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Úvod
Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu 1. Podpora bude realizována formou
podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných
a preventivních pobytech v lázních (nejedná se o pobyty realizované v rámci komplexní či příspěvkové
lázeňské péče). Navržené opatření vychází z „Krizového akčního plánu cestovního ruchu“, který byl
schválen usnesením vlády č. 631/2020 ze dne 8. 6. 2020.
Lázně představují významné destinace cestovního ruchu v ČR nejen z důvodu zdravotně orientovaných
pobytů, ale i pro ostatní formy cestovního ruchu (kulturně-poznávací, městský, aktivní, MICE atd.).
Lázně představují jeden z nejhůře postižených segmentů v oblasti cestovního ruchu. V návaznosti
na předchozí krizi z roku 2008/2009 lázně byly nuceny upravit strukturu klientů. Počet klientů lázní
financovaných prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění (komplexní a příspěvková lázeňská
péče) klesl na 30 %. Dalších cca 26 % jsou samoplátci z ČR a 44 % tvoří klienti ze zahraničí.
Vyhlášením nouzového stavu lázeňská zařízení nemohla přijímat nové klienty (cca 1 měsíc - 25. 3. –
24. 4. 2020). Postupným rozvolňováním bylo od konce dubna 2020 umožněno lázním přijímat nové
klienty, jednalo se pouze pacienty v rámci hrazené lázeňské péče (komplexní a příspěvková lázeňská
péče), lázeňská zařízení nemohla přijímat samoplátce a klienty ze zahraničí (ztráta cca 70 % klientely).
Omezení pro poskytování lázeňské péče byla zrušena mimořádným opatřením MZD ze dne 17. června
2020. Současně došlo k otevření vnitřních hranic s většinou zemí EU, lázně tak mohou přijímat nové
klienty i ze zahraničí (vládní semafor), nicméně se v tomto roce nepředpokládá výrazný nárůst poptávky.
V ČR je v lázeňských zařízeních poskytována tradiční lázeňská péče s využitím přírodních léčivých
zdrojů, ale i vysokého podílu lidské práce (specializovaní pracovníci). Aktuální propad poptávky
po službách CR může mít negativní dopad na nákladovost lázeňského provozu a může vyústit
v propouštění těchto vysoce kvalifikovaných pracovníků. Lázně jsou umístěny takřka ve všech
regionech ČR a představují často významného zaměstnavatele. Největší kapacity lázeňských zařízení
jsou ve strukturálně postižených regionech, kde by propad zaměstnanosti způsobený omezením
lázeňských služeb vedl k dalšímu prohloubení strukturálních obtíží daných regionů. Omezení
poskytování lázeňských služeb by následně mělo i negativní dopad na klienty veřejného zdravotního
pojištění. Negativní dopad lze předpokládat i na kvalitu života místních obyvatel, pro které by se
omezením lázeňství mohla snížit nabídka navazujících služeb, např. kulturních a volnočasových.
Cílem dotačního titulu je částečně nahradit výpadek zahraniční klientely, která představovala až 44 %
klientů českých lázní. Současný výpadek zahraniční klientely a nucené omezení provozu lázeňských
služeb znamená absenci cca 170-200 tis. hostů za rok. S ohledem na omezenou poptávku zahraničních
návštěvníků rezidenti sami o sobě nemohou výpadek zahraničních návštěvníků vyrovnat. Kromě
rozvoje lázeňského cestovního ruchu je záměrem dotačního titulu, aby se zákazníci naučili do lázní
jezdit i na vícedenní pobyt spojený s čerpáním léčebných služeb i s relaxací a odpočinkem. Současně
je cílem projektu zachovat zaměstnanost v lázeňských zařízeních a navazujících službách. Poskytnutá
podpora tak přispěje k obnově celého regionu.
Očekává se, že státem vyplacená podpora bude zároveň mít pozitivní vliv na zaměstnanost v oboru
lázeňství, respektive v cestovním ruchu, multiplikačně v doprovodných službách a tím i vliv na celkovou
spotřebu služeb v regionech obecně. Významným pozitivem je i podpora zdraví a zdravého životního
stylu občanů.
Ze statistických údajů navíc vyplývá, že více jak polovina všech lázeňských zařízení se nachází
ve strukturálně postižených regionech, kam patří Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.
Podpora lázeňství tak přispěje i ke zlepšení situace právě v těchto krajích, které se potýkají s celou
řadou problémů. Omezení lázeňské péče by vedlo k prohloubení strukturálních problémů těchto
regionů.

Lázeňský cestovní ruch představuje pobyt v lázních za účelem regenerace, poznání nebo sociálních kontaktů.
Moderním trendem jsou kondiční a preventivně-zdravotní pobyty v lázních. (Zelenka J., Pásková M., Cestovní ruch
- Výkladový slovník, Linde Praha 2012)
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1. Účel podpory
Účelem dotace je krytí nákladů vzniklých uplatněním slevových voucherů na realizaci ozdravných,
preventivních pobytů v lázeňských zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb. 2), která mají registraci
od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu příslušného vydat oprávnění
k poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče“. Pobyt musí být v minimální délce 6 souvislých nocí
a musí obsahovat min. 5 léčebně-rehabilitačních procedur (přehled procedur vychází z katalogu
Ministerstva zdravotnictví). Jedná se o podporu podnikům, které se v důsledku omezujících opatření
přijatých k omezení šíření nákazy potýkají s náhlým nedostatkem likvidity.

2. Celková alokace podpory
1 mld. Kč

3. Způsobilý žadatel / Příjemce podpory
O podporu / dotaci může žádat lázeňské zařízení dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které
má potvrzení3 od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu příslušného vydat
oprávnění k poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče“.
Podporu lze poskytnout žadateli, který nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích4.

4. Základní postup a podmínky poskytnutí podpory
Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“)
a postupuje v něm podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel. Účastníkem řízení je pouze žadatel.
Administraci žádostí provádí na základě veřejnoprávní smlouvy Státní fond podpory investic (dále jen
„SFPI“).
U žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. V případě, že žádost splňuje formální
náležitosti, bude doporučena k podpoře. Žádostem doporučeným k podpoře vydá MMR Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“). Trpí-li žádost odstranitelnými vadami, SFPI bude vyzývat
žadatele o dotaci k odstranění těchto vad.
Lázeňská zařízení požádají o podporu společně s první žádostí o platbu, za měsíc červenec.
Žadatel vyplní online formulář, který bude přístupný na uvedeném odkaze, a odešle na SFPI.
Žádosti (žádost o dotaci, žádost o platbu), včetně příloh, budou zveřejněny na www.mmr.cz
od 29. července 2020.
a. Dotaci lze použít na proplacení uplatněných slevových voucherů.
b. Dotace na slevový voucher je poskytnuta pouze, pokud byl uplatněn fyzickou osobou starší
18 let. Osoba uplatňující voucher zároveň absolvuje u příjemce dotace pobyt v délce alespoň
6 nocí a zároveň alespoň 5 léčebně rehabilitačních nebo obdobných procedur nebo ošetření.
c.

Rozhodné období je období, ve kterém byla čerpána služba lázeňského zařízení a je
stanoveno od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Pobyty musejí být realizovány nejdříve od 1. 7. 2020
a ukončeny nejpozději do 31. 12. 2020.

d. Dotaci lze poskytnout na proplacení uplatněného slevového voucheru, pouze pokud nebyla
uplatněna jiná obdobná sleva (např. sleva na pobyt nebo procedury poskytnutá krajem nebo
městem či jiným resortem).
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
3 Seznam poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče vede Ministerstvo zdravotnictví, seznam naleznete
rovněž na dále uvedeném odkazu na webu MMR (https://www.mmr.cz/getattachment/7e42c39a-0038-4549-86d6033920afdc05/seznam_poskytovatele_LLRP.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf).
4 https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html; Sdělení Komise ze dne 19. března 2020,
C(2020) 1863 (Úř. věst. C 91I, 20.3.2020, s. 1).
2
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e. Jeden slevový voucher lze uplatnit na výše definovaný účel, pro 1 osobu starší osmnácti let
a 1 pobyt uskutečněný v rozhodném období.
f.

Dotaci lze uplatnit i na více pobytů osoby, která si vygenerovala nový voucher na nový pobyt.

Přílohy žádosti o dotaci:
1. Čestné prohlášení o bezdlužnosti
2. Čestné prohlášení, že žadatel není podnikem v obtížích
3. Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním zástupcem žadatele
/ příjemce
4. Doplňující údaje k žadateli o dotaci podle zákona 218/2000 sb. § 14 odstavec 3 písmeno e)
a odstavec 4 písmeno j

5. Výše podpory
Výše podpory na jednoho žadatele, na kterou lze podat žádost o dotaci, je do 60% lůžkové kapacity
lázeňského zařízení v přepočtu na možné využití při délce pobytu min. 6 nocí. Podpora je připravována
v režimu Dočasného rámce5 (limit 800 tis. EUR / do 31. 12. 2020 / subjekt). V opačném případě bude
podpora poskytnuta v režimu de minimis (200 tis. EUR /3 roky/ subjekt). Maximální limit podpory bude
uveden v platném RoPD. Režim podpory bude upřesněn ve výzvě.
V případě disponibilních finančních zdrojů může být dotace navýšena, a to na základě žádosti o změnu
RoPD.

6. Financování podpory
Dotace bude proplácena na základě formuláře Žádosti o platbu (ŽoP) v režimu ex-post.
ŽoP bude příjemce podpory předkládat na SFPI v měsíčních intervalech (vždy za předcházející
kalendářní měsíc) prostřednictvím datové schránky.
Přílohou ŽoP musí být seznam uplatněných voucherů obsahující: číslo voucheru, počet dnů pobytu,
počet odebraných procedur, číslo daňového dokladu ze kterého byla sleva na základě voucheru
odečtena odkaz na přílohu ŽoP.
Po akceptaci ŽoP bude dotace převedena na bankovní účet příjemce dotace.
V případě organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřizovaných organizačními
složkami státu, které jsou kapitolami státního rozpočtu, obdrží podporu prostřednictvím zřizovatele,
v jehož prospěch bude provedeno rozpočtové opatření.

7. Kontrola využití podpory
U žadatelů, resp. příjemců podpory bude SFPI vykonávat veřejnosprávní kontroly použití podpory, 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 v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád).
Příjemce je povinen zpřístupnit veškerou související dokumentaci a umožnit pověřeným zaměstnancům
SFPI, popř. MMR k provedení veřejnosprávní kontroly.

8. Archivace
Příjemci jsou povinni archivovat všechny dokumenty související s dotací minimálně 10 let od proplacení
poslední části dotace.
Archivace znamená uložení dokumentů do archivu pro možnost jejich opětovného použití a rychlého
přístupu k nim. Dokumenty se archivují v písemné podobě, nebo na technických nosičích dat nebo
mikrografických záznamech.
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Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné
oprávněnými osobami.

9. Upozornění
Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., bylo uloženo zveřejňování všech
informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací včetně všech dokumentů, kterými se při
rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou požadovány všechny dokumenty také
v elektronické podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na internetových stránkách zajišťuje dle výše
uvedeného zákona Ministerstvo financí.

10. Kontakt
e-mail: komunikace@sfpi.cz
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