
 

1 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, 
Ministerstvu financí jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu 
rozvoje bydlení, Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Netýká se případů, kdy k nedoplatku došlo z důvodu potíží způsobených 
v důsledku šíření koronavirové infekce, tzn. nedoplatky vznikly nejdříve 1. 3. 2020.  

2 Netýká se případů, kdy k nedoplatku došlo z důvodu potíží způsobených v důsledku šíření koronavirové infekce, tzn. nedoplatky 
vznikly nejdříve 1. 3. 2020.  

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA VYHLAŠUJE VÝZVU 

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ ÚČELOVÝ DAR PRO ŽIVNOSTNÍKY 
A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZASAŽENÉ KORONAVIROVOU PANDEMIÍ 

(COVID-19) – I. 
1. Číslo výzvy: 

1 

 

2. Oblast podpory: 

Finanční prostředky v rámci uvedené výzvy budou poskytovány výhradně živnostníkům a malým a 

středním podnikům (dále jen „subjekty“) zasaženým koronavirovou pandemií (COVID-19) – I. Finanční 

prostředky slouží k úhradě nákladů vzniklých v době vyhlášeného nouzového stavu, tj. od 14. 3. 2020. 

V rámci Výzvy č. 1 je možné podat pouze jednu žádost. Všichni žadatelé, kteří mají provozovnu 

v nebytových prostorách statutárního města Opavy, nemohou uplatňovat náklady z nájemného 

v žádosti o finanční účelový dar.  

 

3. Oprávněný žadatel: 

Žadatelem o poskytnutí finančního účelového daru mohou být subjekty uvedené v bodě 2 této výzvy, 

které provozují svou podnikatelskou činnost v provozovně na území statutárního města Opavy a jeho 

městských částí za splnění následujících podmínek: 

 

a) ke dni 13. 3. 2020 provozovaly živnost a na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 

14. 3. 2020 č. 211 provoz přerušily, 

b) výše celkového obratu za poslední ukončené účetní období samostatně nebo v rámci 

majetkově propojených osob nepřekročila 10 mil. Kč / rok, 

c) náklady, pro jejichž sanaci je peněžitá pomoc vyžadována, souvisí s podnikáním specifikované 

v žádosti, 

d) je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů, 

e) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím1, nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků 

svých zaměstnanců2, 

f) na majetek žadatele není vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o 

nařízení exekuce, pokud již tato řízení nebyla pravomocně skončena, 

g) není v likvidaci nebo v konkurzu, 

h) nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného 

po předchozím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a 

neslučitelná se společným trhem, 

i) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování 

živnosti.  

 

4. Finanční alokace pro tuto výzvu činí: 

10.000.000 Kč 

 

5. Výše finančního účelového daru pro subjekty: 

Výše daru činí: 20.000 Kč. 

 

 

 



   

 

 

 

6. Účelem daru je kompenzace zejména těchto nákladů: 

 a) nájemné na základě platně uzavřené nájemní smlouvy, 

 b) úhrada mezd nebo platů včetně zákonných odvodů vyplácených subjektem svým zaměstnancům, 

 c) úhrada nákladů na energie a služby. 

 

7. Termín výzvy: 

Datum vyhlášení Výzvy č. 1: 

1. 5. 2020 v 8.00 hodin 

 

8. Lhůta pro příjem žádostí o finanční účelový dar: 

Do 1. 6. 2020 do 13.00 hodin nebo do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. 

 

9. Způsob předkládání žádostí o finanční účelový dar: 

Prostřednictvím e-mailu: vyzva1covid@opava-city.cz  

 

10. Vyhodnocení žádostí: 

Formální vyhodnocování žádostí bude prováděno dle časové posloupnosti doručení. Na finanční 

účelový dar není právní nárok. 

 

11. Další informace: 

Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci výzvy, jsou uvedeny na internetové adrese: 

http://www.opava-city.cz . Informace o výzvě poskytuje: Magistrát města Opavy, oddělení kontroly, tel.: 

553 756 623, 553 756 618, 553 756 616. 

 

Příloha:  

Žádost o peněžitou podporu – finanční účelový dar z rozpočtu statutárního města Opavy 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Navrátil, v. r. 

primátor 

statutárního města Opavy 
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