
1 
 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ………………………………… 2020, 

o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti 

s epidemií koronaviru SARS CoV-2 

(odškodňovací zákon) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při zákazu nebo omezení 

provozování podnikatelské činnosti mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s 

epidemií koronaviru SARS CoV-2 (dále jen "státní pomoc") a postup při podání žádosti o 

poskytnutí státní pomoci. 

 

 

§ 2 

 

Vymezení pojmů 

(1) Mimořádným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) krizové opatření podle § 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (dále jen „krizový zákon“), přijaté Vládou ČR dle § 5 až § 7 

krizového zákona k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2, 

b) mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. 

b) nebo § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2, 

c) mimořádné opatření vydané krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. 

b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
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veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobeného 

novým koronavirem SARS CoV-2. 

(2) Subjektem státní pomoci je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající 

podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

nebo obdobným způsobem, včetně 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. 

(3) Fixními náklady se rozumí dlouhodobé, nepřetržité, smluvně zajištěné fixní náklady 

subjektů státní pomoci, které subjektu státní pomoci vznikly v době trvání mimořádných 

opatřeních, a to: 

 

a) nájemné za provozovny, budovy, pozemky a prostory, které přímo souvisejí s 

podnikáním subjektů státní pomoci, 

b) náklady na půjčky a leasingy, 

c) náklady na nezbytnou údržbu, servis nebo skladování dlouhodobého majetku a 

pronajatá aktiva, včetně IT, 

d) náklady na elektřinu, vodu, topení, čištění a hygienická opatření, 

e) provozní licenční poplatky, 

f) náklady na pojištění, 

g) jiné provozní náklady nezbytné pro zajištění podnikatelské činnosti subjektů státní 

podpory, které nemohly být pozastaveny, resp. které bylo nezbytné hradit i v době 

zákazu či omezení provozování podnikatelské činnosti. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

STÁTNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH  

 

 

§ 3 

 

Zásady poskytnutí státní pomoci 

(1) Bylo-li mimořádnými opatřeními zakázáno nebo omezeno provozování podnikatelské 

činnosti subjektů státní pomoci, a to zejména z důvodu nutnosti uzavření či omezení 

provozu provozovny a zákazu či omezení hromadných akcí, stát subjektům státní pomoci 

poskytne státní pomoc. 
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(2) Došlo-li mimořádnými opatřeními k zákazu provozování podnikatelské činnosti, subjektu 

státní pomoci vznikne nárok na poskytnutí státní pomoci ve výši 100 % fixních nákladů 

vzniklých v době trvání mimořádných opatřeních. 

(3) Došlo-li mimořádnými opatřeními k omezení provozování podnikatelské činnosti, subjektu 

státní pomoci vznikne nárok na poskytnutí státní pomoci ve výši 50 % fixních nákladů 

vzniklých v době trvání mimořádných opatřeních. 

 

§ 4 

 

Postup při podání žádosti o poskytnutí státní pomoci   

(1) Státní pomoc bude poskytnuta, pokud o ní subjekt státní pomoci požádá orgán státní 

správy, který určí vláda ve svém usnesení (dále jen „rozhodující orgán“) a osvědčí splnění 

podmínek dle § 3 odst. 1 tohoto zákona. 

(2) Žádost o poskytnutí státní pomoci lze podat nejpozději do 90 dnů po skončení trvání 

mimořádných opatření. Není-li žádost v této lhůtě podána, nárok na poskytnutí státní 

pomoci zaniká. Žádost o poskytnutí státní pomoci lze podat v době trvání mimořádných 

opatření opakovaně, uplatnit konkrétní fixní náklady lze pouze jednou.  

(3) Žádost o poskytnutí státní pomoci se podává v písemné formě, součástí žádosti jsou tyto 

údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

a adresa trvalého pobytu, je-li subjekt státní pomoci fyzickou osobou a je-li tato 

fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresa sídla a 

identifikační číslo osoby, je-li subjekt státní pomoci právnickou osobou, 

b) číslo bankovního účtu subjektu státní pomoci, 

c) požadovaná částka státní pomoci, 

d) je-li žadatel právnickou osobou, informace o identifikaci: osob jednajících za 

zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na 

základě udělené plné moci, osob s podílem v této právnické osobě, osob, v nichž má 

podíl, a o výši tohoto podílu. 

(4) K žádosti subjekt státní pomoci přiloží následující povinné přílohy: 

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na státní pomoc,  

b) seznam fixních nákladů, 

c) účetní doklady, potvrzující vznik povinnosti uhradit fixní náklady subjektem státní 

pomoci v době trvání mimořádných opatření, 
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d) čestné prohlášení subjektu státní pomoci o tom, že na jeho majetek nebyl prohlášen 

konkurz, nebylo povoleno vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku nebo že není v likvidaci a že má vypořádány splatné závazky 

ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům územních 

samosprávných celků nebo ke zdravotní pojišťovně. 

(5) Řízení o poskytnutí státní pomoci vede rozhodující orgán a postupuje v něm přiměřeně 

podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel. Rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci 

rozhodující orgán vydá nejpozději do 15 dnů ode dne podání žádosti dle odst. 1. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

ÚČINNOST 

 

 

§ 5 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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