Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul
„COVID - BUS III“
podpora nepravidelné autobusové dopravy1 v roce 2021
V souladu s usnesením vlády ze dne 26. dubna 2021 č. 415 a v souladu se zastřešujícím
schématem pro poskytování podpor podle článku 3.1 Dočasného rámce EK a v souladu
s notifikačním rozhodnutím Evropské komise ze dne 10. května 2021 C(2021)3447, SA.62471
(2021/N) – Czech Republic, COVID-19: Umbrella Scheme for Programmes to Support
Entrepreneurs Affected by the Worldwide Spread of COVID-19 under section 3.1 of
Temporary Framework a notifikací Evropské komise C(2021) 9915 State Aid SA.100917
(2021/N) – Czechia, COVID-19: Prolongation of the schemes SA.57358, as already amended,
SA.58018, as already amended, SA.58167, as already amended, SA.62471, SA.62477 and
SA.62970
vyhlašuje Ministerstvo dopravy
výzvu k podávání žádostí o dotaci do dotačního titulu
„COVID - BUS III“
1.
Číslo výzvy
1.1. 01/110/2022
2.
Věcné zaměření výzvy a účel dotace
2.1. Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 a zasažených
důsledky opatření2 souvisejících s pandemií onemocnění. Podpora je zaměřena na
posílení likvidity, zachování provozu těchto podnikatelů a udržení nabídky stávajících
služeb a pracovních míst.
2.2. Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR
spojených s vydanými usneseními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.
3.
Alokace výzvy
3.1. Výše alokace pro tuto výzvu je 400 000 000 Kč.
3.2. Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) si vyhrazuje právo celkovou alokaci výzvy
uvedenou v předchozím bodu upravit, nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové
alokace v rámci výzvy, případně tyto finanční prostředky navýšit, a to v závislosti na
počtu obdržených žádostí o poskytnutí podpory. Přijímání žádostí v rámci výzvy je také

1

Pod pojmem nepravidelná autobusová doprava je pro účely této výzvy považována příležitostná osobní silniční
doprava pro více než 9 osob včetně řidiče viz § 2 odstavec 11 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v platném znění.
2
Opatření cílená na omezení mobility obyvatelstva a minimalizace vzájemných kontaktů – omezení provozu
škol a podpora distanční výuky, zákaz/omezení vybraných služeb, zejména ubytovacích, provoz památek, či
sportovišť.

možné ukončit před datem uvedeným ve výzvě dle bodu 6, a to v případě vyčerpání
alokace výzvy, nebo z jiných objektivních důvodů.
4.
Druh výzvy
4.1. Průběžná - od prvního dne uvedeného v bodě 6, od kterého se přijímají žádosti, a jejich
příjem trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí. Žádosti
se přijímají a hodnotí průběžně. Žadatelé jsou také průběžně informováni o zbývající
alokaci připadající na výzvu a dalších technických náležitostech.
5.
5.1.
6.

Rozhodné období
Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 1. listopadu
2021 do 31. prosince 2021.
Harmonogram
Lhůta vyhlášení výzvy
10:00 21. února – 23:59 31. března 2022
Příjem žádostí o dotaci
00:00 28. února – 23:59 31. března 2022
Dotace může být poskytnuta nejpozději dne 30. června 2022.

7.
7.1.

Poskytovatel/příjemce žádostí o dotace
Poskytovatelem dotace a příjemcem žádostí o dotace je MD.

8.
8.1.

Oprávněný/způsobilý žadatel o dotaci
Oprávněným žadatelem je subjekt, který:
a)

8.2.
8.3.
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je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která byla ke dni 1. listopadu 2021
daňovým rezidentem České republiky,
b)
je držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční
doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče“ minimálně od 31. října 2019 a v rozhodném období neměl přerušenou
živnost,
c)
provozuje nepravidelnou autobusovou dopravu na území České republiky, nebo
nepravidelnou autobusovou dopravu z ČR do zahraničí a zpět, čímž zajišťuje
přepravy pro objednatele, např. cestovní kanceláře a agentury za účelem
realizace služeb cestovního ruchu, zejména zájezdů a
d)
měl autobusy uvedené v žádosti v rozhodném období nahlášené k podnikání u
příslušného dopravního úřadu v souladu s § 9 odst. 3 písm. b) zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě3 a byly u něj řádně zapsány v Rejstříku
podnikatelů v silniční dopravě.
Za oprávněného žadatele se nepovažují organizační složky státu, státní příspěvkové
organizace, státní fondy, státní podniky a subjekty převážně financované nebo řízené
státem.
Oprávněný žadatel o dotaci musí splnit všechny následující podmínky, jejichž splnění
žadatel stvrdí vyplněným a podepsaným vzorem čestného prohlášení:
a)
ke dni podání žádosti nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou
osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty4;

„Podnikatel v silniční dopravě je dále povinen před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu
počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich státní poznávací značku České republiky, největší
povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení a
nahlásit do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti každou změnu v těchto údajích.“
4
V případě neplátců DPH je tato podmínka bezpředmětná

b)

c)

d)

e)

f)
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nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu
ke státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám. Za závazky
vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě
sociálního zabezpečení a Celní správě. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně
podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
se nepovažuje za porušení této podmínky. (Za nedoplatky se v souladu
s usnesením vlády č. 16 ze dne 7. 1. 2021 nepovažují nedoplatky v případě, že
došlo k prominutí příslušných sankcí za jejich opožděnou úhradu v souvislosti
se šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, resp. bylo
povoleno posečkání jejich úhrady nebo rozložení jejich úhrady na splátky a dále
se obecně za nedoplatky nepovažují opožděné platby daní či odvodů
v souvislosti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2
na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva
práce a sociálních věcí);
musí identifikovat v žádosti o dotaci, zda je nezávislým podnikem (není
propojeným podnikem podle čl. 3 odst. 3 přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014
ve znění nařízení č. 2017/1084) (dále jen „Nařízení 651/2014“) nebo tvoří
skupinu podniků (tzn. je propojeným podnikem podle čl. 3 odst. 3 přílohy I
Nařízení 651/2014; v případě že tvoří skupinu podniků, musí v žádosti o dotaci
tuto skupinu podniků definovat [uvede: IČO nebo jiný ekvivalent, identifikaci
osob s podílem v právnické osobě (žadateli o dotaci) a výši podpory
poskytnuté/zažádané v rámci dotačních titulů či programů v rámci bodu 3.1
Dočasného rámce5 (dále jen „DR“) za celou skupinu podniků];
nesmí být podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 (čl. 1 odst. 4 písm. c, respektive
dle definice uvedené v čl. 2 odst. 18 Nařízení 651/2014. Odchylku mohou tvořit
mikropodniky a malé podniky (ve smyslu přílohy I obecného nařízení
o blokových výjimkách), které mohly být ke dni 31. 12. 2019 v obtížích, avšak
nesmí být proti nim zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního
práva a neobdržely podporu na záchranu6 nebo podporu na restrukturalizaci7;
Tuto skutečnost bude muset být žadatel schopen prokázat při veřejnosprávní
kontrole a podrobit se ověření podle kritérií posuzování podniku v obtížích,
musí v žádosti o dotaci informovat o výši objemu poskytnutých podpor dle bodu
3.1. DR ke dni podání žádosti o dotaci (např. v programu COVID-BUS II),
informovat o podaných žádostech o jinou podporu v režimu DR dle bodu 3.1. V
případě, že žadatel je propojeným podnikem, vztahuje se povinnost informovat
o výši poskytnutých podpor či podaných žádostech na celou skupinu podniků
(viz písmeno b) tohoto bodu); Ve všech výše uvedených případech písm. e)
tohoto bodu uvádět název konkrétního notifikovaného dotačního titulu, vč. čísla
notifikačního rozhodnutí „SA.xxxxx“, které jsou uvedeny a aktualizovány na
webových stánkách ÚOHS – v sekci veřejná podpora,
u žadatele došlo ke snížení tržeb z nepravidelné autobusové dopravy prováděné
autobusy žadatele za období 1. listopadu 2021 až 31. prosince 2021 oproti

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Pandemie COVID-19 a pravidla veřejné podpory (uohs.cz)
Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření obdržely podporu na
záchranu, splatily půjčku nebo ukončily záruku.
7
Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření obdržely podporu
na restrukturalizaci a plán restrukturalizace se na ně již neuplatňuje.
6

g)

h)

i)

j)

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
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období 1. listopadu 2019 až 31. prosince 2019 o 50 a více %, přičemž tržbami se
pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a služeb8;
u žadatele o dotaci nesmí ke dni podání žádosti probíhat nebo v posledních
3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních předpisů,
musí uvést, zdali je dle přílohy I Nařízení 651/2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem mikro podnikem, malým podnikem, středním podnikem nebo velkým
podnikem,
žadatel nesmí využívat podporu, která byla rozhodnutím Evropské komise
prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými předpisy, přičemž
dotace nemůže být poskytnuta, dokud taková podpora nebude vrácena včetně
odpovídající výše úroků,
v případě, že je žadatel o dotaci právnickou osobou, uvede informace
o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu a to pouze v případě,
nejsou-li tyto informace vedeny ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin. Takovým
případem je zejména smlouva o tiché společnosti dle § 2747 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřená mezi žadatelem o dotaci a jiným
podnikatelem a dále mezi společníkem žadatele o dotaci a jiným podnikatelem.

Vyplnění žádosti
Žadatel v žádosti vyplní všechny položky označené jako povinné.
V příloze žádosti žadatel uvede SPZ, počet sedaček autobusu dle údaje uvedeného
v technickém průkazu pod bodem S.1 a emisní třídu každého autobusu zahrnutého
v žádosti.
Za autobus se v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích (dále jen „Příloha č. 2“) považují pouze vozidla kategorie M2 (vozidla
kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální
hmotností nepřevyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M2 mohou mít kromě
míst k sezení i prostor pro stojící cestující) a M3 (vozidla kategorie M, s více než osmi
místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun.
Vozidla náležející do kategorie M3 mohou mít prostor pro stojící cestující).
Žadatel v žádosti uvede, zda autobus provozoval v celém rozhodném období, nebo
pouze v jeho části.
Uložení autobusu do depozitu (dočasné vyřazení vozidla) se za ukončení provozování
nepovažuje, vozidlo však muselo být uloženo do depozitu po 1. prosinci 2019.
Výše podpory se odvíjí od kapacity provozovaného autobusu uvedené v technickém
průkazu autobusu pod bodem S.1 pro období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021,
tj. celkem za 61 dnů.

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy
relevantními pro žadatele, tedy zpravidla vyhláškou č. 500/2002 Sb., případně vyhláškou č. 410/2009 Sb. (v
obou případech se započítá celá účtová skupina 60) či jinými právními předpisy; v případě žadatele, který není
účetní jednotkou, jde o skutečné příjmy za rozhodné období vstupující do daňového základu/do dílčího základu
daně z podnikání, a to na základě daňové evidence vedené dle § 7b zákona o daních z příjmů. Pro účely této
výzvy jsou považovány za tržby také přijaté platby za služby, účtované ve zvláštním režimu pro cestovní službu
dle §89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

9.7.

Výše příspěvku za sedačku:
Výše příspěvku na sedačku
podle emisní normy EURO
autobusu
EURO II
EURO III
EURO IV
EURO V
EURO VI

9.8.

Dotace na sedačku a den
7 Kč
12,50 Kč
22,50 Kč
32 Kč
68 Kč

Dodatečná montáž filtru pevných částic, při které dochází ke zlepšení parametru pouze
z hlediska pevných částic produkovaných vozidlem na úroveň vyšší emisní třídy EURO,
není důvodem k zařazení vozidla do této vyšší emisní třídy. Uznána tak bude pouze
emisní třída uvedená výrobcem vozidla při jeho uvedení do provozu.

10.
Forma dotace
10.1. Dotace má neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR.
Náklady vynaložené za rozhodné období budou proplaceny zpětně.
10.2. Dotace bude poskytnuta v režimu DR pro opatření9 veřejné podpory na podporu
ekonomiky zasažené pandemií COVID-19.
10.3. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním
vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
11.
Výše a výpočet dotace
11.1. Dotace bude poskytnuta pevnou částkou na sedačku za rozhodné období uvedené v bodě
5.1., resp. v bodě 9.4. výzvy. Celkem se jedná o max. 61 dní.
11.2. Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 2 500 000 Kč na žadatele, resp.
podnik/skupinu podniků do nevyčerpaného limitu DR žadatele, resp. podniku/skupiny
podniků.
11.3. Dotace bude poskytnuta v českých korunách.
11.4. Částka dotace uvedená ve vydaném Rozhodnutí, popř. změnovém Rozhodnutí je
hodnota, která se subjektu započítá do limitu DR.
11.5. Do limitu DR se započítávají poskytnuté dotace v rámci jiných dotačních titulů /
programů notifikovaných Evropskou komisí v rámci opatření 3.1 DR (přehled
rozhodnutí Evropské komise vydaných pro ČR dle DR v souvislosti s pandemií COVID19 naleznete na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-apravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-vsouvislosti-s-pandemii-covid-19.html).
11.6. Ve věci limitu DR bude kalkulováno dle směnného kurzu10 Evropské centrální banky
(dále jen „ECB“) ke dni poskytovatelem vydaného Rozhodnutí.
11.7. Příjemce dotace může kumulovat dotace v rámci DR s podporou de minimis nebo
s podporou dle obecného nařízení o blokových výjimkách anebo se schválenými

9

Bod 3.1. Dočasného rámce
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-andbeneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
10

podporami dle jiných článků DR za předpokladu, že budou dodržena ustanovení
a pravidla kumulace v těchto nařízeních uvedená.
11.8. Dotaci lze za jednotlivé dny v rámci rozhodného období kumulovat s vyplaceným
Kompenzačním bonusem11 (dále jen „KB“).
12.
Základní postupy
12.1. Řízení o poskytnutí dotace vede MD a postupuje v něm dle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla). Účastníkem řízení je pouze žadatel o dotaci.
12.2. Žadatel posílá vyplněnou žádost prostřednictvím své datové schránky do datové
schránky MD s adresou n75aau3, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb na adresu MD, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a na obálku
uvede „COVID – BUS III“. V případě, že žadatel nemá datovou schránku zřízenou,
může žádost podat z datové schránky jím zplnomocněného zástupce (nutno doložit
úředně ověřenou plnou mocí).
12.3. Za okamžik přijetí žádosti se v případě doručování datovou schránkou považuje
okamžik dodání žádosti do datové schránky, v případě doručování prostřednictvím
poskytovatelem poštovních služeb se za okamžik přijetí považuje okamžik registrace
žádosti do spisové služby MD.
12.4. Postup podání žádosti. Žadatel:
12.4.1. vyplní elektronický formulář ve formátu .xlsx „Žádost o dotaci“ přístupný na
stránkách
www.mdcr.cz/covidbus
nebo
na
úřední
desce
MD
www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska.
Soubor
podporuje
pouze
podporované verze MS Excel, tj. ve verzi 2013 a novější. Starší nepodporované
verze nemusí při vyplňování žádosti fungovat správně.
12.4.2. do datové zprávy přiloží řádně vyplněné povinné přílohy (viz bod 13); kopie
v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png,
apod., podrobně viz www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronickapodatelna-a-datova-schranka. Maximální velikost pro zaslání zprávy do datové
schránky MD je 20 MB, je na žadateli, aby pořídil vyhovující a čitelné
dokumenty pro odeslání. Pokud to nebude možné, lze zaslat doplňující datovou
zprávu.
12.4.4. do předmětu zprávy žadatel uvede název „Žádost COVID - BUS III“; Při podání
žádosti o dotaci prostřednictvím vlastní datové schránky žadatele o dotaci lze
akceptovat podání bez autorizovaného elektronického podpisu. Při podání
žádosti o dotaci prostřednictvím datové schránky, která není datovou schránkou
žadatele, pak žádost o dotaci musí být podepsaná autorizovaným elektronickým
podpisem žadatele o dotaci, případně musí být přiložena plná moc zmocňující
zaslání žádosti.
12.5. Žádost o dotaci bude považována za řádně podanou, bude-li doručena do datové
schránky MD nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu MD
v předepsané formě a v řádném termínu. Žádosti o dotaci, které nebudou doručeny
požadovaným způsobem a žádosti, které budou podány po termínu 31. 3. 2022, budou
zamítnuty.
12.6. Jeden žadatel (jedno IČO) může předložit pouze jednu žádost o dotaci.
12.7. Žádost o dotaci, která splní formální a věcné náležitosti, bude doporučena k poskytnutí
dotace (výše a forma dotace dle bodu 10. a 11. této výzvy).
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Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské
činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

12.8. Bude-li žádost o dotaci trpět vadami, může MD dle § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel
vyzvat žadatele k odstranění vad žádosti, které budou identifikovány v rámci hodnocení.
K odstranění vad poskytne MD žadateli o dotaci přiměřenou lhůtu. V případě
neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, MD usnesením řízení o poskytnutí dotace
zastaví.
12.9. MD může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů
nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí, k čemuž žadateli o dotaci poskytne
přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 rozpočtových pravidel).
12.10. MD může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené
žádosti bude zcela vyhověno, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje
poskytovatel upravenou žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových pravidel).
12.11. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti. Pokud
MD zjistí v průběhu posuzování žádosti o dotaci, že údaje uvedené žadatelem v žádosti
jsou nepravdivé, bude žádost zamítnuta.
12.12. Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým
rozhodnutí zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li
s tím žadatel o dotaci (§ 14p odst. 1 rozpočtových pravidel).
12.13. Na poskytnutí dotace není dle § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
12.14. Proti Rozhodnutí MD není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští.
Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a)
správního řádu.
12.15. Zemře-li žadatel o dotaci nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání
Rozhodnutí, MD řízení zastaví (§ 14l odst. 1 rozpočtových pravidel).
13.

Přílohy žádosti o dotaci

13.1. Žadatel musí k žádosti o dotaci přiložit:
a. daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 za autobusy, na které je požadována
dotace včetně přílohy k dani silniční,
b. kopii technického průkazu prokazující, že v období 1. listopadu 2021 až 31.
prosince 2021 (případně kratší době), byl žadatel uveden jako provozovatel
autobusu, není-li jeho vlastníkem, nebo nájemní smlouvu k autobusu, přičemž
v období, na které je žádáno o dotaci, nesměl být autobus provozován více než
jedním subjektem a minimální délka pronájmu je stanovena na 6 měsíců,
c. plnou moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním
zástupcem žadatele,
d. čestné prohlášení žadatele dle vzoru:
i. že je daňovým rezidentem v České republice ve smyslu zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ii. že se nejedná o obchodní společnost, 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,
iii. že provozoval v nepravidelné autobusové dopravě všechny autobusy, u
nichž žádá o podporu, a to v období, za něž je žádáno,

iv. o snížení tržeb z nepravidelné autobusové dopravy prováděné autobusy
žadatele za období 1. listopadu 2021 až 31. prosince 2021 oproti období
1. listopadu 2019 až 31. prosince 2019 o 50 a více %,
v. že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních předpisů,
vi. že nebyl v likvidaci před 1. listopadem 2021,
vii. že nemá u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti s výjimkou závazků, u nichž bylo
v souvislosti s řešením ekonomických dopadů COVID-19 deklarováno
odpuštění sankcí za pozdní splatnost a to v časovém rozsahu této
deklarace,
viii. že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči státním
fondům, Státnímu Pozemkovému úřadu a Celní správě, za vypořádání
nelze považovat posečkání dlužných závazků,
ix. že splňuje všechny podmínky kladené výzvou k předkládání žádosti o
poskytnutí dotace pro dotační titul „COVID-BUS III – podpora
nepravidelné autobusové dopravy v roce 2021“ pro získání dotace,
x. že nevyužívá podporu, která byla rozhodnutím Evropské komise
prohlášena za nezákonnou a nekompatibilní s evropskými předpisy, a
xi. že jsou všechny údaje v žádosti pravdivé.
e. smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve prospěch žadatele určeného pro
platby související s žádostí o podporu
14.
Poskytnutí / čerpání dotace
14.1. Dotace bude proplácena v režimu financování za rozhodné období zpětně na základě
Rozhodnutí, které bude poskytovatelem vydáno v případě, že žádost o dotaci splnila
formální a věcné požadavky.
14.2. Po vydání Rozhodnutí bude dotace do 20 dnů převedena ve prospěch bankovního účtu
příjemce dotace uvedeného v Žádosti o dotaci.
14.3. V případě, že příjemce dotace je příspěvkovou organizací územně samosprávného
celku, bude financování probíhat prostřednictvím zřizovatele v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
15.
Kontrola využití dotace a archivace
15.1. U příjemců dotace budou vykonávány veřejnosprávní kontroly prohlášených
skutečností a použití dotace, 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 postupem dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

15.2. Příjemce dotace je povinen zpřístupnit veškerou související dokumentaci a umožnit
pověřeným zaměstnancům MD či externím12 pověřeným subjektům a ostatním orgánům
provádějícím kontrolu její provedení.
15.3. Příjemce dotace je povinen archivovat všechny dokumenty související s dotací
minimálně 10 let od vydání Rozhodnutí.
16.
Upozornění
16.1. V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje nebo hrubě zkreslené údaje nebo
podstatné údaje zamlčí s cílem získat dotaci nebo neoprávněnou výši dotace, 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.
17.
Kontakt
17.1. Kontakt pro dotazy k výzvě včetně vyplnění formulářů zde: pripominky@mdcr.cz
17.2. Dotazy na stav zpracování žádosti, na výsledky řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace
nebudou zodpovídány. Informace budou průběžně doplňovány na stránkách
věnovaných dotaci www.mdcr.cz/covidbus, zejména v části „FAQ – často kladené
dotazy“.

12

Ve smyslu §14g zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů

