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Společnosti z oblasti stravovacích služeb, cateringu, krátkodobých a rekreačních ubytovacích 

služeb, prádelen, cestovních agentur a kanceláří mohou od 5. dubna až do 12. května 2022 

zažádat o podporu z programu COVID 2022 – Sektorová podpora. 

Podpora je směřována na zasažené podnikatele ze sektoru cestovního ruchu, kdy v případě 

poklesu tržeb o více než 50 % dostane žadatel podporu ve výši 500 Kč na den za každého 

zaměstnance v pracovním poměru. 

Podporované období je jedné části COVID 2022 od 1. listopadu do 31. prosince 2021, a to se týká 

podnikatelů ve stravovacích službách, krátkodobých a rekreačních ubytovacích službách, 

prádelen, cestovních agentur a kanceláří. Maximální výše podpory na subjekt je 1,5 milionu korun 

českých. 

Podporované období u druhé části COVID 2022 je od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022, kdy se 

tato podpora týká organizátorů sportovních, kulturních nebo konferenčních akcí a veletrhů včetně 

navazujících technických služeb. Maximální výše podpory u těchto subjektů jsou 3 miliony korun 

českých. 

V případě žádosti musí subjekt prokázat pokles obratu za rozhodné období o více než 50 %.  

V případě, kdy nárok na dotaci je do 1,5 milionu korun českých postačuje ověření jednatelem nebo 

majitelem žadatelského subjektu, pokud se jedná o nárok nad částku 1,5 milionu korun českých, 

pak je nutné ověření údajů auditorem či daňovým poradcem. 

Z hlediska kombinace podpory z programu COVID 2022 – Sektorová podpora je důležité, že nelze 

tuto podporu kombinovat s programem COVID – Nepokryté náklady, COVID – Adventní trhy nebo 

COVID BUS. 

Žádosti lze podávat prostřednictvím systému AIS MPO, vyplácení prostředků začne ihned,  

jak bude tomuto programu podpory udělena notifikace Evropskou komisí. 

Bližší informace na webu https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/covid-2022--

-sektorova-podpora--266644/. 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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