Výzva k podání žádosti v rámci programu
Dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na
osobní lodní dopravu
Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, v souladu
s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
k podpoře/neinvestiční

dotaci

podnikatelů

v osobní

lodní

dopravě

postižených

celosvětovým šířením onemocnění COVID19 vyhlašuje výzvu k podání žádostí
o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu Dopady COVID 19 na sektor vodní
dopravy se zaměřením na osobní lodní dopravu.
Předmět podpory/neinvestiční dotace:
Neinvestiční dotace s platbou ex post za účelem kompenzování výpadku tržeb v období
od 12. března 2020 do 30. června 2020 a adaptace provozovatelů na změny na
přepravním trhu.
Časový harmonogram:
Datum vyhlášení výzvy: 26. 05. 2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 27. 05. 2021
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 06 2021
Alokace výzvy:
50 mil. Kč
Příjemce neinvestiční dotace
Příjemci neinvestiční dotace mohou být pouze podnikatelé (fyzické nebo právnické
osoby), kteří podnikají v oboru osobní lodní dopravy na území České republiky, nebo
zajišťují nepravidelnou osobní lodní dopravu pro cestovní kanceláře a agentury za
účelem realizace služeb cestovního ruchu (zejména zájezdů) z ČR do zahraničí a zpět,
jsou držiteli koncese „Vnitrozemská vodní doprava“, druh „veřejná osobní vodní
doprava a nepravidelná osobní vodní doprava“ a mají sídlo na území ČR. Současně
se musí jednat o právnickou nebo fyzickou osobu, která byla ke dni 14. března 2020
daňovým rezidentem České republiky. Možnost poskytnutí podpory se vztahuje na
plavidla s obsaditelností 12 a více osob.

Informace o možnosti postupu poskytovatele neinvestiční dotace
V případě, že

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace bude obsahovat vady

administrativního charakteru (chyba v psaní apod.), vyzve poskytovatel žadatele
o neinvestiční dotaci k odstranění vad v přiměřené lhůtě.
Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o neinvestiční dotaci
k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí
podpory, k tomu poskytne žadateli o podporu přiměřenou lhůtu.
Poskytovatel může v případě formálních pochybení žadateli o neinvestiční dotaci
doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno;
vyhoví-li žadatel o podporu tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.
Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotaci, která byla zcela nebo zčásti zamítnuta, lze
novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout,
souhlasí-li s tím žadatel.
Na neinvestiční dotaci není právní nárok.
Podrobné věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o neinvestiční dotaci a veškeré
další požadavky jsou definovány v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků ze
státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v rámci programu Dopady COVID19
na sektor vodní dopravy se zaměřením na osobní lodní dopravu, která jsou nedílnou
součástí této výzvy.
Podklady pro získání dotace:
Podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace se všemi náležitostmi
Způsob podání žádosti:
a) prostřednictvím datové schránky žadatele elektronicky do datové schránky Ministerstva
dopravy, nebo
b) elektronicky na e-mail posta@mdcr.cz s tím, že emailová zpráva musí být digitálně
podepsána a všechny zaslané dokumenty budou podepsány uznávaným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovate
lem certifikačních služeb1 s časovým razítkem oprávněné osoby, nebo
c) předložení vytištěné verze všech zaslaných dokumentů opatřené úředně
ověřeným podpisem oprávněné osoby.
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V tomto případě musí být obálka

https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejichkvalifikovanych-sluzeb.aspx

s vytištěnými dokumenty nadepsána „Program dopady COVID 19 na sektor vodní
dopravy se zaměřením na osobní lodní dopravu
UPOZORNĚNÍ
Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři, který je součástí této výzvy.
Více informací týkajících se problematiky uznávaného elektronického podpisu je
k dispozici na https://www.jaknainternet.cz/page/1249/elektronicky-podpis/

Za rozhodný termín pro hodnocení bude považován termín podání (datová schránka/
email/ podání na poště / doručení do podatelny Ministerstva dopravy).
Kontakt na vyhlašovatele výzvy:
Adresa
Ministerstvo dopravy
Podatelna – Program dopady COVID 19
na sektor vodní dopravy se zaměřením
na osobní lodní dopravu
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Kontaktní zaměstnanci
 Ing. Sebastián Pavlovič
e-mail:sebastian.pavlovic@mdcr.cz
tel.: 225 131 213
 Mgr. Karolína Csillagová
e-mail: karolina.csillagova@mdcr.cz
tel.: 225 131 326

