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DOTAČNÍ INFO K 29. 1. 2021 

 

Ministerstvo financí 

Výzva č. 4/2021 

k předložení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa) na přije-
tí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním 
ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních 
radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu 
 

Žadatel: vlastník 

a) bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k 
trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem 
podobné povolení do 28. února 1991, jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivi-
ty radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší 
než 1 000 Bq/m3 

 
b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních 

nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vy-
dáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl 
průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší 
než 300 Bq/m3 

 
c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém poby-

tu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě by-
lo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti při pobytu těchto osob dosáhl 
dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání 
hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3 

 
d) vodovodu pro veřejnou potřebu. 

 

Termín podání žádosti: 

Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok přijímá do 30. září příslušného kalendářní-
ho roku krajský úřad, v jehož správním obvodu se nachází stavba nebo vodovod pro veřejnou po-
třebu. 
 
Více informací: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-
vps/dotace-z-kapitoly-vps 
 

 

 

 

 

 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/dotace-z-kapitoly-vps
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/dotace-z-kapitoly-vps
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

COVID – Ubytování II - HUZ 

 

Věcné zaměření výzvy a účel dotace: 

Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na 
území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena 
na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pra-
covních míst.  
Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vyda-
nými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.  
 
Oprávněný žadatel: 
a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. října 2020 daňovým:  
 a. rezidentem České republiky, nebo  
 b. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplat
 nění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z 
 příjmů;  
 nebo je právnickou osobou, která ke dni 1. října 2020 byla daňovým rezidentem:  
 c. České republiky, nebo  
 d. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;  
b) provozuje živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující po-
skytovat ubytování na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   
c) provozuje na území České republiky následující kategorie ubytovacích zařízení:  
- hotel, apartmánový hotel, motel, botel, hotel garni, penzion, turistická ubytovna, hostel, nebo 
nestátní lázeňská zařízení,  
d) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á naplňuje/í vyhlášku 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c);  
e) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á splňuje/í minimální 
parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky, příp. parametry předpisů platných v době kolaudace uby-
tovacího zařízení; v případě botelu nemusí hromadné ubytovací zařízení splnit podmínky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb.;  
f) má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny v 
souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 
znění;  
g) plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu s § 2 odst. i a j zákona č. 
89/1995 Sb. o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o 
Programu statistických zjišťování na rok 2020 nebo vyhlášky č. 466/2020 Sb., o Programu statistic-
kých zjišťování na rok 2021.  
h) Za oprávněného žadatele se nepovažují organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, 
státní fondy, státní podniky a subjekty převážně financované nebo řízené státem.  
 
Alokace výzvy:  3 300 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   1. 2. 2021 
Podání žádosti do   31. 3. 2021 
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Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací stan-

dard DVB-T2 – druhá výzva 

 
Předmět finanční podpory: 
Pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijímači využívanému v zařízení sociálních služeb  

➢ Finanční podpora do výše 1.000 Kč na pořízení set top boxu ke každému televiznímu přijí-
mači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele), který je využíván 
v zařízení sociálních služeb pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem 
ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technolo-
gické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem pro-
střednictvím satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie. 

 
Pořízení televizního přijímače využívaného v zařízení sociálních služeb  

➢ Finanční podpora do výše 3.000 Kč na pořízení televizního přijímače jako náhrada 
za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele), kte-
rý je využíván v zařízení sociálních služeb pro příjem televizního vysílání a který neumožňu-
je příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem 
na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC 
nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie. 

 
Nezbytná úprava anténního systému (STA)  

➢ Finanční podpora na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele 
o finanční podporu (nebo jeho zřizovatele) do výše 7.000 Kč na jeden anténní systém (STA). 
Za uznatelné náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního 
systému (STA). 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
1. Příjemcem dotace mohou být poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují vybrané pobytové 
sociální služby uvedené v odst. 2 tohoto článku, v rámci dotačního programu "Program podpory 
vybavení zařízení sociálních služeb v  souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-
T2 na období 2019 – 2020“ nepodali žádost o dotaci, mají ke dni podání žádosti registraci poskyto-
vatele sociální služby, anebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, jsou pověřeni 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a mají některou z níže uvedených právních 
forem:  

➢ Obce, 
➢ příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem působící v sociální oblasti, 
➢ spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působící v sociální oblas-

ti, 
➢ církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání 

a náboženských společnostech, působící v sociální oblasti, 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz
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➢ obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, působící v sociální oblasti. 

2. Příjemce finanční podpory ke dni podání žádosti musí být  
a. poskytovatelem sociálních služeb poskytujícím alespoň jednu z následujících sociálních slu-

žeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
v pobytové formě:  

➢ domovy pro seniory, 
➢ domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
➢ domovy se zvláštním režimem, 
➢ sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, 
➢ chráněné bydlení, 
➢ týdenní stacionáře, 
➢ azylové domy, 
➢ domy na půl cesty, 
➢ terapeutické komunity, 
➢ zařízení následné péče, 
➢ zařízení pro krizovou pomoc, 
➢ zařízení sociální rehabilitace, 
➢ odlehčovací služby, 

b. žadatelem, který nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 
institucí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evrop-
ské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují 
za vypořádané nedoplatky, 

c. žadatelem, který nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových ná-
roků jeho zaměstnanců. 

Datum zahájení příjmu žádostí 1. 3. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   3. 3. 2021 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-
sluzeb-v-souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2-_-druha-vyzva-5967/ 
 

 

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2-_-druha-vyzva-5967/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluzeb-v-souvislosti-s-prechodem-na-vysilaci-standard-dvb-t2-_-druha-vyzva-5967/

