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Návrh dotačního programu „Podpora 
na zmírnění dopadu koronaviru pro 
OSVČ“

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o vyhlášení dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“ ve vazbě 
na připravovaná ekonomická opatření vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru s tím, že za účelem 
operativního zveřejnění dotačního programu a potřeby rychlé efektivní podpory osob zasažených 
koronavirovou epidemií za nouzového stavu byl dotační program schválen v souladu se zákonem č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Radou Ústeckého kraje, orgánem, 
který je oprávněn rozhodovat o poskytnutí dotací dle tohoto dotačního programu.

B) souhlasí

se zněním vyhlášeného dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“ dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Mimořádná opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva před pandemií koronaviru významným způsobem 
utlumila podnikatelskou aktivitu v Ústeckém kraji. Tato situace má negativní dopad především na nejmenší 
podnikatelské subjekty, v mnoha případech by mohla vést až k ukončení jejich podnikatelské činnosti. 
Snahou Ústeckého kraje je podpořit v rámci vyčleněné alokace 70 mil. Kč pro osoby samostatně výdělečně 
činné (OSVČ) a zlepšit jejich podmínky k překonání mimořádného stavu. Podporu z programu „Podpora na 
zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“ (DP) obdrží 2800 žadatelů, tj. prvních 400 z každého okresu.

Předložený materiál obsahuje návrh DP, který je základě pokynu vedení kraje nastaven jako rychlá podpora k 
posílení mimořádných ekonomických opatření vlády ČR pro OSVČ v souvislosti s koronavirovou pandemií. 
Podpora má být poskytnuta co nejrychleji a má mít co nejjednodušší podmínky a kritéria pro poskytnutí 
dotace. Proto je poskytnutí dotace podmíněno splněním podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu od 
Finanční správy a doložením jeho poskytnutí dle „Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2“.

Základní parametry programu:
• alokace ve výši 70 mil. Kč je rovnoměrně rozložena mezi 7 okresů ÚK, tj. 7 x 10 mil. Kč
• oprávněným žadatelem je každá OSVČ, která obdrží kompenzační bonus od Finanční správy, a naplní 
podmínky DP. Tím se zjednodušuje dokládání oprávněnosti žadatele. Administrátor bude považovat žadatele 
za „zkontrolované“ Finanční správou při ověřování nároku na kompenzační bonus.
• každý žadatel obdrží 25 tis. Kč ve výši 100% uznatelných nákladů,
• realizace projektu je od 12.3.2020 do 31.12.2020
• program bude vyhlášen 9.4.2020, musí být zveřejněn min. 30 dní před zahájením příjmu žádostí
• příjem žádostí bude zahájen 11.5.2020 prostřednictvím elektronického systému
• kritériem pro poskytnutí dotace bude pořadí (prvních 400 v každém okrese) a splnění podmínek programu

DP je předkládán v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů ke schválení Radě Ústeckého kraje jako orgánu, který je oprávněn rozhodovat o poskytnutí dotací 
dle tohoto DP. Jelikož je navržen za účelem operativního zveřejnění DP a potřeby rychlé efektivní podpory 
osob zasažených koronavirovou epidemií za nouzového stavu výjimečný vnitřní postup v souladu s čl. XVI. 
odst. 1) Zásad, bude předložen schválený program následně k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 
Vyhlašovatel tak nevylučuje možné upřesnění či změnu podmínek DP ve prospěch žadatelů.

Z důvodu časové tísně nejsou přílohou dotačního programu standardní formuláře dle Zásad, ale pouze vzor 
žádosti o dotaci, jak vyžaduje zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Chybějící 
dokumenty (závěrečná zpráva, vzorová smlouva atd.) budou dopracovány dodatečně a průběžně 
zveřejňovány.

Vzhledem k vysokému počtu příjemců bude v rámci plánování následných veřejnosprávních kontrol 
přistoupeno k redukci kontrolního vzorku z obvyklých 20% z celkového počtu poskytnutých dotací na max. 
3%. Zkontrolováno tedy bude 84 poskytnutých dotací, tj. 12 z každého okresu.

V současné době je ve spolupráci s odborem INF připravován systém pro elektronický příjem žádostí. Odbor 
SPRP po konzultaci s odborem INF vidí riziko ve velmi malém časovém prostoru pro přípravu elektronického 
formuláře a především pro následné testování tak, aby systém fungoval bezchybně. Další komplikace může 
nastat v případě, že ZÚK bude požadovat změny programu, to by si vyžádalo prodloužení lhůt pro povinné 
zveřejnění programu před zahájením příjmu žádostí.

Vyjádření odboru legislativně-právního:
Po provedení a zahrnutí úprav v návrhu usnesení a znění návrhu dotačního programu bez připomínek. Z 
našeho pohledu je možné, v souvislosti se současnou nouzovou situací, jež dle našeho názoru zakládá 
výjimečný případ, nechat o programu rozhodnout radu kraje. Ačkoliv daný postup není v souladu s vnitřními 
pravidly danými Zásadami, dle kterých dotační program schvaluje zastupitelstvo kraje, ušetří se navrženým 
postupem minimálně 9 dnů, o které může být dotační program zveřejněn dříve. Zákonem stanovenou lhůtu 
30 dní pro zveřejnění programu bohužel nejde žádným způsobem zkrátit, zákon v tomto smyslu žádnou 
výjimku neupravuje. Daný postup je navíc v souladu se zákonem o krajích, dle jehož ust. § 59 odst. 2 písm. a)
rada kraje rozhoduje o poskytování dotací do 200 000 Kč a je tak v její kompetenci i nastavení pravidel pro 
poskytování takových dotací včetně schválení dotačního programu.

Schválení programu radou kraje a jeho uveřejnění nemůže způsobit žádné nevratné právní následky. S
ohledem na standardní vnitřní postup kraje v oblasti dotací je však zároveň navrženo projednání schváleného 



programu i v zastupitelstvu kraje, kdy do programu bylo doplněno ustanovení o tom, že by mohl být po 
projednání v ZUK případně modifikován ve prospěch žadatelů, pokud by některý ze zastupitelů návrh na 
úpravu či doplnění vznesl. Od provedení změny v programu by však musela běžet nová 30denní lhůta pro 
jeho zveřejnění.

Dotační program byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 9.4.2020 a zveřejněn na webových stránkách 
Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje bude oprávněna rozhodovat o poskytnutí dotací dle tohoto dotačního 
programu.
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