
 
 
 

          
         

Dotace z Národního plánu obnovy ČR – MPSV ČR 

 

ROZVOJ A MODERNIZACE MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ 

ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Zahájení příjmu žádostí o dotaci:  20. 5. 2022  

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:      31. 7. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádostí 

     30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádostí 

     30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí 

 

Příjem žádostí může být ukončen při dosažení 2násobku požadované alokace (alokace je 2,8 mld. Kč) v přijatých 

žádostech. 

 

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které 

vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny 

stávajících sociálních služeb. Sociální služby v rozdělení na sociální péči a sociální prevenci jsou definovány zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY: 

a) nákup nemovitostí včetně pozemků 

b) výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby  

 

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách:  

• osobní asistence, pečovatelská služba, centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy 

• odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na 

území hl. m. Prahy 

• denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území 

ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak 

platí pouze na území hl. m. Prahy 

• týdenní stacionáře 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné 

bydlení  

 

Cílová skupina: osoby soc. vyloučené nebo ohrožené soc. vyloučením, osoby se zdravotním postižením, senioři 

 

DOTACE: formou ex-post – tj. nutné předfinancování z vlastních zdrojů 

Podpora je poskytována formou 100 % dotace (bez DPH). 

Dotace na projekt je poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč (bez DPH). 

DPH je nezpůsobilý výdaj pro všechny žadatele. 

 

ŽADATEL:  

- osoba (FO, PO), která má IČO, má aktivní datovou schránku, má doložitelnou historii existence min. 3 roky 

- žadatel a jím zřízená organizace je oprávněn k poskytování soc. služeb dle zákona o soc. službách nebo 

nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude 

oprávněn k poskytování soc. služeb dle daného zákona, což doloží Rozhodnutím o registraci poskytovatele 

sociálních služeb dle zákona o soc. službách 

- žadatel a jím zřízená organizace je součástí sítě soc. služeb dle zákona o soc. službách nebo nejpozději 

v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen 

 

- kraj, obec, městys, statutární město, městský obvod/část, HMP, městská část HMP, DSO, příspěvková 

organizace ÚSC (obce, kraje) 

- další PO, které může zakládat a zřizovat obec/kraj, a ve kterých má ÚSC 100 % podíl 

- spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 



- obecně prospěšné společnosti zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

- církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 

právní ochranu dětí  

- nadace a nadační fondy, ústavy 

 

Zakladatelem nestátních neziskových organizací (tj. spolku, o.p.s., ústavu, nadace a nadačního fondu) nesmí být 

podnikatelský subjekt (obchodní společnost, podnikající FO). 

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a udržitelnosti 

činnost alespoň v jedné z těchto oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob; 

sociální služby; aktivity sociálního začleňování.  

 

Podporu není možné poskytnout na zhodnocení nemovitosti, která je předmětem nájmu, výpůjčky apod. Podporu lze 

získat pouze na zhodnocení nemovitosti, jejímž je žadatel vlastníkem, resp. subjektem s právem hospodaření. Platí i u 

výstavby nové budovy, jež může být vybudována pouze na pozemku, který bude nejpozději do vydání právního aktu ve 

vlastnictví žadatele/příjemce. 

Pokud je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněna neoprávněným příjemcem, jsou max. způsobilé výdaje 

nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

 

INDIKÁTORY: žadatel povinně volí min. 3 indikátory z níže uvedených skupin dle charakteru projektu: 

1. indikátor: 00041 (závazný pro všechny) 

2. indikátor: 00037 nebo 00038, resp. 00039 nebo 00040 

3. indikátor: 00042, 00043 nebo 00044 

 

 
 

Časová způsobilost výdajů: 

a) počátek časové způsobilosti výdaje pro ukončené stavby k datu podání žádosti o dotaci:  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2. 2020 

- smlouva s dodavatelem MUSÍ být uzavřena po 1. 2. 2020 

 

b) počátek časové způsobilosti výdaje pro neukončené projekty k datu podání žádosti o dotaci:  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2. 2020 

- smlouva s dodavatelem MŮŽE být uzavřena před 1. 2. 2020 

 

 

 



HLAVNÍ způsobilé výdaje – týká se samotné výstavby nebo rekonstrukce infrastruktury 

 

STAVBA 

- výstavba, přístavba, nástavba nových budov pro poskytování registrovaných soc. služeb, či jejich zázemí 

(včetně vývařoven – ty lze pouze u domů pro seniory, peč. služby, odlehčovací služby, centra denních služeb, 

denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a domovy se 

zvláštním režimem) 

- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace) stávajících budov pro poskytování registrovaných soc. služeb 

- vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných soc. služeb ve vazbě na základní činnosti soc. služeb  

- administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby 

- zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky) 

- vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) 

v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka 

realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí 

s realizovaným projektem) 

- demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu (nutná 

následná výstavba) 

- výdaje vázané na energetické úspory, viz níže 

 

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI BUDOV 

- zateplení obvodových konstrukcí (stěn a střešních plášťů) a výdaje přímo související se zateplením obvodových 

konstrukcí (lešení a stavební výtahy, vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, 

klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot) 

- výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou (parapety, vybourání původních výplní 

otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří)  

- výměna střešní krytiny, instalace prvků stínění  

- renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů 

- sanace statických poruch; sanace zdiva, sanace hydroizolace, opatření na sanaci azbestových konstrukcí 

- zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí  

-  přesuny sutě a vybouraných hmot  

- odstranění nevyhovující tepelné izolace (jen pokud je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-

technickými vlastnostmi) 

- instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla  

- výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo 

nebo jednotku KVET využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn  

- instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, 

jednotka KVET) 

- instalace solárních termických kolektorů, instalace fotovoltaických soustav a bateriových uložišť elektřiny 

- instalace akumulační nádrže 

- výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů 

- pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor a čidla pohybu 

- pořízení nebo výměna předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií 

 

NÁKUP NEMOVITOSTÍ (nutné znalecké posudky k určení ceny): 

- nákup pozemku (celého nebo jen části) určeného pro výstavbu – limit max. 10 % CZV 

- nákup stavby (celé nebo jen části), včetně pozemku, která bude v rámci projektu rekonstruována tak, aby 

dosáhla požadovaných parametrů 

- nákup stávající budovy za účelem demolice, a to včetně pozemku, jehož je stavba součástí 

 

Upozornění: v souladu s naplněním zásady DNSH nesmí být předmětem dotace nákup pozemku, který bude vyňat ze 

ZPF, pokud se jedná o půdu se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu 

EU LUCAS. Dále nebudou podporovány novostavby budované na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou 

biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském 

červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN; a na půdě, která odpovídá definici lesa 

stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud 

taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO. V případě rekonstrukcí nebudou 

podporovány projekty, při nichž dojde k vynětí půdy z půdního zemědělského a lesního fondu.  

 

 

 



VEDLEJŠÍ způsobilé výdaje – max. do výše 10 % HLAVNÍCH způsobilých výdajů 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

- projektová dokumentace (DUR, DOZU, DSP, DOS, DPS, ZDS, RDS, DSPS), EIA (kde je relevantní), posudek 

energetické náročnosti, energetický audit, znalecký posudek, související průzkumy, geodetické zaměření, studie 

a posouzení 

 

ZABEZPEČENÉ VÝSTAVBY: technický dozor investora, autorský dozor, BOZP 

 

POŘÍZENÍ SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ PROJEKTU: zpracování zadávacích podmínek k zakázkám 

a organizace výběrových a zadávacích řízení, pořízení Studie proveditelnosti, povinná publicita 

 

SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE: 

- úpravy venkovního prostranství v areálu poskytovatele sociálních služeb (např. oplocení, chodníky, 

bezbariérový vstup do objektu)  

- parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu 

a nezbytného doprovodného vybavení 

- výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí 

- výdaje na geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu  

- výdaje na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu 

 

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ: 

- pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb 

(dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) – max.10 % celkového rozpočtu projektu 

- kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby 

- zdravotnické prostředky pro sociální služby, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou 

způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání 

- pořízení asistenčních a asistivních technologií 

- systémy protipožární ochrany 

- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání 

splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu) 

 

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY: 

- nejzazší datum ukončení projektu: 31. 8. 2025, ale zároveň doba realizace projektu nesmí překročit od schválení 

právního aktu 24 měsíců 

- udržitelnost projektu je 10 let od obdržení dotace na účet příjemce 

 

KLIMATICKÝ KOEFICIENT – žadatel vždy musí zvolit jeden z následujících indikátorů! 

 

Výstavba nové budovy  

Opatření na dosažení spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. 

Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy 

buildings). Základním dokumentem pro budovy s téměř nulovou spotřebou je směrnice Ev. parlamentu a Rady 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov (novelizace směrnicí 2018/844/EU). Na národní úrovni ČR byla transpozice 

některých požadavků evropské směrnice, týkajících se kontroly a hodnocení energetické náročnosti budov, provedena 

prostřednictvím novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a technicky tyto 

požadavky upřesňuje příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.  

Vzor energetického posouzení pro výzvu je pak upraven ve Vyhlášce 141/2021 Sb. o energetickém posudku, ve znění 

pozdějších předpisů a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. 

 

Rekonstrukce A  

Opatření, zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou alespoň 30% úspory primární energie 

z neobnovitelných zdrojů. 

Kromě výše definované úspory primární energie může žadatel zvolit variantu přijetí opatření, jimiž bude dosaženo 

alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, a to v rozmezí ≥ 30 %. 



 
 

Rekonstrukce B 

Výjimku z neplnění 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů je možno uplatnit u památkově chráněných 

budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, architektonicky cenných budov, s 

ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče, a také v případě, pokud budou dány objektivní důvody, že 

budova nemůže dosáhnout parametry rekonstrukce A.  

Dále potom pro budovy, které již před realizací projektu plní parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 

vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov a řeší pouze dílčí opatření.  

Tento typ budov bude zařazen do kategorie nedosahujících parametrů úspory 30 % primární energie z neobnovitelných 

zdrojů, rekonstrukce B. 

Kromě výše definované úspory primární energie může žadatel zvolit variantu přijetí opatření, která nedosahují alespoň 

30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, a to v rozmezí ≥2 % <30 % 

 

 
 

 

Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Součková 

E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 
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