PROGRAM PENĚŽITÉ POMOCI „ANTIVIRUS II“
na podporu podnikatelů, jejichž aktivity byly omezeny šířením koronaviru
1. Název programu
Program peněžité pomoci Antivirus II má dvě části:

I. Podpora malých a drobných podnikatelů
II. Podpora provozovatelů hotelů a penzionů

2. Účel poskytnutí peněžité pomoci
Program je součástí opatření schválených Radou města Hradec Králové usnesením č.
RM/2020/1290 ze dne 2.11. 2020 a Zastupitelstvem města usnesením č. ZM/2020/920 ze dne
2.11. 2020 a označených jako Program „Antivirus II“. Jeho účelem je zmírnění negativních
dopadů nezbytných opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s šířením
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na malé a drobné podnikatele se sídlem na území
města Hradec Králové, pokud na tomto území zároveň realizují svoji podnikatelskou činnost.

3. Okruh způsobilých žadatelů
I. Podpora malých a drobných podnikatelů
Žadatelem o peněžitou pomoc může být právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo a
provozovnu dle živnostenského rejstříku na území města Hradec Králové, a která na území
města zároveň realizuje svoji podnikatelskou činnost, a která:
(a) je drobným podnikatelem, tj. podnikatelskou činnost vykonává samostatně nebo zaměstnává
méně než 10 osob (max. 9 osob) v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
(b) měla na území města Hradec Králové sídlo a provozovnu dle živnostenského rejstříku k datu
3.11. 2020, zároveň k tomuto datu realizovala na území města svoji podnikatelskou činnost a
tuto činnost ke dni podání žádosti neukončila
(c) ke dni 3.11. 2020 aktivně provozovala podnikatelskou činnost v provozovně specifikované
v této žádosti a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30.10. 2020 č. 1116 o přijetí krizového
opatření tuto činnost přerušila, protože jí byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a
poskytování služeb v této provozovně
(d) nebyla ke dni 31. 12. 2019 dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani jím založených
nebo zřízených organizací či společností

Podporovány v této části nebudou podnikatelské subjekty s tímto oborovým vymezením (CZ
NACE):
92 - Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
II. Podpora provozovatelů penzionů a hotelů
Žadatelem o peněžitou pomoc může být právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo a
provozovnu dle živnostenského rejstříku na území města Hradec Králové, a která na území
města zároveň realizuje svoji podnikatelskou činnost, a která:
(a) je provozovatelem penzionu nebo hotelu, dle Klasifikace ubytovacích zařízení ČR
(b) měla na území města Hradec Králové sídlo a provozovnu dle živnostenského rejstříku k datu
3.11. 2020, zároveň k tomuto datu realizovala na území města svoji podnikatelskou činnost a
tuto činnost ke dni podání žádosti neukončila
(c) ke dni 3.11. 2020 aktivně provozovala podnikatelskou činnost v provozovně specifikované
v této žádosti a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30.10. 2020 č. 1116 o přijetí krizového
opatření tuto činnost přerušila, protože jí bylo zakázáno poskytování ubytovacích služeb v této
provozovně
(d) nebyla ke dni 31. 12. 2019 dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani jím založených
nebo zřízených organizací či společností
Podporovány v této části nebudou podnikatelské subjekty s tímto oborovým vymezením (CZ
NACE):
55102 Motely, botely, 55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení, 552 Rekreační a ostatní
krátkodobé ubytování, 553 Kempy a tábořiště, 559 Ostatní ubytování

4. Využití peněžité pomoci
Peněžitou pomoc lze využít zejména na náklady na mzdy a související odvody, na energie,
platby za nájemné (vyjma případů, kde došlo k jeho prominutí), na úhradu dodavatelskoodběratelských faktur, pořízení zásob, drobného majetku atd. Náklady uvedené v žádosti o
peněžitou pomoc nesmějí být uplatňovány v jiném programu podpory podnikatelům
v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 nebo v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení
šíření této nemoci.

5. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na
daný program peněžité pomoci pro příslušný rozpočtový rok
Objem předpokládaných disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je
3.400.000 Kč.

6. Maximální výše peněžité pomoci v jednom případě

Peněžitá pomoc v části I. Programu je omezena částkou 10.000 Kč pro jednoho žadatele.
Peněžitá pomoc v části II. Programu je omezena částkou 30.000 Kč na jednoho žadatele. Při
hodnocení žádosti bude zohledněn počet lůžek v daném zařízení.
Výše peněžité pomoci bude v obou programech stanovena podle počtu podaných žádostí.
Na poskytnutí peněžité pomoci není právní nárok.
Město je oprávněno vyzvat k vrácení daru v případě, že se požadované informace v budoucnu
ukáží jako nesprávné či nepravdivé.

7. Kritéria pro posuzování žádostí
Formální správnost
Za formálně správnou žádost bude považována taková žádost, která byla podaná ve stanoveném
termínu, na předepsaném formuláři, úplně a správně vyplněná.
Obsahová správnost
Nárok na peněžitou pomoc mají podnikatelé, kteří splní níže uvedená věcná kritéria:
•
•
•
•

splňují kritéria způsobilého žadatele dle bodu 3 tohoto programu
ke dni uzavření provozovny, tj. ke dni 4.11. 2020, v této provozovně aktivně
vykonávali svoji podnikatelskou činnost
na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 30.10. 2020 č. 1116 provozovnu či
ubytovací zařízení skutečně uzavřeli
náklady, které jsou uvedeny v žádosti o peněžitou pomoc, nejsou uplatňovány v jiném
programu podpory podnikatelům v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 nebo
v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení šíření této nemoci (například prominutí
nájemného apod.)

Obsahovou správnost potvrzuje žadatel svým čestným prohlášením v žádosti.

8. Lhůta pro podání žádosti
Žádost lze podat nejpozději do: 31. 1. 2021.
Žádost je podána včas, je-li doručena v elektronické podobě prostřednictvím portálu občana
nejpozději v poslední den stanoveného termínu. Připadne-li poslední den lhůty pro doručení v
listinné podobě na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro doručení listinné
podoby nejbližší příští pracovní den.
Žádosti podané mimo stanovený termín jsou vyloučeny z dalšího projednávání.

9. Místo a forma podání žádosti

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v elektronické podobě prostřednictvím
Portálu občana ve výše uvedené lhůtě.
V případě nedodání výše uvedené podoby žádosti o dotaci v uvedeném termínu, nebude taková
žádost zařazena do schvalovacího/hodnotícího procesu.

10. Další podmínky poskytnutí peněžité pomoci
-

každý subjekt může podat pouze jednu žádost bez ohledu na počet provozoven
administraci peněžité pomoci zajišťuje odbor rozvoje města a technickou podporu odbor
informatiky
kontakty:
1. ve věcech elektronického podání žádosti (technická podpora)
tel: 420 731 131 101
email: tereza.vozenilkova@mmhk.cz
2. ve věcech týkajících se podmínek programu
tel: +420 495 707 585
email: jana.svobodova@mmhk.cz

-

o poskytnutí peněžité pomoci v jednotlivém případě rozhoduje na základě stanoviska
komise příslušný orgán města
- peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu de
minimis dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. 12. 2013

12. Formulář žádosti
Formulář žádosti je zveřejněn na Portálu občana na webu města Hradec Králové
(https://portal.mmhk.cz/). Formulář je viditelný až po přihlášení žadatele na Portál občana a
lze ho vyplnit a odeslat pouze elektronicky. Formulář není možné vytisknout a podat fyzicky
prostřednictvím podatelny MMHK. Více informací naleznete na Portálu občana v sekci
Antivirus II.

