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49. ZPRAVODAJ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

MINISTERSTVO PRÙMYSLU A OBCHODU

1. DOTACE NA VÝMÌNU KOTLÙ

2. DOTACE PRO OBCE ZASAŽENÉ POVODNÌMI V ROCE 2013

1. PODPORA MALÝCH PODNIKÙ POSTIŽENÝMI POVODNÌMI

Program je urèený územnì samosprávným celkùm a fyzickým osobám.

Pro obce: 

?výše podpory bude záviset na instalovaném výkonu kotle (17500 Kè/1kWt)

?žádost mùže být podána datovou schránkou (favab6q)

Pro fyzickou osobu: 

?zde bude rozhodující druh paliva a emisní tøída (od 18 000 Kè u plynového kotle, až 72 000 Kè u kotle na tuhá 

paliva dosahujícího ètvrté emisní tøídy, plus podpora na instalaci 10 000 Kè)

?žádost mùže být podána e-mailem (povodne2013@sfzp), nebo prostøednictvím krajských pracoviš� Státního 

fondu životního prostøedí ÈR.

Termín podání žádostí: od 10. 6. 2013 – do 30. 8. 2013

?maximální dotace pro obce je 200 000 Kè

?podpora je zamìøena na : 

?vysoušeèe – max. 10 000 Kè/1ks

?èistící stroje WAP – max. 10 000 Kè/1ks

?pytle na odpad, kbelíky a náøadí – lopaty, hrábì, krumpáèe, koleèka, sekery apod. max. 30 000 

Kè/žadatel

Termín podání žádostí: od 10. 6. 2013 – do 30. 8. 2013, žádost mùže být podána datovou schránkou (favab6q), nebo 

písemnì na adresu: (Žádost o podporu – povodnì 2013, SFŽP ÈR, Odbor národních programù a ŠF, Olbrachtova 2006/1, 

140 00 Praha 4).

?Urèeno pro firmy do 50 zamìstnancùm a živnostníkùm, kterým v dùsledku povodnì v roce 2013 vznikla 

minimálnì škoda 40 000 Kè.

?Výše dotace mùže èinit až 50% zpùsobilých výdajù na obnovu majetku.

?Dotace je poskytována ve výši 20- 300 000 Kè

?Žadatel musí prokázat protokol o škodách sepsaných v roce 2013 soudním znalcem, pojiš�ovnou nebo 

pøíslušným obecním nebo mìstským úøadem.

Termín podání žádostí: do 31. 12. 2013, na všech regionálních kanceláøích agentury CzechInvest 

a na poboèkách Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky.
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2. ÈESKOMORAVSKÁ ZÁRUÈNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA

3. ÈESKÁ EXPORTNÍ BANKA

DANÌ

 

doplòuje úvìry o možnost získání pøíspìvku pro podnikatele postižené povodní. Pøíspìvky budou poskytovány na 

investièní projekty k obnovì podnikání. Pøíspìvky k zaruèovanému úvìru budou ve výši 10% z vyèerpaného úvìru. 

Celkem na tyto úvìry bude vyèlenìno 50 mil. Kè.

 

bude vycházet vstøíc u požadavkù na prodlužování záruk a mírnìji bude posuzovat žádosti exportérù o uvolnìní 

penìžitých prostøedkù na vázaných úètech u ÈEB nebo poskytovat nové úvìry exportérùm ve zrychleném procesu.

Podnikatelùm a právnickým osobám bude prominuta daò z pøíjmù. Prominutí se bude vztahovat na daò 

za zdaòovací období, ve které k povodním došlo, tj. rok 2013. Daò bude prominuta v èástce odpovídající výši škody 

vzniklé v dùsledku povodní na majetku sloužícímu k podnikání. Výši škody poplatník prokáže finanènímu úøadu pøi 

podání daòového pøiznání prostøednictvím posudku pojiš�ovny, popøípadì posudkem soudního znalce.

Dále bude živnostníkùm prominut úrok z prodlení a penále vzniklé v dùsledku možné pozdní platby záloh 

na daò z pøíjmu v prùbìhu roku 2013.

Vedle toho mùže každá fyzická i právnická osoba individuálnì požádat finanèní úøad o snížení èi udìlení výjimky z plateb 

záloh.

Ministerstvo záplavami zasaženým farmáøùm pomùže døívìjším vyplacením záloh na dotace. Doèasnì také odloží 

všechny plánované kontroly poškozených farem.

MINISTERSTVO FINANCÍ

MINISTERSTVO ZEMÌDÌLSTVÍ
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