Výzva
k podání žádosti v rámci podpory na krytí mzdových nákladů pracovníků
bezpečnostních a záchranných složek letišť s provozem omezeným
v důsledku pandemie COVID-19
„COVID - letiště“

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, vyhlašuje výzvu k podání žádosti
o poskytnutí podpory na krytí mzdových nákladů pracovníků bezpečnostních a záchranných
složek letišť s provozem omezeným v důsledku pandemie COVID-19.

Předmět podpory:
Neinvestiční podpora na kompenzaci mzdových nákladů na personál zajišťující činnosti
nezbytné k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, ochraně vnější schengenské
hranice a Hasičskou a záchrannou službu na letištích v období nouzového stavu vyhlášeného
vládou ČR od 12. března 2020 do 17. května 2020. Neinvestiční podpora je důvodná z hlediska
zabezpečování těchto činností provozovateli mezinárodních veřejných letišť ve veřejném zájmu
i v době přijímaných opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, a to bez ohledu
na omezení provozu veřejných mezinárodních letišť, resp. zastavení provozu.

Časový harmonogram:
Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 7. 2021
Datum ukončení příjmu žádostí: 23. 7. 2021

Alokace výzvy:
17 mil. Kč

Příjemce podpory:
Příjemci podpory mohou být pouze právnické osoby provozující veřejná mezinárodní
letiště na území České republiky, které jsou držiteli platného rozhodnutí o provozní způsobilosti
letiště, rozhodnutí o povolení provozovat letiště a rozhodnutí o stanovení druhu letiště, přičemž
počet odbavených cestujících v mezinárodní letecké dopravě nepřesáhl na žádném z těchto
letišť 700.000 cestujících za rok, a to v žádném z let 2017 až 2019. Zároveň příjemcem podpory
může být pouze takový subjekt, kterému poklesly tržby alespoň o 25 %. Tržbami se pro účely
tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží1. Srovnávané období je období
od 12. března 2020 do 17. května 2020. Jako srovnávací období je určeno období od 12. března
2019 do 17. května 2019.
Podporu nelze poskytnout podniku, který již byl k 31. prosinci 2019 v obtížích. Podpora
může být poskytnuta mikro a malému podniku, který byl ke dni 31. 12. 2019 v obtížích,
ale nebylo vůči němu ke dni poskytnutí podpory zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle
vnitrostátního práva a neobdržel podporu na záchranu nebo na restrukturalizaci.

Informace o možnosti postupu poskytovatele podpory:
Poskytovatel podpory může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o podporu
k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí
podpory. V takovém případě je žadatel o poskytnutí podpory povinen doložit další podklady
ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne obdržení výzvy o doplnění.
Veškerá komunikace ze strany Ministerstva dopravy se žadatelem o podporu v průběhu
hodnocení včetně případných výzev k odstranění vad či doplnění je prováděna elektronickou
cestou na kontaktní email uvedený v žádosti.
Žádost o poskytnutí podpory, 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 podporu.
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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.

Na podporu není právní nárok:
Zanikl-li žadatel o podporu přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory,
poskytovatel řízení zastaví.
Podrobné věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o podporu a veškeré další
požadavky jsou definovány v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků ze státního
rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v rámci podpory na krytí mzdových nákladů
pracovníků bezpečnostních a záchranných složek letišť s provozem omezeným v důsledku
pandemie COVID-19, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Vady žádosti:
Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení.
To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty
pro podání žádosti apod.).
Lhůta pro odstranění vad žádosti činí 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli
doručena výzva k odstranění vad žádosti. Ministerstvo dopravy může na žádost žadatele
stanovenou lhůtu prodloužit.
V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, Ministerstvo dopravy usnesením
řízení o žádosti zastaví.
Ministerstvo dopravy si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel
vyhrazuje, že může žadateli o poskytnutí podpory doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat,
že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o podporu tomuto doporučení,
posuzuje se upravená žádost.

Zpracování osobních údajů:
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 podpory:
- Podání žádosti o poskytnutí podpory se všemi náležitostmi.
- Za rozhodný termín pro hodnocení bude považován termín elektronického podání (datová
schránka).

Způsoby podání žádosti:
- prostřednictvím datové schránky žadatele elektronicky do datové schránky Ministerstva
dopravy s adresou n75aau3.

Přílohy:
1. Vzor žádosti o poskytnutí podpory
2. Specifikace personálních a mzdových nákladů
3. Pravidla programu

