Výzva k podání žádosti v rámci podpory nepravidelné autobusové dopravy
„COVID - BUS“ v roce 2020
Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, v souladu s ustanovením
§ 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Vlády ČR ze dne 14.
října 2020 č. 1035 k podpoře podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID - 19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID
– BUS“ vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro podporu podnikatelů
v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2020.
Předmět dotace:
Neinvestiční dotace na kompenzování výpadku tržeb v období od 12. března 2020 –
do 30. června 2020 a adaptaci provozovatelů na stav přepravního trhu do doby 2. čtvrtletí 2021.
Časový harmonogram:
Datum vyhlášení výzvy:

20. 10. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí:

26. 10. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí:

25. 11. 2020

Alokace výzvy:
1 mld. Kč
Příjemce dotace
Příjemci dotace mohou být pouze podnikatelé (fyzické nebo právnické osoby), kteří podnikají
v oboru nepravidelné autobusové dopravy na území České republiky, nebo zajišťují
nepravidelnou autobusovou dopravu pro cestovní kanceláře a agentury za účelem realizace
služeb cestovního ruchu (zejména zájezdů) z ČR do zahraničí a zpět, jsou držiteli koncese
„Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ a jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která
byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky.

Informace o možnosti postupu poskytovatele dotace:
Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V takovém
případě je žadatel o poskytnutí dotace povinen doložit další podklady ve lhůtě 5 kalendářních
dní ode dne obdržení výzvy o doplnění.
V případě žádostí podaných pouze prostřednictvím e-mailu covidbus@mdcr.cz, kde všechny
zaslané dokumenty musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
s časovým razítkem oprávněné osoby, vyzve poskytovatel v případě chybějícího podpisu
založeného

na

kvalifikovaném certifikátu

vydaném

akreditovaným

poskytovatelem

certifikačních služeb s časovým razítkem oprávněné osoby na žádosti či kterémkoli dokumentu,
který je povinnou součástí této žádosti, k doložení tohoto podpisu ve lhůtě 5 kalendářních dní
ode dne obdržení výzvy o doplnění.
V případě žádostí podaných prostřednictvím e-mailu covidbus@mdcr.cz bez kvalifikovaného
elektronického podpisu, kde mají být následně vytištěné verze všech zaslaných dokumentů
opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby doručeny nejpozději do 5 kalendářních
dnů ode dne zaslání e-mailem do podatelny Ministerstva dopravy, vyzve poskytovatel v případě
chybějícího ověřeného podpisu na žádosti či kterémkoli dokumentu, který je povinnou součástí
této žádosti, k doložení tohoto podpisu ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne obdržení výzvy o
doplnění.
UPOZORNĚNÍ
V případě jakýchkoli jiných vad, nedostatků a zejména v případě nevyplnění povinných
údajů v žádosti a přílohách, případně při nepředložení všech povinných příloh bude řízení
o poskytnutí dotace zastaveno.
Veškerá komunikace ze strany ministerstva se žadatelem v průběhu hodnocení včetně
případných výzev k odstranění vad či doplnění je prováděna elektronickou cestou na kontaktní
email uvedený v žádosti.
Žádosti o poskytnutí dotace, která byla zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím
zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel
o dotaci.
Na dotaci není právní nárok.

Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví.
Podrobné věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci a veškeré další požadavky jsou
definovány v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly
327 Ministerstvo dopravy v rámci podpory nepravidelné autobusové dopravy „COVID - BUS“
v roce 2020, které jsou nedílnou součástí této výzvy.
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

na

https://www.mdcr.cz/getattachment/Ministerstvo/Ochrana-osobnich-udaju(GDPR)/Informace-pro-prijemce-verejnych-financnich-prostr/Informace-pro-prijemceverejnych-financnich-prostredku_rev.pdf.aspx
Podklady pro získání dotace:
-

Podání žádosti o poskytnutí dotace se všemi náležitostmi.

-

Za rozhodný termín pro hodnocení bude považován termín elektronického podání (datová
schránka/email).
UPOZORNĚNÍ
Žádost musí být elektronicky podána VŽDY včetně všech požadovaných příloh, není tedy
přípustné elektronicky podat pouze formulář žádosti a následně ho doplnit o další přílohy.
Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři, který je součástí této výzvy. Formulář
žádosti v programu Excel obsahuje dva listy, žádost tak bude považována za kompletní
výhradně při předložení obou listů žádosti.
Způsoby podání žádosti:

a) prostřednictvím datové schránky žadatele elektronicky do datové schránky Ministerstva
dopravy s adresou n75aau3, nebo

b) elektronicky na e-mail covidbus@mdcr.cz s tím, že všechny zaslané dokumenty budou
podepsány uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb1 s časovým razítkem oprávněné
osoby (v tomto případě je nutné formulář žádosti zaslat nejen opatřen elektronickým podpisem
založeným

na

kvalifikovaném

certifikátu

vydaném

akreditovaným

poskytovatelem

certifikačních služeb s časovým razítkem oprávněné osoby, ale i v původním formátu XLSX,
aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasaženo), nebo
c)

elektronicky na e-mail covidbus@mdcr.cz bez kvalifikovaného elektronického podpisu
a následně budou předloženy vytištěné verze všech zaslaných dokumentů opatřené úředně
ověřeným podpisem oprávněné osoby nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zaslání emailem do podatelny Ministerstva dopravy (v tomto případě musí být obálka s vytištěnými
dokumenty nadepsána „COVID – BUS“). Pokud nebudou vytištěné verze do 5 kalendářních
dnů doručeny na podatelnu Ministerstva dopravy v tištěné verzi, přičemž rozhodující je datum
podání, bude řízení o poskytnutí dotace usnesením zastaveno.
Adresa podatelny:

Ministerstvo dopravy
Podatelna – „COVID – BUS“
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

UPOZORNĚNÍ
K pochopení,

co

na kvalifikovaném

je

považováno
certifikátu

za

uznávaný

elektronický

přikládáme

podpis

následující

založený
odkaz:

https://www.jaknainternet.cz/page/1249/elektronicky-podpis/
Přílohy:
1. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
2. Vzor prohlášení o podpoře de minimis
3. Vzor čestného prohlášení o provozování autobusu v nepravidelné dopravě
zařazeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020, u
nichž není předložen doklad o podání daňového přiznání k dani silniční za rok
2019
4. Pravidla programu
1

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

