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VÝZVA
k předložení žádosti o dotaci na přenesený výkon státní správy v oblasti SLZ pro rok 2022

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
Dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu neinvestičních nákladů vynaložených na zajištění
vybraných regulačních činností, zejména přeneseného výkonu státní správy ve specifikovaných
kategoriích sportovních létajících zařízení vyrobených a určených k létání výhradně za účelem
vzdělávání, sportu nebo rekreaci jeho uživatele, tj. k provádění činností uvedených v ustanovení
§ 83 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, v roce 2022.

Časový harmonogram
Datum vyhlášení výzvy: 9. 9. 2021
Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 10. 10. 2021

Oprávnění příjemci
Právnické osoby, které Ministerstvo dopravy v souladu se zákonem 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, pověřilo výkonem státní správy ve věcech sportovních
létajících zařízení.

Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků
Oprávněný příjemce je povinen splnit následující podmínky:
a) Příjemce je povinen při čerpání finančních prostředků postupovat v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
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b) Porušení podmínek pro použití finančních prostředků a povinností příjemce finančních
prostředků bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a
rozpočtových pravidel.
c) Příjemce finančních prostředků je povinen je použít pouze k účelu, na který mu byly
poskytnuty.
d) Finanční prostředky musí být vyčerpány v kalendářním roce, ve kterém byly přiděleny.
Nevyčerpané finanční prostředky vrátí příjemce nejpozději do 21. 12. 2022 na účty, ze
kterých mu byly poskytovatelem finanční prostředky poskytnuty.
e) Finanční prostředky podléhají 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.
f) Finanční prostředky jsou nepřevoditelné mezi podnikatelskými subjekty.
g) Příjemce finančních prostředků má povinnosti uchovat písemné doklady dokazující jejich
účelné vyčerpání po dobu deseti let ode dne poskytnutí finančních prostředků.
h) V případě potřeby vyzve poskytovatel finančních prostředků příjemce k odstranění vad
žádosti, doložení dalších pokladů či k úpravě žádosti v souladu s § 14k rozpočtových
pravidel.
i)

Žádost o poskytnutí finančních prostředků 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.

j)

Na dotaci není právní nárok.

Kontakt na poskytovatele finančních prostředků
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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