
Pravidla pro poskytnutí finanční pomoci podnikatelům, mající 

provozovnu na území obce Hořiněves. 

 

Žádat  mohou živnostníci, kteří v důsledku vládních nařízení museli uzavřít své provozovny v Obci 

Hořiněves, za těchto podmínek: 

 Finanční pomoc bude poskytnuta v max. výši 10.000,-Kč/měsíčně do maximální výše 50.000,- 

Kč/za rok pro postižené provozovny na území obce Hořiněves, které před uzavřením měli 

provozní dobu min. 3 dny v týdnu, a to alespoň 5 hodin denně. 

 Platí pro podnikatele, tj. subjekty, které jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která je 

podnikáním (výdělečná činnost) dle živnostenského zákona. 

 Právní formy podnikatelů: fyzické osoby podnikající, obchodní korporace. 

 

 Podmínkou je umístění provozovny zapsané v živnostenském rejstříku na území obce 

Hořiněves v době mimořádných opatření vyhlášených vládou. 

 

 Jedná se o žadatele provozujícího maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytujícího 

služby zákazníkům v provozovnách v obci Hořiněves a byl dotčen mimořádným opatřením při 

epidemii v době nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to tak, že byl nucen uzavřít 

svou provozovnu  v roce  2021 pro veřejnost. 

 

 Žadatel podá  žádost nejpozději do 30.6. 2021, žadatel může podat žádost opakovaně až do 

výše vyčerpání pomoci v roce 2021 za stanovených podmínek. 

 

 Žadatel je vlastníkem nebo nájemcem prostor sloužících k podnikání v obci Hořiněves. 

 

 

 Žadatel nesmí mít ke dni podpisu darovací smlouvy dluh po splatnosti ve vztahu k obci. 

 

 Žadatel není v likvidaci nebo vůči němu probíhá insolvenční řízení. 

 

 Žadatel nemá přerušenou podnikatelskou činnost. 

 

 Žadatel se ve své žádosti zaváže závazkem provozu zařízení min. 1  rok od poskytnutí 

finanční pomoci od ukončení nuceného uzavření z důvodu mimořádných opatření, a to ve 

stejném rozsahu jako před uzavřením. 

 

 Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. 

 

O poskytnutí finanční pomoci rozhoduje zastupitelstvo obce svým usnesením, na základě předložené 

žádosti podnikatele. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo zrušit celý tento záměr. 

Tyto pravidla schválilo zastupitelstvo obce Hořiněves usnesení č.166/13.2021 ze dne 17.2.2021. 

      Jana Kuthanová, starostka obce 
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