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Programu podpory malých prodejen na venkově 
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Článek 1 

1.1  Na základě usnesení vlády č. 598 ze dne 28. června 2021, kterým byl schválen Program podpory 

malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ (dále jen Program), obsažený v části III 

materiálu čj. 694/21, který je realizován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., vláda zmocňuje 

ke změnám podmínek Programu ministra průmyslu a obchodu. V souladu s tímto usnesením 

je text Programu upraven následovně. 

1.2 Článek 2 Cíl programu odst. první nově zní: 

„Cílem programu je udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 

3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází 

maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků 

v nespecializovaných prodejnách. 

1.3 Článek 3 Dotace pro kraje písm. c) a d) nově zní: 

c) Maximální dotace pro kraj z programu OBCHŮDEK 2021+ je 4 mil. Kč/rok.  

d) Na jednu prodejnu smí kraj použít maximálně 130 000 Kč z programu OBCHŮDEK 2021+ 

a tyto prostředky budou použity na provozní financování. 

1.4 V článku 4 Náležitosti programu na podporu provozu venkovských prodejen, který připraví kraj, 

písm. b) se odstraňují slova „(dle CZ-NACE 47.11)“. 

1.5 V článku 4.1 Žadatel musí, písm. a) se odstraňuje „podporované CZ-NACE spadají do 47.11 

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných 

prodejnách,“. 

1.6 V článku 4.2 Podmínky pro provoz prodejny žadatele, písm.  f) se odstraňuje „prodejna 

spadající do CZ-NACE 47.11“. 

1.7 V článku 4.5 Způsobilými náklady žadatele nejsou, písm. b) nově zní: 

b) Opravy a údržba stávajícího majetku, jejichž vstupní cena je vyšší než 80.000 Kč a mají 

provozně-technické funkce delší než jeden rok. 

1.8  V článku 4.5 Způsobilými náklady žadatele nejsou, písm. e) se odstraňuje slovo „pojištění“. 

Článek 2 

2.1  Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 30. června 2022. 


