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Článek 1  

Základní ustanovení 

1.1.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „Ministerstvo“) jako poskytovatel podpory vyhlašuje 

tuto Výzvu k programu „COVID – SPORT III Lyžařská střediska“ (dále také „Program“) schválenému 

usnesením vlády č. 32 ze dne 11. ledna 2021.  

1.2.  Podpora dle Výzvy je poskytována v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „rozpočtová pravidla“). 

1.3. Podpora dle Výzvy splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní 

podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen 

„Dočasný rámec Evropské komise“), dle kterého lze poskytovat dotace až do stanovené výše 

na jeden podnik1 na řešení naléhavých potřeb likvidity.  

1.4.  Výzva je zaměřena na podporu podnikatelům v oblasti správy a provozování lyžařských středisek a 

přepravních zařízení v nich, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR 

v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. 

1.5.  Podpora poskytnutá v rámci Výzvy je určena na kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených 

povinností uzavření provozu lyžařských středisek, lanových drah a lyžařských vleků v období od 27. 

prosince 2020, která byla stanovena příslušnými usneseními vlády ČR, zejména pak usnesením vlády 

č. 1376 z 23. prosince 2020 a usneseními následujícími. 

  

Článek 2 

Věcné zaměření Výzvy a účel podpory 

2.1.  Cílem Výzvy je poskytnout podporu podnikatelům v oblasti správy a provozu lyžařských areálů, 

lanových drah a vleků, kterým byla přímo zejména na základě usnesení vlády č. 1376 z 23. prosince 

2020 a usnesení následujících omezena činnost formou uzavření těchto areálů a/nebo provozů vleků 

a lanových drah, čímž došlo k okamžité ztrátě tržeb a následné likvidity. 

2.2.  Účelem podpory je pomoc státu danému okruhu podnikatelů, který byl přímo zasažen krizovými 

a mimořádnými opatřeními vlády, vedoucí k udržení podnikatelské činnosti, resp. jejímu obnovení 

po ukončení platnosti uvedených omezení. 

2.3      Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy, se považuje období            

od 27. prosince 2020 do termínů uvedených v článku 6 Výzvy. 

 

Článek 3 

Alokace Výzvy 

3.1.  Celková alokace určená na Výzvu je 1 mld. Kč.  

 
1 Podnikem se rozumí hospodářská jednotka určená/vymezená dle Přílohy I nařízení Komise č .651/2014 (GBER) 
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3.2.  Ministerstvo si jako poskytovatel podpory vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou 

v předchozím odstavci upravit, nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci 

Výzvy, případně tyto finanční prostředky navýšit.  

3.3.  Rozhodnutí o poskytnutí podpory a poskytování podpory bude možné po vydání pozitivního 

rozhodnutí Evropské komise v rámci notifikace Programu.  

  

Článek 4 

Oprávněný žadatel 

4.1.  Oprávněným žadatelem o podporu (dále jen „žadatel“) je ten, který splňuje všechny následující 

podmínky:  

a) Je podnikající fyzickou osobou, nebo je právnickou osobou (vyjma obcí, měst, krajů a ostatní 

veřejné samosprávy), která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky nebo 

Evropské unie.  

b) Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, či živnost definovanou jako 

„provoz lyžařského areálu a přidružených služeb“, provoz lyžařských vleků a lanových drah ve 

smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na základě úředního povolení 

pro provoz lanových drah. 

d)  V důsledku přijatých krizových opatření2 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl 

v rámci jeho podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování 

služeb v období od 27. 12. 2020. 

e) Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly (nebo nevznikaly) tržby a tím 

i likvidita. 

f) Nebyl ke dni 31. prosince 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/20143; 

tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy 

I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení 

a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci. 

g) Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

h) Nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň 

z přidané hodnoty. 

 
2 Zejména usnesení vlády ze dne ze dne 8. října 2020 č. 995, ze dne 12. října 2020 č. 1021, ze dne 21. října 2020 č. 1079, 

ze dne 30. října 2020 č. 1116, ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192, ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201, ze dne 30. listopadu 
2020 č. 1262, ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, ze dne 23. prosince 2020 č. 1374, ze dne 23. prosince 2020 č. 1376. 

3 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 
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i)  Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím4 a vůči 

poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných 

do 31. října 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují 

opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného 

virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva 

práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven 

splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován 

za bezdlužného. 

j)  Dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské 

komise na jednoho příjemce podpory (podnik).    

                                                           

Článek 5 

Forma podpory 

5.1 Podpora je poskytována formou dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“). 

 

Článek 6 

Způsobilé/nezpůsobilé náklady a výše poskytované podpory 

6.1  Způsobilými náklady dle Výzvy jsou celkové náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské 

činnosti provozování vleků, lanovek a sjezdových tratí, jako jsou např. náklady na energie, materiál, 

služby, odpisy, daně a poplatky, režijní náklady, osobní náklady apod., které jsou v přímém vztahu a 

nezbytné pro úplný provoz lyžařského areálu. Uznatelným nákladem je rovněž leasing na stroje a 

zařízení nezbytné pro provoz vleků a lanových drah a údržbu sjezdovek a nákladové úroky s nimi 

spojené.  

6.2. Základní denní výše podpory je vypočtena jako součet všech míst na unašečích vleků a vozech 

lanových drah v daném středisku za příslušného žadatele (1 projekt = 1 středisko = 1 žadatel o dotaci 

jako IČ) násobená příslušnou Programem stanovenou sazbou dle typu zařízení, resp. přepravnosti 

dle počtu míst. Výsledná částka představuje denní míru podpory. 

            Příklad výpočtu: 

             

 
4 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, 
jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní 
fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní 
zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí. 

VÝPOČET DENNÍ KOMPENZACE počet míst sazba dle Programu denní kompenzace (Kč)

vlek 70 210 14 700

neodpojitelná lanová dráha 160 340 54 400

odpojitelná lanová dráha 90 530 47 700

CELKEM podpora/den 116 800
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6.3  Denní výše podpory vypočtená dle bodu 6.2 Výzvy je limitována částkou odpovídající 50% 

průměrného denního nákladu (věcně způsobilému dle bodu 6.1 Výzvy) žadatele o dotaci na dané 

středisko vypočteného jako celkový průměrný náklad na provoz střediska za 2 poslední uzavřená 

účetní období, za která bylo podáno daňové přiznání, dělené počtem dní lyžařské sezony, tedy 

číslem 103. U žadatelů, kteří nemají dostatečnou historii a provozovali středisko jen jednu sezónu a 

tuto skutečnost řádně doloží, bude výpočet dle předchozí věty proveden z celkových nákladů na 

provoz jen za poslední uzavřené účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání.   

           Celkové náklady ve smyslu tohoto článku Výzvy představuje součet položek určený z Výkazu zisku 

a ztráty žadatele, tedy součtem položek Výkonová spotřeba (A.) + Osobní náklady (D.) + Úprava 

hodnot v provozní oblasti (E.) + Ostatní nákladové úroky a podobné náklady (J.2.)  

           Celkové průměrné náklady jsou výše vypočtené náklady zprůměrované za poslední 2 uzavřená 

účetní období (viz příklad výpočtu dále) 

           Neuznatelné náklady:  

            V případech, kdy náklady žadatele na dané lyžařské středisko zahrnuté v účetní závěrce obsahují 

rovněž náklady na doprovodné služby (ubytování, restaurace, půjčovny, lyžařské školy apod.) a jiné 

náklady nesouvisející přímo s dopravou lyžařů či cestujících (zákazníků) a provozem střediska, je 

žadatel tyto povinen od celkových nákladů odečíst a tento výpočet podložit formou podepsaného 

potvrzení ze strany kompetentní osoby – statutárního či jiného oprávněného zástupce žadatele o 

podporu. Potvrzení je přílohou č. 3 Výzvy 

           Odpočet neuznatelných nákladů se neprovádí u žadatelů, u nichž průměrný roční náklad z výkazu 

zisku a ztráty (viz výpočet výše) nepřesáhne 5 000 000 Kč včetně. 

           Výši předkládaných celkových způsobilých nákladů vstupujících do výpočtu tak představuje 

průměrné celkové náklady vyčtené z účetní závěrky žadatele za poslední 2 uzavřená období 

ponížené o neuznatelné náklady vypočtené viz výše.  

            

      Příklad výpočtu celkových uznatelných nákladů a denní výše podpory: 

       

           Kde n je aktuální (neuzavřené) účetní období (hospodářský rok) a celkové náklady n-x jsou celkové 

náklady žadatele vyčtené z účetní závěrky ponížené o neuznatelné náklady 

 

6.4     Maximální míra denní výše podpory je stanovena jako nižší z částek vypočtených dle bodů 6.2 a 

6.3 Článku 6 Výzvy.  

 

 

VÝPOČET DENNÍ KOMPENZACE celkové náklady n-1 (Kč) celkové náklady n-2 (Kč) Průměrné náklady

17 800 000 20 000 000 18 900 000

Denní náklad (celkové/103) 172 816 194 175 183 495

CELKEM podpora/den (50%) Kč 91 748
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6.5     Celková výše podpory vychází z délky období, po něž je znemožněn či omezen provoz lyžařských 

středisek, lanových drah a vleků v souladu s bodem 1.4 Výzvy. To se řídí následující tabulkou:  

            

Termín ukončení omezení provozu lyžařských 

středisek daných vládou ČR 

Počet započitatelných dní pro celkovou výši 

kompenzace 

14. 2. 2021 50 

 15. – 28. 2. 2021 dle skutečné délky trvání omezení 

započitatelné od 27. 12. 2020 

1. 3. 2021 a dále 103 

 

           Celková výše podpory poskytnutá žadateli bude stanovena/určena jako součin denní výše 

podpory stanovené dle bodu 6.4 Výzvy a počtu dní, po které budou skutečně trvat opatření 

znemožňující či omezující provoz lyžařských středisek, lanových drah a lyžařských vleků dle 

tabulky výše. Zároveň platí, že v případě platnosti zákazu či omezení provozu lyžařských středisek, 

lanových drah a lyžařských vleků až do 28. 2. 2021 včetně mají všichni žadatelé o dotaci rovněž nárok 

na kompenzaci v délce 103 dnů (délka lyžařské sezony), bez ohledu na případné zrušení či zmírnění 

omezujících či zakazujících opatření od 1. 3. 2021. 

            V případě, kdy k ukončení opatření omezujících provoz lyžařských středisek, nebo lanových drah či 

lyžařských vleků dojde v mezidobí od 15. do 28. 2. 2021, bude celková výše kompenzace přímo 

úměrná počtu dní, po něž omezující podmínka trvala. Tento počet určí poskytovatel dotace 

nejpozději k okamžiku schválení žádosti o dotaci a zajistí jeho zohlednění ve výpočtu celkové výše 

požadované podpory.   

            UPOZORŃUJEME žadatele o dotaci, že celková maximální podpora udělená jednomu žadateli 

(podniku) dle režimu Dočasného rámce Evropské komise sekce 3.1 je nejvýše 1.800.000 EUR pro 

jeden podnik za všechny programy, v nichž dle sekce 3.1 čerpá podporu. Bez ohledu na počet 

započitatelných dní dle bodu 6.5 Výzvy je tak žadatel povinen započíst pouze tolik dní, kterými daný 

limit ve výši 1.800.000 EUR v součtu s ostatní již získanou podporou nepřekročí. Uplynutím 

příslušného počtu takto započitatelných dní je pak čerpání dle této Výzvy považováno za skončené 

a nadále neomezuje žadatele v čerpání jakékoliv jiné možné podpory (viz souběh kompenzací dále).  

             

6.6   Žadatel se v rámci určení celkové podpory rovněž zavazuje k tomu, že ji nebude kombinovat 

s podporou z jakéhokoliv jiného dotačního programu na podporu podnikatelů postižených 

celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, který by 

představoval kumulaci podpory na jeden typ nákladu jako např. mzdy, nájemné a další (kompenzace 

vztahující se k uznatelným nákladům - Antivirus všech typů, Covid Nájemné, Covid gastro – uzavřené 

provozovny, Kompenzační bonus a další). V případě čerpání podpory z výše uvedených programů 

po dobu trvání podpory dle článku 6.5 Výzvy je žadatel povinen tuto vyčíslit a odečíst od celkové 

vypočtené výše požadované dotace. Tento požadavek na odpočet se neuplatní v případě činností, 

které v žádosti o podporu žadatel vyjmul ze způsobilých nákladů, neboť se nejedná o činnosti 



 

   

 

7 

spojené s provozováním lyžařského střediska, lanové dráhy či lyžařského vleku podle článku 6.1, 

resp. 6.3 Výzvy. Pokud tedy IČ žadatele provozuje spolu s lyžařským střediskem například restauraci, 

jejíž náklady vyjmul z výpočtu celkových nákladů dle článku 6. 3 této Výzvy, může na tuto restauraci 

pobírat podporu z ostatních Covid programů v plném rozsahu a nemusí ji odečítat z celkové 

poskytnuté dotace dle tohoto článku Výzvy.  

           Shora uvedený zákaz kumulace podpory se nevztahuje na Záruky za úvěry poskytnuté ČMZRB, tyto 

není třeba od podpory odečítat, neboť na kompenzaci nákladů nemají vliv. Shora uvedený zákaz 

kumulace podpory se dále nevztahuje na žadatele, kteří vyčerpali částku Dočasného rámce podpory 

do výše 1,8 mil. EUR pro jeden podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity, a to od okamžiku 

uplynutí posledního ze započitatelných dní dle článku 6.5. 

           Odečet souběžně čerpané podpory dle tohoto článku bude proveden ve dvou krocích.  V prvním 

kroku vyplní žadatel o dotaci příslušené pole v informačním systému AIS v okamžiku podání žádosti 

o dotaci, kam vepíše jemu do té doby známý úhrn souběžných podpor určený k odečtu z celkové 

dotace.  

           Následně v termínu do 31. 5. 2021 provede žadatel přesný dopočet souběžně získané podpory, 

kterou čerpal z jiných programů viz výše a to prostřednictvím tzv. Závěrečného vyhodnocení akce. 

Pokud tímto přesným dopočtem zjistí, že v okamžiku podání žádosti neodečetl celou částku za 

souběžné typy podpor, vrátí tento „dotační přeplatek“ na příslušný účet poskytovatele dotace – číslo 

účtu: 1525001/0710. Pokud žadatel zjistí, že od okamžiku podání žádosti již nic souběžně nečerpal, 

nevrací nic a Závěreční vyhodnocení akce bude uzavřeno s nulovou vratkou.  

           Bližší technické informace budou uvedeny v Pokynech k vyplnění žádosti, které budou zveřejněny na 

webových stránkách MPO před zahájením příjmu žádostí o dotační podporu. 

 

Článek 7 

Ostatní podmínky 

7.1.  Žadatel jako IČ může předložit více žádostí o podporu, pokud vlastní/spravuje více středisek. 

7.2.  Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory. 

7.3.  Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise (1.800.000 EUR) na 

jednoho příjemce podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni vyhlášení Výzvy.  

7.4.  Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode 

dne vydání Rozhodnutí.  

7.5.  Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu 

poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.  

7.6.  Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování podpory změnit. Změny 

poskytovatel podpory zveřejní na svých webových stránkách www.mpo.cz. 

7.7.  Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy v rámci rozhodného období není možné získat jinou 

veřejnou podporu.  

7.8.  Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

http://www.mpo.cz/
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7.9.  Proti Rozhodnutí, proti Usnesení o zastavení řízení nebo Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu 

nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou 

ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu, ani nelze žádat o obnovu řízení. 

7.10.  Poskytnuté osobní údaje v rámci Programu budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 

jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny v Příloze 1. 

7.11. V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou podporu, nebo 

neoprávněnou výši podpory, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání 

trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

7.12.  Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud příjemce využívá podporu, 

která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými 

předpisy, a taková podpora nebyla dosud vrácena včetně odpovídající výše úroků. 

7.13. Podpora nebude poskytnuta nebo nebude umožněno její čerpání, pokud žadatel o dotaci 

prokazatelně porušil příslušná nařízení Vlády ČR (především usnesení č. 1376 z 23. prosince 2020) 

tím, že předmětnou činnost v podobě provozování lyžařských středisek, lanových drah a vleků 

v době platících omezení provozoval.  

 

Článek 8  

Lhůta pro podání žádosti 

8.1  Žádosti lze podávat od 15.  února 2021 od 9:00 hod. do 18. března 2021 do 16:00 hod.   

 

Článek 9 

Náležitosti žádosti 

9.1.  Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti 

žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO (dále jen „Systém“). Jsou jimi 

především:  

a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele  

b) bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora  

c) název a adresa poskytovatele (Systém generuje automaticky)  

d) požadovaná denní částka podpory, počet dní pro její započtení  

e) účel, na který chce žadatel podporu použít  

f) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (jednotný termín 31. 5. 2021 jako nejzazší konec lyžařské 

sezony )  

g) identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (Systém generuje automaticky) 

h) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:  
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• osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 

jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění)  

• osob s podílem v této právnické osobě  

• osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.  

9.2.  Povinné přílohy k žádosti: Doklad potvrzující počet míst na daných zařízeních započtených do     

žádosti o podporu (souhrnný technický list k dopravnímu zařízení, nebo jiná obdobná dokumentace z níž 

plyne počet míst, bez nutnosti jakékoliv další podrobné dokumentace), Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 

uzavřená účetní období, Potvrzení o odečtení nezpůsobilých nákladů (Příloha 3 Výzvy) 

9.4.  V rámci žádosti žadatel vyplní čestné prohlášení, viz Příloha 2 Výzvy.  

9.5.  Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti. Pokud zjistí 

poskytovatel během procesu hodnocení, že údaje uvedené žadatelem v žádosti jsou nepravdivé, 

žádosti nebude vyhověno.  

  

 

Článek 10  

Způsob podávání žádosti 

10.1  Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému AIS, který bude dostupný na webových 

stránkách www.mpo.cz.  

10.2  Do Systému je nutné se zaregistrovat. Pokud je žadatel již v Systému registrován, není opětovná 

registrace nutná. Registrace znamená založení údajů o žadateli a získání přihlašovacích údajů. 

Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Po registraci a přihlášení se do Systému 

bude možné žádost plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace, jakož 

i komunikovat se zpracovateli žádosti prostřednictvím nástěnky Systému. Podrobný popis registrace 

bude uveden v nápovědě Systému viz. https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default     

10.3  Pro úspěšnou registraci v Systému žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) 

a Datovou schránku (pokud žadatel není vlastníkem datové schránky, je možné provést registraci 

žadatele ručním vložením údajů).  

10.4  Podání v zastoupení je přípustné. Registrace uživatele, který do systému vstupuje jako zmocněnec 

(např. zmocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) probíhá obdobným způsobem. Takto 

zmocněný uživatel v Systému předloží své zmocnění opatřené digitálními, nebo úředně ověřenými 

podpisy.  

 

Článek 11  

Způsob a kritéria hodnocení žádostí 

11.1  Při formálním hodnocení bude posuzováno:  

a) zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky Výzvy. Není-li žadatel oprávněným 

žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek stanovených v Čl. 4, Ministerstvo usnesením 

řízení o žádosti zastaví.  

http://www.mpo.cz/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
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b) zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle Výzvy. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, 

postupuje Ministerstvo podle Čl. 13.  

11.2 Žadatel skutečnosti pro splnění podmínek formálního hodnocení prokazuje svým čestným 

prohlášením. 

11.3  Žádosti, která splnila podmínky formálního hodnocení, bude vyhověno.  

  

Článek 12  

Řízení o poskytnutí podpory 

12.1.  Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo a postupuje v něm podle § 14 

a násl. rozpočtových pravidel.   

12.2.  Účastníkem řízení je pouze žadatel.  

  

Článek 13  

Vady žádosti 

13.1.  Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění 

vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad 

žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.).  

13.2.  Lhůta pro odstranění vad žádosti činí 10 kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva 

k odstranění vad žádosti. Ministerstvo může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.   

13.3.  V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, Ministerstvo usnesením řízení o žádosti 

zastaví.  

13.4.  Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může 

žadateli o poskytnutí podpory doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti 

bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o podporu tomuto doporučení, posuzuje Ministerstvo 

upravenou žádost.    

 

Článek 14 

Doložení dalších podkladů 

14.1.  Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může 

kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí podpory.  

14.2.  K doložení dalších podkladů poskytne Ministerstvo žadateli o poskytnutí podpory lhůtu přiměřenou 

povaze vyžádaných dalších podkladů.  
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Článek 15  

Právní nástupnictví 

15.1. Ministerstvo na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého 

žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.  

  

Článek 16 

Vydání nového rozhodnutí 

16.1.  Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost 

pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti 

zcela vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel 

o podporu.  

 

Článek 17  

Řízení o odnětí podpory 

17.1.  Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových 

pravidel, Ministerstvo zahájí řízení o odnětí podpory.  

17.2.  Řízení o odnětí podpory probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.  

17.3.  Pokud Ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro 

odnětí podpory, vydá o tomto rozhodnutí.  

  

Článek 18  

Kontrola využití podpory 

18.1  U žadatelů, resp. příjemců podpory může Ministerstvo vykonávat veřejnosprávní kontroly použití 

podpory, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční 

kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat podle zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád).  

18.2  Příjemce je povinen umožnit pracovníkům pověřeným Ministerstvem kontrolu hospodaření 

s poskytnutou podporou a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.  

18.3  Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté podpory prováděné kontrolními orgány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole a v souladu 

s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí podpory.   
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Článek 19  

Veřejná podpora 

19.1. Podpora v prostřednictvím této Výzvy bude poskytována v režimu Dočasného rámce Evropské 

komise, v rámci bodu sekce 3.1 Dočasného rámce (podpora do výše 1.800.000 EUR pro jeden podnik na 

řešení naléhavých potřeb likvidity) podle podmínek notifikace Evropské komise. 

19.2. Podpora prostřednictvím této Výzvy může být poskytnuta až po pravomocném schválení 

notifikace Programu Evropskou komisí. 

19.3. Podmínky této Výzvy mohou být z důvodu požadavků Evropské komise v průběhu notifikačního 

řízení upraveny. 

 

Přílohy 

Příloha 1: GDPR  

Příloha 2: Čestné prohlášení žadatele o podporu 

Příloha 3: Čestné prohlášení o výši započtených uznatelných nákladů 
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Příloha 1: GDPR  
Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu COVID – SPORT III Lyžařská 

střediska  

V souvislosti s čl. 13 nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – známé jako „GDPR“) 

podáváme informaci k programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění 

COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID  - SPORT III Lyžařská střediska“ (dále jen „Program“) a 

zpracování osobních údajů v rámci tohoto Programu. 

Správce: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, ID DS: bxtaaw4 

Zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, ID DS: 

bxtaaw4 

 

Účel zpracování osobních údajů: Výplata podpory podnikatelským subjektům na základě jejich žádosti 

podané do výzvy v Programu. 

Právní základ pro zpracování: plnění úkolu ve veřejném zájmu na základě § 14 až § 14q zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 k aktuální podpoře podnikatelů 

zasažených pandemií COVID 19 a usnesení vlády ze dne 11. ledna 2021 č. 32 o programu podpory 

podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 

„COVID – SPORT III Lyžařské areály“.  

Dotčené subjekty údajů: žadatel – osoba samostatně výdělečně činná a osoba zastupující podnikatelský 

subjekt (např. jednatel) a zaměstnanci těchto podnikatelů. 

Zpracovávané kategorie osobních údajů:  

o zaměstnanci 

- jméno, příjmení, rodné číslo/evidenční číslo pojištěnce 

o žadateli 

- identifikační základní – jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ  

- kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka 

- dotační – čestné prohlášení s osobním prohlášením dokládající splnění podmínek pro získání 

dotace, číslo bankovního účtu, výše vyplacené dotace, náklady a výdaje na provoz, počet dní 

požadované dotace, počet zaměstnanců 

Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od ukončení výplaty dotace 

a pak budou vymazány. 

Zabezpečení osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky, v informačním systému 

MPO pro výplatu dotací souvisejících s COVID - 19 za dodržení pravidel kybernetické bezpečnosti. Osobní 

údaje mohou být zpřístupněny, případně předány v rámci plnění jiných zákonných povinností 

(např. kontrola auditního orgánu).  
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Práva subjektů údajů: 

Subjekt údajů má právo uplatnit svá práva k osobním údajům. Postup, jak můžete uplatnit svá práva, 

naleznete na www.mpo.cz v sekci Ministerstvo – Ochrana osobních údajů. 

Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit se svým podnětem na dozorový úřad nebo na pověřence. 

Pověřenec 

Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová,  

E-mail: poverenec@mpo.cz 

Tel.: 224 851 111 

Stížnost na UOOU 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo: pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

Tel. č.: +420 234 665 111 

 
  

http://www.mpo.cz/
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Příloha 2: Čestné prohlášení žadatele o podporu 
 

Čestně prohlašuji, že: 

• Všechny uvedené informace jsou úplné a pravdivé. 

• Jsem oprávněným žadatelem dle článku 4. Výzvy. 

• Splňuji podmínky daňové rezidence uvedené v článku 4. Výzvy. 

• Jsem daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád. 

• K datu podání žádosti jsem, a po celé období, za které žádám o poskytnutí podpory, jsem byl 

podnikatelským subjektem oprávněným k provozování deklarované podnikatelské činnosti omezené 

krizovými opatřeními vlády, za kterou žádám o podporu. 

• Nepřerušil jsem provozování živnosti, nebylo mi provozování živnosti pozastaveno ani jsem nepřerušil 

provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona; 

• V důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mi byl v rámci 

podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb ale v období 

od 9. října 2020 do 22. ledna 2021, a tato omezení daná příslušnými usneseními vlády jsem po celou 

dobu jejich platnosti dodržoval. 

• Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti mi poklesly tržby 

• Nebyl jsem ke dni 31. prosince 2019 podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014, 

případně jsem mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 

651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu 

nebo podporu na restrukturalizaci. 

• Nejsem obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

• Nejsem nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané 

hodnoty. 

• Nejsem v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím uvedeným v článku 4 

Výzvy ani vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, 

splatných do 31. října 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují 

opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-

CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních 

věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy je stanoven splátkový kalendář v souvislosti 

s šířením onemocnění COVID-19. 

• V případě poskytnutí podpory v požadované výši nevyčerpám podporu nad maximální možnou výši dle 

bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik). 

• Soud na můj majetek neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku. 

• Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

nebylo rozhodnuto o mém úpadku. 
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• Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na můj majetek nebo nenařídil 

exekuci majetku. 

• Nejsem v likvidaci. 

• Můj podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení 

kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které 

splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného virem SARS-CoV-2. 

• Beru na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace Programu. 

• Za období, za které žádám o poskytnutí podpory z Programu, se vzdávám dalších kompenzací ze strany 

státu v souvislosti se způsobilými výdaji dle Programu ve vztahu k přijatým krizovým opatřením v rámci 

nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020. (tímto se žadateli neupírá 

právo žádat o jakoukoli státem nabízenou podporu formou programů podpory a dalších podobných 

nástrojů). Pokud jsem tyto přijal, je o ně ponížena požadovaná částka dotační podpory v žádosti, nebo 

budou z mé strany v určeném poměru vráceny dodatečně po jejich skutečném vyčíslení.  

• Neukončím svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory. 

 

 


