   

Zároveň je potřeba zde pamatovat na účelnost vynakládání veřejných prostředků. Je potřeba 
zamezit případům, kdy budou účelově zakládány právnické osoby (jednočlenné nebo 
dvoučlenné společnosti s ručením omezeným) pro jiné účely, než je jejich podnikatelská 
činnost. Za tyto odlišné účely lze objektivně považovat například umělé zakládání právnických 
osob za účelem obcházení daňových povinností společníků. Společníci nebo jednatelé takto 
účelově založených společností by neměli mít nárok na poskytnutí dotace podle tohoto nařízení. 
Jednou z podmínek, které toto v souhrnu zajišťují, je podmínka účelu dané společnosti 
s ručením omezeným, kterým je dosahování zisku jako součást podnikatelského účelu, za 
kterým byla společnost s ručením omezeným založena. Zatímco osobní společnosti mohou být 
podle § 2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zakládány jen za podnikatelským účelem 
nebo za účelem správy vlastního majetku, pro kapitálové společnosti (tedy včetně společnosti 
s ručením omezeným) toto omezení neplatí. Účelem zavedení podmínky dosahování zisku do 
§ 3 nařízení je tedy zamezení možnosti poskytnutí dotace společníkům nebo jednatelům 
společností, které byly založeny za jiným účelem, než je účel podnikatelský a dosahování zisku 
těmito společnostmi. 

Dotaci nelze poskytnout v případě společníků či jednatelů společnosti, která je v úpadku nebo 
v likvidaci, neboť není žádoucí ani účelem tohoto nařízení podporovat osoby, které se ocitly ve 
finančních obtížích z důvodů nesouvisejících s koronavirem, nebo které svou podnikatelskou 
činnost již prakticky ukončily z důvodů nesouvisejících s koronavirem a nehodlají v této 
činnosti již pokračovat. 

K § 4 

Poskytnout dotaci lze pouze takovému žadateli, pro jehož společnost platí, že její výdělečná 
činnost byla v rámci rozhodného období omezena v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS-CoV-2 nebo v důsledku opatření, která byla v souvislosti s ním přijata. 
Těmito opatřeními se míní celospolečenská omezení založená na základě rozhodnutí nebo 
právních předpisů účinných v rozhodném období. Zároveň musí existovat příčinná souvislost 
mezi prokázaným výskytem koronaviru SARS CoV-2 nebo přijatými opatřeními a omezením 
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výdělečné činnosti dané společnosti. 

Nařízení uvádí taxativní výčet relevantních omezení výdělečné činnosti. 

Nutnost uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu se nemusí týkat všech provozoven 
společnosti, ve které je žadatel společníkem nebo jediným jednatelem.  

V případě karantény se jedná výhradně o karanténu žadatele. Teoreticky by se mohlo jednat 
rovněž o karanténu výhradního dodavatele společnosti. Taková karanténa dodavatele, která 
společnosti zcela znemožní výkon výdělečné činnosti, však bude vždy rovněž znamenat 
omezení či ukončení dodávek podle § 4 odst. 1 písm. d). Nemůže se jednat ani o karanténu 
obchodního partnera společnosti, který není dodavatelem. 

Za omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech výdělečné činnosti 
společnosti lze považovat situaci, kdy je předmětem výdělečné činnosti takový artikl, po němž 
poptávka prokazatelně celoplošně v rámci České republiky klesla v souvislosti s výše 
uvedenými opatřeními. 

Za omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon výdělečné činnosti 
společnosti lze považovat situaci, kdy je výdělečná činnost žadatele závislá na dodávkách nebo 
službách, jejichž dostupnost prokazatelně celoplošně v rámci České republiky klesla 
v souvislosti s výše uvedenými opatřeními. 

Lze konstatovat, že účelem ustanovení § 4 odst. 1 bylo pokrýt odpovídajícím způsobem možné 
situace, ke kterým mohlo v rámci společností oprávněných žadatelů o poskytnutí dotace 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 dojít. Zároveň bylo účelem rovněž zajistit 
dodržení zásady rovného zacházení ve vztahu k podmínkám uvedeným v § 2 a 3 zákona 
č. 159/2020 Sb. Je potřeba si však uvědomit, že se tyto podmínky vztahují na právnické osoby. 
Z podstaty této věci a z podstaty nemožnosti absolutního pojetí rovnosti nemohou na právnické 
osoby vždy vztahovat totožné podmínky, jako na osoby fyzické. Toto nařízení rovněž nemůže 
upravovat jiné podmínky poskytované podpory odchylně od zákona. 

Dotaci nelze poskytnout společníkovi nebo jednateli společnosti, která nedosáhla stanoveného 
obratu posuzovaného podle § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Účelem této podmínky je 
zamezit poskytování dotací společníkům nebo jednatelům účelově vytvořených právnických 
osob. Předkladatel si zde uvědomuje, že tomuto jevu nelze zabránit prostým stanovením 
minimálního obratu, proto je potřeba tuto podmínku vnímat zejména v kombinaci s podmínkou 
dosahování zisku příslušnými společnostmi dle § 3 a podmínkami § 4 odst. 3 a 4 tohoto nařízení.   

Na podmínku § 4 odst. 2 navazuje nemožnost poskytnutí dotace společníkovi nebo jednateli 
právnické osoby, která má splatný nedoplatek ve vztahu ke státnímu rozpočtu podle § 4 odst. 3 
písm. a) až c) tohoto nařízení. 

Dotaci nelze poskytnout společníkovi nebo jednateli společnosti, která je nespolehlivým 
plátcem podle zákona o dani z přidané hodnoty. Za nespolehlivého plátce bude považována 
taková společnost, která je jako nespolehlivý plátce daně uvedena v registru nespolehlivých 
plátců. Podmínka pro neposkytnutí dotace z tohoto důvodu nebude naplněna v případě, kdy je 
v registru nespolehlivých plátců veden pouze společník nebo jednatel společnosti odlišný od 
žadatele. Účelem tohoto ustanovení je zamezení poskytování dotace těm žadatelům, kteří jsou 
společníky nebo jednateli nespolehlivých plátců daně. Lze se rovněž domnívat, že u takto 
provinivších se společností je větší pravděpodobnost, že se bude jednat o společnost, která byla 
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založena za jiným účelem, než je účel podnikatelský a dosahování zisku těmito společnostmi. 

Dotaci nelze poskytnout žadateli, který je společníkem nebo jednatelem společnosti, která již 
obdržela jinou náhradu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 nebo přijatými 
opatřeními. V případě, kdy společnost obdržela náhradu její výdělečné činnosti z důvodu 
koronaviru nebo souvisejících krizových opatření, za určitou část rozhodného období, nenáleží 
žadateli za tuto část rozhodného období dotace. Za náhradu se pro účely tohoto ustanovení 
nepovažuje návratná finanční výpomoc. 

Ačkoliv se podmínky uvedené v § 4 odst. 3 vztahují na společnost, a nikoliv na žadatele, lze 
z postavení, ve kterém se oprávněný žadatel podle tohoto nařízení musí nacházet (společník 
nebo jediný jednatel), oprávněně usuzovat, že zná nebo má znát poměry v této společnosti do 
té míry, aby mohl vědět o naplnění těchto podmínek danou společností.  

Podmínky uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) až d) se vztahují vždy rovněž na samotného žadatele. 
Záměrem tohoto ustanovení bylo postihnout situaci, kdy samotný žadatel v rámci jednání, které 
naplnění těchto podmínek umožňuje, naplňuje tyto stanovené podmínky, typicky v rámci své 
jiné činnosti vykonávané mimo příslušnou společnost, jejímž je jednatelem nebo společníkem, 
a v případě jejich naplnění zamezit poskytnutí dotace tomuto žadateli. 

Nad rámec podmínek, které byly vůči společníkovi převzaty z § 4 odst. 3 tohoto nařízení, 
rovněž platí, že dotaci nelze poskytnout žadateli v případě, kdy má tento místo trvalého pobytu 
mimo území České republiky. Ve vztahu k tomuto žadateli by prakticky nebylo možné ověřit 
naplnění všech podmínek poskytnutí dotace podle tohoto nařízení (zejména podmínky 
nespolehlivého plátce). Dalším důvodem pro toto omezení je rozdílnost dopadů koronaviru 
v rámci jednotlivých zemí a nutnost specifické podpory zaměřené na území České republiky, 
se kterou je vyvádění této podpory za její hranice neslučitelné. Obecné zamezení poskytnutí 
dotace takovému žadateli plyne z obecné nutnosti zaměřovat poskytovanou podporu na území 
České republiky a je v souladu s výše uvedeným projevem solidarity a podpory přispěvatelům 
do veřejných rozpočtů ze strany státu. 

Dále se stanoví, že dotaci podle tohoto nařízení může žadatel obdržet pouze jednou. 

K § 5 

Výše poskytnuté dotace bude určena součinem počtu dnů rozhodného období, za které žadatel 
a společnost, ve které je společníkem nebo jediným jednatelem, splnili podmínky poskytnutí 
dotace, a částky 500 Kč. Do výpočtu výše dotace tak typicky nebudou započítány dny, za které 
byla společnosti žadatele poskytnuta náhrada za omezení její výdělečné činnosti z důvodu 
koronaviru nebo souvisejících krizových opatření podle § 4 odst. 3 písm. e) tohoto nařízení. 
Rovněž pokud bude naplněna jedna z alternativních podmínek podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) 
po omezenou dobu v rámci rozhodného období, náleží žadateli dotace za všechny dny, kdy byla 
alespoň jedna z takto alternativně nastavených podmínek splněna. 

V rámci § 5 odst. 2 bylo potřeba odlišit situace, kdy nesplnění určitých podmínek žadatelem 
nebude mít za důsledek neposkytnutí dotace žadateli v plném rozsahu, jako je tomu v případě 
§ 4 odst. 4, ale pouze zkrácení výše poskytnuté dotace. 

Není záměrem tohoto nařízení, aby naplnění podmínek uvedených v § 5 odst. 2 žadatelem jen 
po určitou dobu rozhodného období mělo za následek zcela znemožnit poskytnutí dotace 
žadateli. Hlavní rozdíl mezi vymezením podmínek v § 5 odst. 2 a podmínkami § 4 odst. 4 
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spočívá v tom, že naplnění podmínek § 4 odst. 4 má trvalý charakter a nelze objektivně 
očekávat, že se v průběhu rozhodného období bude měnit. To v případě podmínek uvedených 
v § 5 odst. 2 neplatí. 

Je zde však potřeba odlišné úpravy v případě, kdy žadateli jako fyzické osobě byla poskytnuta 
náhrada ve formě ošetřovného podle § 39 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění. Přestože se v případě této náhrady z důvodu koronaviru rovněž jedná o náhradu za 
omezení jeho výdělečné činnosti, není záměrem tohoto nařízení bránit v souběhu ošetřovného 
a dotace poskytnuté podle tohoto nařízení. Důvodem umožnění tohoto souběhu je nastalá 
situace, kdy lze objektivně očekávat trvalý charakter naplnění podmínky péče o dítě po dobu 
rozhodného období (uzavření škol), a tedy trvalý charakter pobírání ošetřovného v případě 
dotčeného žadatele. V tomto případě by tak znamenala nemožnost tohoto souběhu prakticky 
komplexní vyřazení osoby pečující o dítě z tohoto programu, což není záměrem tohoto nařízení. 

Pro úplnost je potřeba doplnit, že soulad s jinými druhy náhrad nebo dávek, které nesouvisí 
s výskytem koronaviru, je na základě § 5 odst. 2 obecně možný. Bude tak typicky obecně 
umožněn soulad s dávkou peněžité pomoci v mateřství nebo s dávkou otcovské podle zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nárok na poskytnutí dotace však v případě žadatele 
nevznikne, pokud pobírá dávku nemocenské, např. z důvodu karantény v souvislosti 
s koronavirem.  

Pokud prokázal žadatel, který podal žádost v době trvání rozhodného období, nárok na dotaci 
ve vztahu k naplnění podmínek společností, jejíž je žadatel společníkem nebo jednatelem, ke 
dni podání žádosti, má se za to, že tyto podmínky příslušná společnost splňuje i ve všech 
následujících dnech zbývajících do konce rozhodného období. Takovému žadateli tak bude ve 
vztahu k této podmínce přiznán nárok na dotaci za tyto dny bez dalšího. Toto se týká zejména 
podmínek, které se v průběhu rozhodného období mohou měnit. Jedná se zejména o alternativní 
podmínky dle § 4 odst. 1 písm. a), c) a d). Pokud tak například ke dni podání žádosti prokáže 
žadatel nutnost uzavření provozovny společnosti v rámci tohoto dne, má se za to, že je tato 
alternativní podmínka splněna po celý zbytek rozhodného období. Pokud však není některá 
z těchto alternativních podmínek podle § 4 odst. 1 splněna ke dni podání žádosti, tato fikce 
neplatí. Tato fikce se nevztahuje na podmínku uvedenou v § 4 odst. 1 písm. b), neboť doba 
trvání karantény je jednoznačně určena, a tuto fikci tak nelze uplatnit. Důvodem této fikce je 
kromě výše zmíněné nejistoty podmínek stanovených pro příslušnou podnikatelskou činnost 
v budoucnu i to, že předkladatel nezná skutečný podíl žadatele na rozhodování o chodu 
společnosti, který by mohl ovlivnit naplnění podmínek [zejména podmínky § 4 odst. 1 písm. 
a)]. V praxi by tak mohlo docházet k situacím, kdy by žadatel nemohl naplnění těchto podmínek 
do budoucna ze strany společnosti relevantně ovlivnit. 

K § 6 

Žádost o dotaci obsahuje vždy povinné náležitosti žádosti podle rozpočtových pravidel. 

V rámci čestného prohlášení žadatel vždy čestně prohlásí, že splňuje podmínky poskytnutí 
dotace podle nařízení. 

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

K § 7 

Dotaci poskytuje MMR. Při poskytování dotace se MMR řídí rozpočtovými pravidly. Dotace 
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bude poskytnuta podle výše nároku na dotaci, který je určen v souladu s § 5 nařízení. 

SFRB vykoná činnosti administrace žádosti v souladu s rozpočtovými pravidly na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  

K § 8 

S ohledem na aktuální časový rámec rozhodného období, které již běží, a naléhavou potřebu 
poskytovat žadatelům, kteří byli neočekávaně postiženi výpadkem příjmů v důsledku krizových 
opatření, pomoc ve formě dotace, a v neposlední řadě v souvislosti s naléhavou potřebou 
odstranění nerovnosti v postupu vůči fyzickým osobám vystupujícím při svém podnikání 
jako osoba samostatně výdělečně činná a fyzickým osobám, které vykonávají svou 
podnikatelskou činnost ve formě jednočlenné nebo dvoučlenné společnosti s ručením 
omezeným, se navrhuje stanovit účinnost tohoto nařízení dnem následujícím po dni jeho 
vyhlášení. 

Navržená účinnost tak respektuje § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., podle kterého platí, 
že vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější 
den nabytí účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního 
předpisu. Naléhavý obecný zájem je v případě poskytované dotace zcela nepochybně dán (blíže 
viz obecná část tohoto odůvodnění). 
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