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Města a obce – aktuálně vyhlášené 
 

Podpora vzniku sociálního bydlení                                                                           NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro 
IROP. Cílová skupina: osoby v bytové nouzi. 

Kdo může žádat 

Obce v území Ústecko-chomutovské aglomerace. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace s vymezením území je k nalezení na http://www.iti-ucha.cz. Podporováni budou žadatelé 
vykonávající SOHZ sociální bydlení. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 85 %. Maximální výše dotace: v režimu de minimis až 15 000 000 Kč, v režimu služeb 
obecného hospodářského zájmu není stanovena. 

Termín výzvy 

1. 3. 2021 - 30. 7. 2021. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program - ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace). 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/26-vyzva-iti-ucha-sc-2-1-podpora-vzniku-socialniho 
 

Nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb                                                       NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního 
typu. Bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávána služba obecného hospodářského zájmu.  

Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení a další výstavba a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Podporovány budou projekty, které se 
zaměřují na vybudování zázemí pro: 

- azylové domy 
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,  
- chráněné bydlení. 

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. Cílová skupina: Osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením. 

Kdo může žádat 

Obce v území Ústecko-chomutovské aglomerace. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace s vymezením území je k nalezení na http://www.iti-ucha.cz. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 85 %. Maximální výše dotace není stanovena. 



Termín výzvy 

1. 3. 2021 - 30. 7. 2021. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program - ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace). 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/27-vyzva-iti-ucha-sc-2-1-irop-podpora-vzniku-infra 
 

Bezbariérovost objektů sociálních služeb                                                        NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb 
poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Přednostně budou do 
podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. 

Podporované aktivity: 

- Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů. 
- Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb 

zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, 
nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, 
schodišťová sedačka uchycená ke stavbě. 

- Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí. 
- Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení 

řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích 
a současně povedou k bezpečnosti komunikací. 

Kdo může žádat 

Poskytovatelé sociálních služeb nebo samosprávné celky. Žádost nemohou podat příspěvkové 
organizace a organizační složky zřízené nebo založené územně samosprávným celkem, organizační 
složky státu a státní příspěvkové organizace, poskytovatelé sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 75 %, max. do výše 3 mil. Kč. 

Termín výzvy 

4. 3. 2021 – 4. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, program Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 2016-2022. 

Odkaz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-6-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-013-310-
rozvoj-a-obnova-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb-2016-2022 
 



Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb                                                      NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb 
poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření 
zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů. 

Typy podporovaných aktivit: 

- Nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb. 
- Rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů 

sociálních služeb. 
- Pořízení vnitřního vybavení zázemí. 
- Pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb. 

Kdo může žádat 

Poskytovatelé sociálních služeb nebo samosprávné celky. Žádost nemohou podat příspěvkové 
organizace a organizační složky zřízené nebo založené územně samosprávným celkem, organizační 
složky státu a státní příspěvkové organizace, poskytovatelé sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 75 %, max. do výše 3 mil. Kč. 

Termín výzvy 

4. 3. 2021 – 4. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, program Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 2016-2022. 

Odkaz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-10-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-013-
310-rozvoj-a-obnova-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb-2016-2022 
 

Podpora obecního bydlení                                                          NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží 
nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční 
výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti 
do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). 

Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít, je 80 m2. 

Kdo může žádat 

Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí (dále jen „DSO“), kde průměr počtu obyvatel 
členských obcí nepřesáhne 3 000. Žadatel je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem 
pořízení, obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy či smlouvy 
o smlouvě budoucí. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 %, max. do výše 10 mil. Kč. 



Termín výzvy 

15. 3. 2021 – 18. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo financí, Podprogram 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury. 

Odkaz 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-
vps/program-29822 
 

Obecní základní a mateřské školy                                                         NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavba chybějících kapacit (či 
nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných 
svazků obcí, včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží 
zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. 

Kdo může žádat 

Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí (dále jen „DSO“), kde průměr počtu obyvatel 
členských obcí nepřesáhne 3 000. Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem 
školy nebo školského zařízení. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 %, max. do výše 20 mil. Kč. 

Termín výzvy 

15. 3. 2021 – 18. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo financí, Podprogram 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury. 

Odkaz 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-
vps/program-29822 
 

Vodovody a kanalizace v obcích                                                         NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Oblast pitná voda: 

- Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů minimálně 
pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel. 

- Výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace 
a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel. 

Oblast odvádění a čištění odpadních vod: 

- Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod v obcích min. pro 50 obyvatel. 



- Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených 
s výstavbou ČOV. 

- Dostavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů napojených 
na stávající ČOV min. pro 50 obyvatel. 

- Odstranění volných výustí. 

Kdo může žádat 

Obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a 
obcí. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 %, max. do výše 20 mil. Kč. 

Termín výzvy 

1. 4. 2021 – 30. 9. 2021. Výzva může být ukončena dříve při vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo zemědělství, Program 129 410 Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací III. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-
a-kanalizace/x129-410-podpora-vystavby-a-technickeho/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html 
 

Revitalizace brownfieldů 

Na co lze získat dotaci 

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské 
využití. Do 6 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské 
využití občanského vybavení vzniklého revitalizací. V rámci revitalizace dojde k odstranění nebo 
opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží. 

Podporované aktivity na území se starou stavební zátěží: 

- odstranění, částečné odstranění, opravy, stavební úpravy, přístavby nebo nástavby 
- provedení nové stavby včetně jejího zařízení 
- terénní úpravy, úpravy zeleně 
- odstranění nebo částečné odstranění starých a vybudování nových komunikací a sítí 
- vybudování chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků 

městského mobiliáře 
- podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li 

být toto území revitalizováno. 

Kdo může žádat 

Územní samosprávné celky (tj. obce, kraje), které jsou jediným vlastníkem nebo budoucím jediným 
vlastníkem území se starou stavební zátěží. 

Výše a podíl dotace 

výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč. Možnost kombinace dotace 
s bezúročným úvěrem. úvěr i dotaci lze poskytnout i samostatně. 

Míra podpora: 

- dotace 30 - 50 % podle lokality projektu 



- úvěr činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území. 

Termín výzvy 

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021 

Poskytovatel, program 

Státní fond podpory investic. 

Odkaz 

https://sfpi.cz/brownfieldy/ 
 

Udržitelná energie a energetická efektivita v obcích 

Na co lze získat dotaci 

Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů 
pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či 
uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných 
zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu. Na co můžete dotaci získat: 

- Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate 
Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace. 

- Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného 
povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, 
odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, 
výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). 

- Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu 
žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci 
akčního plánu a následnou realizaci opatření. 

Obec musí přistoupit k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii a své aktivity následně 
vyhodnocovat. 

Kdo může žádat 

Obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových 
způsobilých výdajů. U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých 
výdajů. 

Termín výzvy 

8. 2. 2021 - 30. 7. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87 
 



Bezbariérovost a výtahy v bytových domech 

Na co lze získat dotaci 

Zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou 
osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu 
stavebně technické předpoklady. 

Kdo může žádat 

Vlastníci bytových domů, včetně měst a obcí. 

Výše a podíl dotace 

Dotace ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě 
bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu, anebo 800 tis. Kč v případě výstavby 
osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. 

Termín výzvy 

15. 1. 2021 - 9. 4. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora bydlení pro rok 2021. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-
2021/podprogram-bytove-domy-bez-barier 

 

Podporované byty pro seniory 

Na co lze získat dotaci 

Vznik podporovaných bytů na sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky 
neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb 
vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich 
života. V rámci programu jsou vyhlášeny výzvy Pečovatelské byty a Komunitní dům seniorů. 

Pečovatelský byt slouží k zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo 
k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního 
poskytování terénních služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, 
která je dána jejich věkem nebo zdravotním stavem. 

Kdo může žádat 

Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, 
obchodní společnost, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev. 

Výše a podíl dotace 

Součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 
Kč na jeden byt. 

Termín výzvy 

15. 1. 2021 - 9. 4. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora bydlení pro rok 2021. 

Odkaz 



https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-
2021/podprogram-podporovane-byty 
 

Zasíťování pozemků pro rodinné a bytové domy 

Na co lze získat dotaci 

Podpora výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavby vodovodu, kanalizace a komunikace. 
Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových 
a rodinných domů. 

Kdo může žádat 

Obce. 

Výše a podíl dotace 

Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek, na kterém následně vzniknou rodinné 
nebo bytové domy. Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů 
k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů zahrnutých do akce. 

Termín výzvy 

15. 1. 2021 - 9. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora bydlení pro rok 2021. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-
2021/podprogram-technicka-infrastruktura 
 

Protipovodňová prevence 

Na co lze získat dotaci 

Zvýšení ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací 
technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro 
zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející 
akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších 
doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních 
nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél 
vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci 
povodí. 

Kdo může žádat 

Obce pro aktivity B) Zřizování nových retenčních prostorů - stávající nádrže, poldry, suché nádrže atd. 
a C) Zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryt. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 % stavebních nákladů. 

Termín výzvy 

Průběžně do 31. 12. 2023. 

Poskytovatel, program 



Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-
pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/ 
 

Hospodaření s energií v budovách 

Na co lze získat dotaci 

Energetický management. Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce, městské části, dobrovolné svazky obcí. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 500 tis. Kč, výše podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

1. 1. 2021 - 30. 9. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/122670 
 

Zpracování projektů energetických úspor 

Na co lze získat dotaci 

Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC. Zpracování podrobné analýzy stavu 
a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou 
objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena 
organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC (tzn. financování projektu z budoucích úspor). 

Kdo může žádat 

Kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, školská právnická osoba, obec, 
organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 300 tis. Kč, výše podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

1. 1. 2021 - 30. 9. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/122672 



 

Příprava energeticky úsporných projektů 

Na co lze získat dotaci 

Příprava komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace 
energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž 
ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace 
energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků 
bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách 
provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření. 

Kdo může žádat 

Vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném 
sektoru, vlastníci rodinných domů, oprávnění nájemci. 

Výše a podíl dotace 

Výše podpory až 70 %. Maximální dotace se liší podle typu objektu: rodinné domy 30 tis. Kč, bytové 
domy 50 tis. Kč, objekty ve veřejném sektoru až 100 tis. Kč, podnikatelské objekty až 200 tis. Kč. 

Termín výzvy 

1. 1. 2021 - 16. 10. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/122820 
 

Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích 

Na co lze získat dotaci 

Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Žadatel může 
podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. Žadatel musí mít prokazatelný 
vztah k místu realizace projektu. Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí 
manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz. 

Kdo může žádat 

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran 
a hnutí. 

Výše a podíl dotace 

20 000 – 250 000 Kč, až 100 % ze způsobilých výdajů 

Termín výzvy 

Do 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 



 

Sociální bydlení 

Na co lze získat dotaci 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základního vybavení. 

Kdo může žádat 

Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 

Výše a podíl dotace 

Pro obce max. 15 mil. Kč, dotace až 90 %. 

Termín výzvy 

Do 31. 10. 2022. 

Poskytovatel, program 

Integrovaný regionální operační program 

Odkaz 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-83-socialni-bydleni-in-projekty-iti 
 

Zpracování místní energetické koncepce 

Na co lze získat dotaci 

Zpracování místní energetické koncepce města nebo obce. 

Kdo může žádat 

Obec, město, dobrovolný svazek obcí. 

Výše a podíl dotace 

Max. 4 mil. Kč, max. 50 %. 

Termín výzvy 

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, program EFEKT. 

Odkaz 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030 

 

Domovní čistírny odpadních vod 

Na co lze získat dotaci 

Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) 
v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo 
finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení 
(zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat 
minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. 



Kdo může žádat 

Obce. 

Výše a podíl dotace 

100 – 240 tis. Kč na jednu čistírnu dle kapacity, dotace až 80 %. 

Termín výzvy 

2. 3. 2020 – 30. 6. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77 

 

Podpora obcí v národních parcích 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj infrastruktury, podpora osvěty a šetrného turismu či modernizace pouličního osvětlení. 
Zpracování rozvojových studií nebo ke spolufinancování nákladných projektů z Operačního programu 
Životní prostředí. A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí. B – Snížení světelného 
znečištění. C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií. Podpora informačních center 
orientovaných na národní parky. E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního 
prostředí. F – Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP. 

Kdo může žádat 

Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních 
samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí. Oblast E – správy národních parků 
a NNO, jejichž hlavní činností je env. vzdělávání, výchova a osvěta. Oblast F – všechny výše uvedené 
subjekty, pokud jsou oprávněnými příjemci v OPŽP. 

Výše a podíl dotace 

Dotace dle oblasti: A až 3 mil. Kč, B až 2 mil. Kč, C-E až 1 mil. Kč. Míra podpory až 85 %. 

Termín výzvy 

11. 11. 2020 – 12. 4. 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Národní program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=85 

 

Průzkum a analýza rizik kontaminovaných lokalit 

Na co lze získat dotaci 

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo 
potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah 
kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

Projekty analýz rizik (realizace průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým nákladem. 



Kdo může žádat 

Kraje, obce, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 85 %. 

Termín výzvy 

15. 12. 2020 - 30. 6. 2021 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Odkaz 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167 

 

Standardizovaná sportovní infrastruktura 

Na co lze získat dotaci 

Výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů. Pořízení 
dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením. A to: 

• tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty, 

• tréninkový zimní stadión, 

• plavecký bazén 25m 

Výsledkem být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, 
a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. 

Kdo může žádat 

Kraje, obce, jejich části a jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti 
100% vlastněné obcí nebo krajem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace až 90 mil. Kč dle typu sportovního zařízení. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

21. 12. 2020 – 30. 6. 2022. 

Poskytovatel, program 

Národní sportovní agentura, Investice. 

Odkaz 

https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/ 

 

Sportovní infrastruktura – investice nad 10 mil. Kč 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj sportovní infrastruktury, a to prostřednictvím: 

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí 



b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí 
c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením 
d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Program není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního 
významu, která budou podporována samostatným programem. 

Kdo může žádat 

Kraje a obce a jejich části a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, školy zřízené krajem, 
obcí nebo svazkem obcí, spolky s činností v oblasti sportu, obchodní společnosti 100% vlastněné obcí, 
krajem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 10 – 50 mil. Kč. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

21. 12. 2020 – 30. 6. 2022. 

Poskytovatel, program 

Národní sportovní agentura, Investice. 

Odkaz 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/ 

 

Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč 

Na co lze získat dotaci 

Rozvoj sportovní infrastruktury, a to prostřednictvím: 

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí 

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí 
c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením 
d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Program není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního 
významu, která budou podporována samostatným programem. 

Kdo může žádat 

Kraje a obce a jejich části a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, školy zřízené krajem, 
obcí nebo svazkem obcí, spolky s činností v oblasti sportu, obchodní společnosti 100% vlastněné obcí, 
krajem. 

Výše a podíl dotace 

Dotace 10 – 50 mil. Kč. Míra podpory až 70 %. 

Termín výzvy 

21. 12. 2020 – 30. 6. 2022. 

Poskytovatel, program 

Národní sportovní agentura, Investice. 

Odkaz 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/ 



Města a obce – připravované 
 

Zlepšování kvality ovzduší                                                          NOVÉ 

Na co lze získat dotaci 

Urychlení realizace závazných a podpůrných opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality 
ovzduší – aktualizace 2020, který je pro žadatele územně příslušným. A to prostřednictvím zpracování 
Akčního plánu a jeho následného plnění. 

Za tímto účelem zřídí žadatel 1 nové pracovní místo na plný pracovní úvazek v rámci příslušného 
organizačního útvaru krajského úřadu nebo obecního úřadu ORP vykonávajícím činnosti spojené 
s ochranou ovzduší. 

Kdo může žádat 

Kraje a obce s rozšířenou působností. 

Termín výzvy 

15. 4. 2021 – 30. 6. 2021. Výzva může být ukončena dříve při vyčerpání alokace. 

Poskytovatel, program 

Národní program Životní prostředí. 
 

Revitalizace brownfieldů          

Na co lze získat dotaci 

Revitalizace brownfieldu na občanskou vybavenost (zeleň, vzdělávání, sport, kultura, volný čas, 
společenské účely, IZS atd.) 

Kdo může žádat 

Územní samosprávné celky. 

Termín výzvy 

Předběžně září 2021. 

Poskytovatel, program 

Státní fond podpory investic. 
 

Územní plánování 

Na co lze získat dotaci 

Výdaje na zpracování územního plánu. Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání. 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 
prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast. Zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Výdaje na nákup služeb 
spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě. 

Kdo může žádat 

Obce se žádným nebo zastaralým územním plánem. 



Termín výzvy 

Předběžně 2021. 

Poskytovatel, program 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

 

 

 

 

  



Firmy – aktuálně vyhlášené 

 

COVID - 2021                                                                                                                                                  NOVÉ 

Program podpory COVID – 2021 připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen 
je podnikatelským subjektům, kterým v důsledku pandemie, poklesly tržby o 50% ve srovnání leden + 
únor 2021 proti stejnému období roku 2019. Poskytnutá dotace je 500 Kč na zaměstnance na den, 
min. dotace od 1500 Kč na den (1-3 zaměstnance), dále + 500 Kč za každého zaměstnance na den, 
a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021.  

Program lze kombinovat s programem Antivirus. 

Nelze kombinovat s COVID – Nepokryté náklady, kompenzační bonus OSVČ a další sektorové 
programy. 

Termín výzvy 

12. 4. 2021 – 31. 5. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/covid-2021 
 

COVID – Veletrhy          NOVÉ 

Program podpory COVID – Veletrhy/kongresy připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii 
koronaviru. Určen je podnikatelským subjektům podnikajícím v oblasti organizace a realizace 
veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí (eventů) zaměřených především 
na B2B segment. Podpora má za cíl udržení infrastruktury, subjektů podnikajících v sektoru 
a navazujících organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb. Rozhodným obdobím, na 
které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020. 

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých 
nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního 
samosprávného celku ČR. 

Termín výzvy 

06. 4. 2021 – 31. 5. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/covid-veletrhy 
 

Agricovid potravinářství – 2. výzva                                                                           NOVÉ 

Program je určen pro producenty potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, 
jako jsou školní jídelny nebo restaurace. Ti, kterým se meziroční celkové příjmy propadnou o více, než 
čtvrtinu za rozhodné období pro posuzování žádostí bude 1. prosince 2020 až 28. února 2021.  

https://www.mpo.cz/covid-2021


Výše a podíl dotace 

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na 
příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory 
v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu 
příjmů za prodej potravin. 

Termín výzvy 

15. 3. 2021 – 30. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo zemědělství. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/file/674231/Navod_na_podani_zadosti_v_ramci_dotacniho_programu_A
GP_II_vyzva.pdf 
 

COVID – Ubytování II. – HUZ                                                                                                      PRODLOUŽENO          

Dotace je určena k podpoře 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 pracovních míst. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního 
titulu COVID-Ubytování II - Hromadná ubytovací zařízení. Výše poskytnuté dotace bude 
diferencovaná podle toho, od jakého termínu bylo ubytovací zařízení v provozu, dále pak dle 
kategorie a třídy ubytovacího zařízení. 

Předmět podpory byl rozšířen o kategorii hromadného ubytovacího zařízení: „Kemp“ a „Chatová 
osada“ (v obou případech se musí jednat o stavbu ubytovacího zařízení). 

Termín výzvy 

1. 2. 2021 do 31. 3. 2021, prodlouženo do 29. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz 
 

COVID – Záruka CK 

Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu 
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních 
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je 
pro ně ze zákona povinné. 

Podpora je až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění 
(maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou 
pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců. 

Termín výzvy 

1. 3. 2021 – 31. 12. 2021. 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz


Poskytovatel 

Ministerstvo obchodu a průmyslu. 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/ 

 

COVID – Kultura – Audiovize – výzva 3.2B        

Příspěvek na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podpora 
subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti 
s organizací kulturních akcí a vyvíjenou činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 
2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny. 

Podpory pro právnické osoby - provozovatele kin (B1 - sedačkovné), podpory na marně vynaložené 
(uhrazené) náklady distribučních společností (B2) a podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady 
a neuhrazené náklady (závazky) produkčních společností (B3), kterým tyto náklady a závazky vznikly 
v  souvislosti s omezením audiovizuální výroby, distribuce a zpřístupnění v kinech Jedná se o subjekty, 
které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či 
dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty. 

Ve výzvě Covid - Kultura 3.2 Audiovize má jednorázová podpora pro všechny žadatele v kategorii A1, 
A2, A3 podobu jednorázového příspěvku od státu ve výši 60 tisíc Kč. A podpora poskytnutá MPO pro 
žadatele v kategorii B1, B2, B3 maximálně výši 5 mil. Kč pro jednoho žadatele 

Termín výzvy 
1. 3. 2021 – 30. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvcB 

 

Dotační program COVID – Nájemné III                                                                                                      

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít 
provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. 
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad, prosinec 2020.  
Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve 
formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Pokud se žadatel do systému registroval již 
v první výzvě, nová registrace není nutná.  

Výše a podíl dotace 

Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.  

Termín výzvy 

1. 2. 2021 – 8. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneIII 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvcB
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneIII


Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)                               

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu 
krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR 
kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, 
který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost MPO.  Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada 
dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či 
nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů 
či leasingu).  Program je určen pro malé a střední podnikatele. 

Výše a poskytnutí záruk: 
- za provozní úvěr 
- výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
- doba ručení až 3 roky 
- bez poplatků 
- s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč 

Termín výzvy 

1. 2. 2021 – 30. 6. 2021. 

Poskytovatel 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/ 

 

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB) 

Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou 
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný 
úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, 
úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše 
zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky. 

Výše a poskytnutí záruk: 

- až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců 

Termín výzvy 

18. 5. 2020 – 30. 6. 2024. 

Poskytovatel 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

 

 

 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


Záruka COVID PLUS                                                                                                                                         

Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na pomoc velkým 
podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží. 

Účel/podmínky pro čerpání: Záruky na úvěry v programu Covid Plus jsou určeny pro podniky 
s minimálně 250 zaměstnanci. Export na jejich tržbách se podílí alespoň jednou pětinou. Výše záruk je 
80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP „B-„ je to 70 procent, přičemž škála 
používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch. Program není určen firmám, 
které měly existenční problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu. 

Max. výše je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % 
ročního obratu firmy. 

Termín výzvy 

25. 1. 2021 – 30. 6. 2021. 

Poskytovatel 

Pojišťovna EGAP. 

Odkaz 

https://eol.egap.cz/Covid 

 

Velký liberační balíček 

Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - 
odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. Podnikatelé, jejichž 
převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově 
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo 
v období nouzového stavu.  

Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz 

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek 

 

Osvobození od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo 

Novela zákona o spotřebních daních, s účinností od 1. ledna 2021, umožňuje pivovarům vracet 
nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození 
od daně už natrvalo. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové krizi do konce letošního roku. 

Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-
40057 

 

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-40057
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-40057


Program Antivirus          

Nárok na kompenzaci mají firmy v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se 
účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Dále musí zaměstnavatel striktně dodržovat ZP, 
odvádět odvody a vyplácet mzdy. Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď. 

ANTIVIRUS A + ANTIVIRUS plus: překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření 
či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany 
veřejného zdraví. V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného 
redukovaného výdělku. V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 
mzdy 100 % průměrného výdělku. Příspěvek zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně 
odvodů, max. do výše 39 000 Kč. 

ANTIVIRUS B: překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost 
s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich 
významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Dle druhu 
překážek pobírá zaměstnanec 60 – 80 % mzdy průměrného výsledku. Výše podpory se nemění, 
nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. 

Změna: Kompenzace budou vypláceny pouze zaměstnanci, který u firmy pracuje déle než 3 měsíce. 

Termín výzvy 

Antivirus A a plus: do 30. 4. 2021. 

Antivirus B: do 30. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 
 

Krizové ošetřovné pro zaměstnance                 

Usnesením vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 se prodlužuje účinnost usnesení vlády č. 200 ze dne 
26. února 2021 tak, že od pondělí 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021 včetně platí zákaz osobní přítomnosti 
všech dětí škol a předškolních zařízení. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže 
vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče: Ošetřovné ve výši 70 % denního 
vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku.  Ošetřovné je pro: 

- pro žáky od 3. tříd nepřetržitě od 21. 12. 2020 
- pro žáky 1. a 2. tříd od 1. 3. 2021, který měl být obecně prvním dnem školního vyučování po 

zákazu přítomnosti žáků ve škole, 
- pro děti navštěvující všechny typy předškolních zařízení* od 1. 3. 2021 

(* tedy i v dětských skupinách, jeslích, mikrojeslích apod.), který měl být obecně prvním 
dnem potřeby péče o dítě po zákazu přítomnosti dětí v těchto zařízeních, 

Termín výzvy 

1. 3. 2021 – 28. 3. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m


Firmy – připravované 

 

COVID – Nepokryté náklady         NOVÉ 

Program podpory COVID – Nepokryté náklady je plošný program, který má pomoci podnikatelům ve 
ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu 
na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID 
- 2021. Dotace je poskytnuta při poklesu obratu o 50% ve srovnání leden + únor 2021 proti stejnému 
období roku 2019, podnikatel se nachází za leden +únor 2021 ve ztrátě. Celková dotace je 60% 
nepokrytých nákladů. 

Program lze kombinovat s programem Antivirus, COVID – Kultura, Ubytování, přičemž výše těchto 
podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace. 

Nelze kombinovat s COVID – 2021 a kompenzační bonus OSVČ. 

Termín výzvy 

V dubnu 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Podpora agroturistiky           

Na co lze získat dotaci 

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění 
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího 
využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. 

Kdo může žádat 

Zemědělští podnikatelé. 

Termín výzvy 

Srpen - říjen 2021. 

Poskytovatel, program 

Program rozvoje venkova. 

 

COVID - Podpora cestovního ruchu pro velké cestovní kanceláře                                                       

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlásit výzvu pro 8 největších cestovních kanceláří, 
s plánovanými tržbami pro rok 2020 převyšujícími 0,5 mld. Kč. Tyto cestovní kanceláře tvoří až 80 % 
trhu zájezdů v ČR. Výše dotace bude pro jednotlivé způsobilé žadatele vypočtena proporcionálně podle 
výše příspěvků do garančního fondu, alokace tak bude rozdělena poměrně dle objemu tržeb 
jednotlivých CK.  

Termín výzvy 

Po notifikaci EK (během února) 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 



Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pro-velke-cestovni-kancelare-mmr-vypise-samostatny 

  

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pro-velke-cestovni-kancelare-mmr-vypise-samostatny


OSVČ – aktuálně vyhlášené 

 

COVID – 2021           NOVÉ 

Program podpory COVID – 2021 připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen 
je pro fyzické osoby, vykonávající podnikatelskou činnost, kterým v důsledku pandemie, poklesly 
tržby o 50% ve srovnání leden + únor 2021 proti stejnému období roku 2019. Poskytnutá dotace je 
500 Kč na zaměstnance na den, min. dotace od 1500 Kč na den (1-3 zaměstnance), dále + 500 Kč za 
každého zaměstnance na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021.  

Program lze kombinovat s programem Antivirus. 

Termín výzvy 

12. 4. 2021 – 31. 5. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/covid-2021 
 

COVID – Veletrhy           NOVÉ 

Program podpory COVID – Veletrhy/kongresy připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii 
koronaviru. Určen je podnikatelským subjektům podnikajícím v oblasti organizace a realizace 
veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí (eventů) zaměřených především 
na B2B segment. Podpora má za cíl udržení infrastruktury, subjektů podnikajících v sektoru 
a navazujících organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb. Rozhodným obdobím, na 
které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020. 

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých 
nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního 
samosprávného celku ČR. 

Termín výzvy 

6. 4. 2021 – 31. 5. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/covid-veletrhy 

 

Agricovid potravinářství – 2. Výzva        NOVÉ 

Program je určen pro producenty potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, 
jako jsou školní jídelny nebo restaurace. Ti, kterým se meziroční celkové příjmy propadnou o více, než 
čtvrtinu za rozhodné období pro posuzování žádostí bude 1. prosince 2020 až 28. února 2021.  

Výše a podíl dotace 

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na 
příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory 

https://www.mpo.cz/covid-2021


v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu 
příjmů za prodej potravin. 

Termín výzvy 

15. 3. 2021 – 30. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo zemědělství. 

Odkaz 

http://eagri.cz/public/web/file/674231/Navod_na_podani_zadosti_v_ramci_dotacniho_programu_A
GP_II_vyzva.pdf 
 

COVID – Ubytování II. – HUZ       PRODLOUŽENO          

Dotace je určena k podpoře 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 pracovních míst. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního 
titulu COVID-Ubytování II - Hromadná ubytovací zařízení. Výše poskytnuté dotace bude 
diferencovaná podle toho, od jakého termínu bylo ubytovací zařízení v provozu, dále pak dle 
kategorie a třídy ubytovacího zařízení. 

Předmět podpory byl rozšířen o kategorii hromadného ubytovacího zařízení: „Kemp“ a „Chatová 
osada“ (v obou případech se musí jednat o stavbu ubytovacího zařízení). 

Termín výzvy 

1. 2. 2021 – 31. 3. 2021, prodlouženo do 29. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Odkaz 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz 
 

COVID – Záruka CK 

Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu 
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních 
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je 
pro ně ze zákona povinné. 

Podpora je až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění 
(maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou 
pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců. 

Termín výzvy 

1. 3. 2021 – 31. 12. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo obchodu a průmyslu 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz


Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/ 

 

COVID – Kultura 3.2A - Audiovize                            

Podpory pro fyzické osoby podnikající – osoby samostatně výdělečné činné (dále též „OSVČ“ nebo 
„žadatel“) vykonávající štábové filmové profese (A1), tvůrčí filmové profese (A2), a výkonné umělce 
(A3). Jedná se tedy o fyzické osoby, jejichž samostatně výdělečná činnost probíhá soustavně 
a dlouhodobě ve fázích vývoje a výroby audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) (A1 a A2) nebo je 
realizována ve formě uměleckého výkonu (A3); 

Termín výzvy 
1. 3. 2021 – 30. 04. 2021 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvcA 

 

COVID – Kultura – 3. 1. pro OSVČ -  jednorázová podpora      

Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění 
a literatura. Dotaci můžou, podobně jako ve 2. výzvě, získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, 
dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví apod. Nově se tento 
program rozšířil o výtvarníky, malíře, sochaře, fotografy, ilustrátory či spisovatele. 

Žadatel musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura a tato 
činnost, jejímž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti múzických umění, 
výtvarného umění či literatury, převažuje v jejich příjmech. Dále výkonní umělci, autoři 
a další odborné umělecko-technické profese činné v daných oborech. 

Rozhodné období: 1. 2. 2021 až 31. 3. 2021. 

Termín výzvy 
1. 2. 2021 - 15. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvc 
 

COVID – Záruka CK 

Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu 
koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních 
záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je 
pro ně ze zákona povinné. 

Podpora je až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění 
(maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou 
pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců. 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvcA
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-kultura-ii
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvc


Termín výzvy 

1. 3. 2021 – 31. 12. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo obchodu a průmyslu. 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/ 

 

Dotační program COVID – Nájemné III                                                                                                      

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít 
provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. 
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad, prosinec 2020.  
Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve 
formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Pokud se žadatel do systému registroval již 
v první výzvě, nová registrace není nutná.  

Výše a podíl dotace 

Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.  

Termín výzvy 

1. 2. 2021 – 8. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Odkaz 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneIII 

 

Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB) 

Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou 
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný 
úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, 
úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše 
zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky. 

Výše a poskytnutí záruk 

- až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců 

Termín výzvy 

18. 5. 2020 – 30. 6. 2024. 

Poskytovatel 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-zaruka-ck/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneIII
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)                               

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu 
krizovou ekonomickou situaci vyvolanou COVID-19. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR 
kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, 
který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost MPO.  Úvěr je možné využít na náklady na energie, nájemné, úhrada 
dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či 
nehmotného majetku, úhrada mezd zaměstnanců, další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů 
či leasingu).  Program je určen pro malé a střední podnikatele. 

Výše a poskytnutí záruk: 
- za provozní úvěr 
- výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
- doba ručení až 3 roky 
- bez poplatků 
- s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč 

Termín výzvy 

1. 2. 2021 – 30. 6. 2023. 

Poskytovatel 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

Odkaz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/ 

 

Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP) 

Cílem  balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících 
šíření virové infekce je: 

- zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří 
v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele 

- výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika 

- zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů 
ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit 
případné cashflow problémy vývozce. 

Odkaz 

https://www.egap.cz/ 

 

Velký liberační balíček 

Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - 
odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční. Podnikatelé, jejichž 
převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově 
automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo 
v období nouzového stavu.  

https://www.egap.cz/


Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz 

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek 

 

Osvobození od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo 

Novela zákona o spotřebních daních, s účinností od 1. ledna 2021, umožňuje pivovarům vracet 
nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození 
od daně už natrvalo. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové krizi do konce letošního roku. 

Poskytovatel 

Ministerstvo financí, Finanční zpráva. 

Odkaz  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-
40057 

 

Program Antivirus         Prodlouženo 

Nárok na kompenzaci mají firmy v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru 
a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Dále musí zaměstnavatel striktně 
dodržovat ZP, odvádět odvody a vyplácet mzdy. Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí 
mu být dána výpověď. 

ANTIVIRUS A + ANTIVIRUS plus: překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření 
či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany 
veřejného zdraví. V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného 
redukovaného výdělku. V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 
mzdy 100 % průměrného výdělku. Příspěvek zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně 
odvodů, max. do výše 39 000 Kč. 

ANTIVIRUS B: překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost 
s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich 
významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Dle druhu 
překážek pobírá zaměstnanec 60 – 80 % mzdy průměrného výsledku. Výše podpory se nemění, 
nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. 

Změna: Kompenzace budou vypláceny pouze zaměstnanci, který u firmy pracuje déle než 3 měsíce. 

Termín výzvy 

Antivirus A a plus: do 30. 4. 2021. 

Antivirus B: do 30. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 

 

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/velky-liberacni-danovy-balicek
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-40057
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-trvale-osvobozeno-od-da-40057
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


Kompenzační bonus pro  OSVČ, DPČ a malé s.r.o.      

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně 
výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby 
vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pro každý z těchto titulů 
jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na 
kompenzační bonus.  

Od 1. 2. 2021 dochází k navýšení nového kompenzačního bonusu z 500 Kč na 1 000 Kč. 

Bonusová období jsou: 

prvním bonusovým obdobím je období od 1. února 2021 do 28. února 2021, 

druhým bonusovým obdobím je období od 1. března 2021 do 31. března 2021. 

Příjem žádostí: 

do 3. května 2021 za první bonusové období, 

do 1. června 2021 za druhé bonusové období 

Termín výzvy 

otevřená 

Poskytovatel 

Ministerstvo financí. 

Odkaz 

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus 

 

Ošetřovné pro OSVČ -  Výzva za únor 2021 

Zmírnění negativních dopadů na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) spojených s 
nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká závislost) na péči druhé 
osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení. Nelze kombinovat s Kompenzačním 
bonusem. 

Termín výzvy 

19. 3. 2021 – 19. 4. 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkaz 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ 

 

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/


OSVČ – připravované 
 

COVID– Nepokryté náklady         NOVÉ 

Program podpory COVID – Nepokryté náklady je plošný program, který má pomoci podnikatelům ve 
ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu 
na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID 
- 2021. Dotace je poskytnuta při poklesu obratu o 50% ve srovnání leden + únor 2021 proti stejnému 
období roku 2019, podnikatel se nachází za leden +únor 2021 ve ztrátě. Celková dotace je 60% 
nepokrytých nákladů. 

Program lze kombinovat s programem Antivirus, COVID – Kultura, Ubytování, přičemž výše těchto 
podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace. 

Nelze kombinovat s COVID – 2021 a kompenzační bonus OSVČ. 

Termín výzvy 

V dubnu 2021. 

Poskytovatel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Podpora agroturistiky          

Na co lze získat dotaci 

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění 
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího 
využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. 

Kdo může žádat 

Zemědělští podnikatelé. 

Termín výzvy 

Srpen - říjen 2021. 

Poskytovatel, program 

Program rozvoje venkova. 

 

 

 

 


