USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. října 2020 č. 1107
k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2
a o změně usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 550, usnesení vlády
ze dne 14. října 2020 č. 1037 a usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1081
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a
6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav ve smyslu § 5 písm.
a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů byla přijata krizová opatření (usnesení vlády
č. 1021 ze dne 12. října 2020), která v důsledku znamenají zákaz nebo výrazné omezení
prodeje zboží a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách a tím jim snižuje schopnost
generovat tržby a platit nájemné. Na základě usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 550
k Programu COVID – NÁJEMNÉ a v souvislosti s bodem IV, který zmocňuje místopředsedu
vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek a výše
podpory Programu, schválila vláda usnesením ze dne 14. října 2020 č. 1037 záměr
k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2.
V návaznosti na usnesení ze dne 26. října 2020 č. 1103, kterým byl rozšířen zákaz
maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb v provozovnách
Vláda
I.

schvaluje rozšíření okruhu dotčených provozů ze sektorů definovaných pro Výzvu 2
schválenou usnesením vlády ze dne 14. října 2020 č. 1037 tak, že do ní nově budou
zařazeny ty provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny usnesením vlády ze
dne 26. října 2020 č. 1103, přičemž okruh oprávněných žadatelů se nerozšiřuje o
subjekty podle bodu I/8, II/5 a 6 usnesení vlády ze dne 26. října č. 1103;

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy
realizovat pokračování Programu COVID – Nájemné Výzva 2 podle bodu I tohoto
usnesení;
III. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy
ke změnám podmínek a výše podpory Programu COVID – Nájemné Výzva 2 uvedeného
v bodu I tohoto usnesení.
Provede:
místopředseda vlády, ministr průmyslu a
obchodu a ministr dopravy

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

