
 

 

 

Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 

pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací 

standard DVB-T2.  

 

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

pro rok 2020 pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem 

na vysílací standard DVB-T2.  

 

1. Účel a důvod dotace 

 

Dotace je poskytována na zajištění vybavení pobytových zařízení sociálních služeb koncovými 

zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti 

s přechodem  na vysílací standard DVB-T2.  

 

Finanční podporu lze poskytnou pouze na vybavení pobytových sociálních služeb s místem poskytování 

na území Královéhradeckého kraje. 

 

2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 

 

Výše finanční alokace z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) určená k rozdělení pro 

Královéhradecký kraj činí 1 075 620 Kč.  

 

3. Režim z hlediska veřejné podpory 

 

Příspěvek je poskytován jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu. 

 

4. Okruh způsobilých žadatelů 

 

Dotace může být poskytnuta subjektům, které mají registraci poskytovatele některé ze sociálních 
služeb uvedených v písm. f) tohoto článku a jejich služby jsou zařazeny v Síti veřejně podporovaných 
sociálních služeb 2018-2020 Královéhradeckého kraje a zároveň podaly žádost dle schválených Pravidel 
pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2 a splňují podmínky uvedené v těchto Pravidlech (dále jen „Příjemci“): 

a) zapsané ústavy a spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

b) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

c) církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů 

d) příspěvkové organizace zřizované obcemi 
e) fyzické osoby – nebude financováno z MPO  

 

 



 

 

 

Příjemce finanční podpory ke dni podání žádosti musí být 
  

a) poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních 
služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v pobytové formě:  

1. domovy pro seniory,  

2. domovy pro osoby se zdravotním postižením,  

3. domovy se zvláštním režimem,  

4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče,  

5. chráněné bydlení,  

6. týdenní stacionáře,  

7. azylové domy,  

8. domy na půl cesty,  

9. terapeutické komunity,  

10. zařízení následné péče,  

11. zařízení pro krizovou pomoc,  

12. zařízení sociální rehabilitace,  

13. odlehčovací služby  
b) žadatel, který nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči 

vybraným institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků 
nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,  

c) žadatel, který nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu 
mzdových nároků jeho zaměstnanců.  

 

 

5. Předmět finanční podpory kraje pro vybraná zařízení sociálních služeb 

 

Příjemci může být na jednu žádost poskytnuta minimální výše finanční podpory 1 000 Kč a 
maximální výše finanční podpory 500 000 Kč.  

 

        Minimální podíl příjemce na celkových nákladech na vybavení není stanoven. 
 

        Výše a předmět finanční podpory pro vybraná zařízení 
 

a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve 
vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v 
zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního 

                                                           

1 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, 

Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu 

fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému 

intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. 



 

 

 

vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí 
umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve 
standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně 
příjem IPTV nebo jiné technologie. 

b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač 
ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván 
v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem 
televizního vysílání a který neumožňuje 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 příjem IPTV nebo jiné technologie.  

c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve 
vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 
000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele 
o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i 
náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).  

d) Celková finanční podpora nepřesáhne  
1. částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních 

služeb) s kapacitou max. 50 lůžek,  

2. částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních 
služeb) s kapacitou max. 100 lůžek,  

3. částku 150 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních 
služeb) s kapacitou max. 150 lůžek,  

4. částku 200 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních 
služeb) s kapacitou max. 200 lůžek,  

5. částku 300 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s 
kapacitou max. 300 lůžek,  

6. částku 400 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s 
kapacitou max. 400 lůžek,  

7. částku 500 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s 
kapacitou více než 400 lůžek  

e) Finanční podpora se vyplácí zpětně. Žadatel dle tohoto bodu podává v rámci dotačního 
programu pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny náklady. 

f) Typ televizních přijímačů ve vlastnictví příjemce finanční podpory (nebo jeho zřizovatele), 
které jsou využívány v zařízení sociálních služeb pro příjem ve standardu DVB-T a které 
neumožňují příjem ve standardu DVB-T2/HEVC, podle písmene a) a b) se prokazuje 
čestným prohlášením ke dni podání žádosti. 

 

6. Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

Prokazatelně vynaložené náklady musí být nezbytné pro naplnění účelu finanční podpory dle 

schválených Pravidel pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti 

s přechodem na vysílací standard DVB-T2. 

Žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o 
přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 



 

 

 

7. Lhůta a způsob pro podání žádosti 

Žádosti je možné podávat od 30. března 2020 do 14. dubna  2020 . 

Žádost bude zpracována v jednom vyhotovení včetně příloh a doručena osobně prostřednictvím 

podatelny Krajského úřadu KHK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové nebo poštou a nebo 

bude formulář odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na 

základě plné moci na adresu datové schránky KHK včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. A 

zároveň bude žádost zaslána elektronicky prostřednictvím e-mailu ijarosova@kr-kralovehradecky.cz. 

 

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Postup dle bodu čl. 7 odst. 3) „Pravidel dotačního programu“ a na základě konkrétních termínů 

zasedání orgánů kraje. 

9. Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro přidělení a výplatu dotace stanoví „Pravidla pro poskytování finančního podpory na 
vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“  , které schválilo 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 24. 2. 2020. 

10. Požadované náležitosti žádosti 

 

Žádost bude zpracována výhradně prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách 

kraje (součástí žádosti je „čestné prohlášení“). 

Vzor žádosti bude zveřejněn na webových stránkách kraje. 

Zároveň se žádostí je nutné zaslat kopie průkazných dokladů o vynaložení způsobilých nákladů 

(faktura, doklad o úhradě…). 

 

 

 

Adresa pro písemný styk  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Odbor sociálních věcí  

Pivovarské náměstí 1245  

500 03 Hradec Králové  

mailto:ijarosova@kr-kralovehradecky.cz

