
 

 

Výzva I 

Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 

onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ  

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020 

 

1. Datum vyhlášení: 31. 3. 2020 

2. Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00 

3. Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 

4. Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020 

5. Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě může být dle vývoje situace navýšena 

6. Cíl výzvy: realizace Programu je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření 

onemocnění COVID-19 (dále jen „Program“) na osoby samostatně výdělečně činné 

(dále jen „OSVČ“) v České republice.  

7. Výzva je vyhlášena na základě programu, který je realizován základě zákona č. 47/2002 

Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Dotace je poskytována podle § 3 písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech 

se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je 

žádoucí z jiných důvodů, a to konkrétně z důvodu šíření infekce SARS-CoV-19. 

8. Příjemce dotace: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která na základě 

mimořádného opatření vlády ČR3 proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji 

podnikatelskou činnost z důvodu péče  

 o dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena 

(které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového 

opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo 

 o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na 

pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího 

uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo 

 osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou 

závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o 

sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu 

uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného 

opatření proti šíření infekce COVID-19.    

                                                           
3 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na 

školách. mzcr.cz [online]. [cit. 2020-03-11]. Dostupné online zde. 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html


 

 

9.  O dotaci nemohou žádat OSVČ podnikající v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby (§ 

1, bod (3) zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání ve znění 

pozdějších předpisů). 

10. Dotace je poskytována ve formě dotace ex post. 

11. Výše dotace: 424 Kč/den1. O dotaci se žádá za kalendářní měsíc březen 2020, počínaje 

12. 3. 2020  

12. Dotace je poskytována v režimu de minimis. 

13. Požadované přílohy žádosti o poskytnutí dotace jsou: 

o žádost o dotaci/čestné prohlášení  

o doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení 

poskytující sociální služby – originál/prostá kopie2 

 

14. Způsob příjmu žádostí: Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na 

jednouchém formuláři, který bude společně s výzvou Programu a dalšími dokumenty 

zveřejněn na www.mpo.cz/osetrovneOSVC  

15. Obecní živnostenské úřady budou žadatelům v případě potřeby k dispozici při přípravě a 

doplnění žádosti 

 

16. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

o prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 

o e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: fpmpo20@mpo.cz 

Předmět e-mailu: FPMPO20 

o originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu  

Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

Na Františku 32,  

110 15 Praha 1,  

obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“ 

 

                                                           
1 Navržený program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda České 

republiky v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem 
zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, která se týkají zákazu osobní 
přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách, jejichž uzavření je důvodem vzniku nároku na 
ošetřovné nebo nároku na služební volno s poskytnutím služebního příjmu. Nároky podle tohoto programu 
vznikají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii. 
2 např. dokument může být vyfotografován mobilním zařízením 

http://www.mpo.cz/osetrovneOSVC

