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VÝZVA
k podání žádosti k poskytnutí účelové dotace na zajištění letových provozních a navigačních
služeb podle §§ 46 až 49a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašovaná Ministerstvem dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen
„poskytovatel“), v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět dotace
Účelová dotace pro Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.) na
zajištění poskytování služeb v rozsahu §§ 46 – 49a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, určená jako příspěvek na úhradu
nákladů spojených se zajištěním poskytování letových provozních a navigačních služeb,
včetně letištních, ve vzdušném prostoru České republiky v roce 2020, které nejsou kryty
příjmy státního podniku.
Časový harmonogram
Datum vyhlášení výzvy: 30. 4. 2020
Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 29. 5. 2020
Alokace výzvy a oprávnění příjemci
Maximální výše dotace pro rok 2020 je 500 000 000 Kč pro oprávněného příjemce Řízení letového
provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.). Účelová dotace bude poskytnuta na
zajištění poskytování letových provozních a navigačních služeb, včetně letištních, ve vzdušném
prostoru České republiky v roce 2020.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Oprávněný příjemce je povinen splnit následující podmínky:
a) Příjemce je povinen při čerpání dotace postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů.
b) Porušení podmínek pro použití dotace a povinností příjemce dotace bude klasifikováno jako
porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a rozpočtových pravidel.
c) Dotace je poskytována za účelem zajištění poskytování letových provozních a navigačních
služeb, včetně letištních, ve vzdušném prostoru České republiky podle §§ 46 až 49a zákona
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020.
Základní rozsah poskytovaných služeb řízení letového provozu je dán přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského nebe a jeho
fungování a zahrnuje zejména:
i. základní mzdové tarify všech zaměstnanců podniku, včetně příslušenství,
ii. náklady na údržbu, opravy a servis ATM systémů,
iii. příspěvky do rozpočtu EUROCONTROL,
iv. náklady na energie.
d) Příjemce dotace je povinen dotaci použít pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta.
e) Dotace bude poskytnuta jednorázově.
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f) Dotace musí být vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém byla přidělena. Nevyčerpané
finanční prostředky vrátí příjemce nejpozději do 21. 12. 2020 na účty, ze kterých mu byly
poskytovatelem finanční prostředky poskytnuty.
g) Dotace podléhá zúčtování za příslušný kalendářní rok v souladu vyhláškou č. 367/2015 Sb.,
kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění
pozdějších předpisů.
h) Dotace je nepřevoditelná mezi podnikatelskými subjekty.
i) Příjemce dotace má povinnosti uchovat písemné doklady dokazující účelné vyčerpání
poskytnuté dotace po dobu deseti let ode dne poskytnutí účelové dotace.
j) V případě potřeby vyzve poskytovatel dotace příjemce k odstranění vad žádosti, doložení
dalších pokladů či k úpravě žádosti v souladu s § 14k rozpočtových pravidel.
k) Žádost o poskytnutí dotace bude předložena poskytovateli v souladu s § 14 odst. 3)
rozpočtových pravidel, kde bude mimo jiné uvedena kontaktní osoba příjemce, včetně její
e-mailové adresy a telefonického spojení, a bankovní číslo účtu příjemce pro poskytnutí
dotace.

Kontakt na poskytovatele dotace
Ministerstvo dopravy
Odbor civilního letectví
Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Česká republika
Datová schránka: n75aau3
Kontaktní osoba: Michaela Šletrová, MSc.
Email: michaela.sletrova@mdcr.cz
Tel: 225 131 364
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