Č. j. MMR-45381/2020-57

Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul
COVID–Lázně
V souladu s usnesením vlády ze dne 29. června 2020 č. 703 o podpoře lázeňského cestovního ruchu
(COVID-Lázně) a usnesením vlády ze dne 8. 6. 2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu
v České republice 2020 – 2021 a v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise č. SA.58018
(2020/N)
vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotaci do dotačního titulu
COVID–Lázně

Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná dnem 24. 8. 2020 a končí dnem
30. 9. 2020

________________________________________________________
1.
1.1.
2.

Číslo výzvy
1/2020/COV-Lázně
Věcné zaměření výzvy a účel dotace

2.1.

Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu a částečné nahrazení výpadku
zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR.

2.2.

Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci
ozdravných, preventivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů), která mají
platnou registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu
oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

3.

Alokace výzvy

3.1.

Výše alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

3.2.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené
v předchozím odstavci nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

4.
4.1.
5.

Druh výzvy
Průběžná
Harmonogram

24. srpna – 30. září 2020
do 30. listopadu 2020
24. srpna – 29. ledna 2021
do 31. března 2021

6.
6.1.

Příjem žádostí o dotaci
Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Průběžný měsíční příjem žádostí o platbu
Proplacení žádostí o platbu

Poskytovatel dotace
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj.
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7.
7.1.

Oprávněný žadatel o dotaci
Oprávněným žadatelem je subjekt, který:
a) je ke dni podání žádosti o dotaci subjekt (dle zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění)
poskytující lázeňskou léčebnou rehabilitační péči (dále jen „lázeňské zařízení“);
b) je nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci uveden v „Seznamu poskytovatelů lázeňské léčebné
rehabilitační péče“, který vede Ministerstvo zdravotnictví;
c) má nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci vyřízenou tzv. pre-registraci;
Doplnění: Pro pre-registraci je třeba kontaktovat MMR (kontaktní osoby uvedeny
na https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne) a e-mailem požádat o přístup
do systému „Lázně2020“ (https://lazne2020.cz/auth/signin) a zařazení do přehledu lázeňských
zařízení, u kterých je možné uplatnit slevové vouchery na lázeňský pobyt 2020 na webovém
portálu Kudyznudy.cz (https://www.kudyznudy.cz/aktuality/dovolena-v-cesku-voucher-lazne).
Po pre-registraci bude lázeňskému zařízení vygenerován a zaslán přístup do systému
„Lázně2020“, jehož prostřednictvím bude zařízení administrovat přijaté a uplatněné vouchery.

7.2.

Oprávněný žadatel o dotaci musí splnit všechny následující podmínky:
a) nemít ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu,
státním fondům a zdravotním pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují
závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. Posečkání
státního rozpočtu, zdravotních pojišťoven nebo státního fondu s úhradou dlužných závazků vůči
státu nebo jinou dohodu o úhradě dlužných částek vůči těmto institucím nelze považovat za
vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům. (Za nedoplatky se nepovažují
opožděné platby daní či odvodů v souvislosti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce
a sociálních věcí);
b) identifikovat v žádosti o dotaci, zda je nezávislým podnikem (není propojeným podnikem,
ve vztahu k dočasnému rámci není relevantní, zda je partnerským podnikem) nebo tvoří skupinu
(tzn. je propojeným podnikem); v případě že tvoří skupinu, musí v žádosti o dotaci tuto skupinu
definovat [uvede: IČ nebo jiný ekvivalent, identifikaci osob s podílem v právnické osobě
(žadateli o dotaci) a výši podpory poskytnuté/zažádané v rámci dotačních titulů či programů
v rámci bodu 3.1 dočasného rámce (dále jen „DR“) za celou skupinu];
c) nebýt podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 (čl. 1 písm. 4 odst. c, respektive dle definice uvedené
v čl. 2 písm. 18 Nařízení Komise č. 651/2014 ve znění nařízení č. 2017/1084). Odchylku mohou
tvořit mikropodniky a malé podniky (ve smyslu přílohy I obecného nařízení o blokových
výjimkách), které mohly být ke dni 31. 12. 2019 v obtížích, avšak nesmí být proti nim zahájeno
kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního práva a neobdržely podporu na záchranu1 nebo
podporu na restrukturalizaci2;
Pozn. Výše uvedenou skutečnost bude muset být žadatel schopen prokázat při veřejnosprávní
kontrole a podrobit se ověření podle kritérií posuzování podniku v obtížích.
d) informovat v žádosti o dotaci o výši jemu poskytnutých podpor dle bodu 3.1. DR ke dni podání
žádosti o dotaci, informovat o podaných žádostech o jinou podporu v režimu DR dle bodu 3.1.
V případě, že žadatel je propojeným podnikem vztahuje se povinnost informovat o výši
poskytnutých podpor či podaných žádostech na celou skupinu (viz bod b) tohoto článku);
Pozn. Ve všech výše uvedených případech písm. d) tohoto bodu uvádět název konkrétního
notifikovaného dotačního titulu, vč. čísla notifikačního rozhodnutí „SA.xxxxx“.
e) neposkytnout na stejný pobyt další slevu z veřejných prostředků (např. sleva na pobyt
či procedury poskytnutá krajem nebo městem nebo jiným resortem/ministerstvem).
f) respektovat skutečnost, že poskytnutá dotace přímo kompenzuje příjemce za slevy poskytnuté
spotřebitelům z EU/EHP na léčebné a preventivní pobyty a ošetření v zařízeních s oprávněním
k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v CR; dotace nejsou určeny pro investiční
účely a jejich jediným cílem je kompenzovat výše uvedené slevy;

Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření obdržely podporu na záchranu,
splatily půjčku nebo ukončily záruku.
2 Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření obdržely podporu
na restrukturalizaci a plán restrukturalizace se na ně již neuplatňuje.
1
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g) nebýt v úpadku nebo v likvidaci a v rámci skupiny podniků, do které patří, nesmí být vystaven
inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen a to včetně inkasního příkazu vůči ostatním
(i zahraničním) propojeným subjektům;
h) musí uvést, zda-li je dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem mikro podnik, malý podnik, střední podnik nebo velkým podnikem;
i) má povinnost informovat klienty o zpracování osobních údajů3 za účelem uplatnění voucheru
v rámci dotačního titulu Covid–Lázně seznámením klienta s informacemi uvedenými
na formuláři Informace o zpracování osobních údajů. Způsob, jakým bude klient informován
je v kompetenci žadatele o dotaci (resp. příjemce dotace). Např. odkaz na webové stránky, kde
lázeňské zařízení informace uveřejní, předáním tištěné verze popř. jiné. O dodržení této
povinnosti lázeňského zařízení vůči klientovi, který v zařízení uplatnil slevových voucher,
informuje příjemce dotace poskytovatele v rámci formuláře Žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“).
8.

Forma dotace

8.1.

Dotace bude mít neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR
v režimu ex post.

8.2.

Podpora bude poskytována lázeňskému zařízení (příjemci) ve formě dotace na náklady vzniklé
akceptací slevových voucherů (poukaz na „slevu“ 4 000 Kč) v rozhodném období od 1. 7. 2020
do 31. 12. 2020.

9.
9.1.

Výše dotace
Výše dotace bude stanovena výpočtem:
A4
počet lůžek
(maximálně
do výše
nahlášeného
údaje v preregistraci)

C5

B

x

4 000 (hodnota
slevového
voucher v CZK)

x

počet turnusů6 (max.
30, v případě že se
lázeňské zařízení do
projektu zapojí po
celé rozhodné
období)

(A x B x C)

=

X

Dotace bude poskytnuta minimálně ve výši 50 % z „X“, maximálně však do nevyčerpaného limitu
DR podniku / skupiny podniků (limit 800 tis. EUR).
9.1.1 Dotace bude poskytnuta v českých korunách
9.1.2. Ve věci limitu DR bude kalkulováno dle směnného kurzu7 Evropské centrální banky (dále
jen „ECB“) ke dni poskytovatelem vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále
jen „RoPD“).
9.1.3 Částka dotace uvedená ve vydaném RoPD, popř. změnovém RoPD je hodnota, která se
subjektu započítá do limitu DR. Z této částky pak postupně příjemce odčerpá poskytnutou
(zazávazkovanou) dotaci prostřednictvím zasílaných ŽoP.
9.1.4 Výsledná částka výpočtu poskytnuté dotace (údaj uvedený v RoPD) bude po zaokrouhlena
dolů, tak aby výsledná částka byla dělitelná 4 000 (hodnota slevového voucheru) beze
zbytku.
9.1.5 V případě, že příjemce dotace zjistí, že nedočerpá celou výši dotace dle vydaného platného
RoPD, požádá poskytovatele dotace o změnu RoPD.

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
4 Žadatel může do projektu zapojit max. ubytovací kapacitu uvedenou v pre-registraci, avšak z vlastního rozhodnutí
může v žádosti uvést i kapacitu nižší
5 Žadatel zvolí aktuální číslo dle skutečnosti, respektive doby, kdy se zapojil do projektu (začal akceptovat vouchery)
a dle toho, kolik voucherů chce dané lázeňské zařízení akceptovat/realizovat
6 Jeden turnus = pobyt o délce 6 nocí
7 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rateinforeuro_cs
3
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9.2.

Dotace bude poskytnuta v režimu DR pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky
zasažené pandemií COVID-19 (limit 800 tis. EUR / do 31. 12. 2020).

9.3.

Do limitu DR se započítávají poskytnuté dotace v rámci jiných dotačních titulů / programů
notifikovaných Evropskou komisí v rámci opatření 3.1 DR (přehled rozhodnutí Evropské komise
vydaných
pro
ČR
dle
DR
v souvislosti
pandemií
COVID-19
naleznete
na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejnepodpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid19.html).

9.4.

Příjemce dotace může kumulovat dotace v rámci DR s podporou de minimis nebo s podporou dle
obecného nařízení o blokových výjimkách a nebo se schválenými podporami dle jiných článků
DR za předpokladu, že budou dodržena ustanovení a pravidla kumulace v těchto nařízeních
uvedená.
V případě disponibilních finančních prostředků dotačního titulu může příjemce požádat o změnu
RoPD, maximálně však do výše volného limitu DR a hodnoty „X“ v bodě 9.1.

9.5.

10. Základní postupy a podmínky poskytované dotace
10.1. Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm dle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Účastníkem řízení je pouze žadatel o dotaci.
10.2. Některé činnosti v rámci poskytování dotace byly přeneseny na základě veřejnoprávní smlouvy
na Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“) – zejména sběr a kontrola žádostí (žádostí
o dotaci, žádostí o platbu), poskytování informací k žádostem vyjma informací o návrhu výsledku
hodnocení žádostí, apod. Žadatel vyplní žádost o dotaci (online formulář), která je přístupná
na odkaze https://zadosti.sfpi.cz/ a odešle ji (včetně přílohy dle bodu 11.1. výzvy, v případě, že je
tato příloha relevantní) datovou schránkou. V případě, že žadatel nemá datovou schránku
zřízenou, doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou) prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb či osobně na podatelnu SFPI.
Kontakt na pracoviště a datovou schránku SFPI:
Adresa: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: wikaiz5
10.3. Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci.
10.4. Žádost o dotaci, která splní formální a věcné náležitosti, bude doporučena k poskytnutí dotace
(výše a forma dotace dle bodu 7. a 8. výzvy).
10.5. Bude-li žádost o dotaci trpět vadami, může SFPI dle § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzývat
žadatele k odstranění vad žádosti, které budou identifikovány v rámci hodnocení.
Lhůta pro odstranění vad žádosti činí 5 pracovních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena
výzva k odstranění vad žádosti. V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, MMR
usnesením řízení o poskytnutí dotace zastaví.
10.6. Poskytovatel dotace, resp. SFPI může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci
k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
v platném znění).
10.7. Poskytovatel dotace, resp. SFPI může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li
předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto
doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost (§ 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
v platném znění).
10.8. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti. Pokud
poskytovatel, resp. SFPI zjistí v průběhu posuzování žádosti o dotaci, že údaje uvedené
žadatelem v žádosti jsou nepravdivé, bude žádost zamítnuta.
10.9. Žádost o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutí zcela
vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci (§ 14p
odst. 1 zákona č. 218/2000 v platném znění).
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10.10. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou:
a) Dotace na slevový voucher bude poskytnuta pouze, pokud byl uplatněn fyzickou osobou
z EU8/EHP9 starší 18 let. Osoba uplatňující voucher musí absolvovat pobyt v délce alespoň
6 nocí a zároveň alespoň 5 léčebně rehabilitačních nebo obdobných procedur nebo ošetření
uvedených v Seznamu léčebných procedur (viz příloha výzvy).
b) Slevy lze poskytnout pouze na vybrané lázeňské služby z oblasti cestovního ruchu (ubytování,
stravování, léčebně rehabilitační procedury) poskytované lázeňským zařízením během pobytu
spotřebitelů v příslušném lázeňském zařízení.
c) Rozhodné období pro akceptaci uplatněných slevových voucherů v lázeňském zařízení
je od 1. 7. 2020 (případně později v závislosti na získání certifikátu poskytovatele lázeňské
léčebné rehabilitační péče či od doby, kdy se lázeňské zařízení zapojilo do dotačního titulu,
respektive od doby, kdy lázeňské zařízení začalo akceptovat vouchery, nejdříve od 1. 7. 2020)
do 31. 12. 2020. Pobyty musí být realizovány nejdříve od 1. 7. 2020 a ukončeny nejpozději
do 31. 12. 2020 (viz bod 2.1. Rozhodnutí Evropské komise vydané pod číslem SA.58018
(2020/N).
d) Dotaci lze poskytnout pouze na náklady vzniklé akceptací slevového voucheru lázeňským
zařízením na předmětný pobyt, pouze pokud nebyla uplatněna jiná obdobná sleva (např. sleva
na pobyt nebo procedury poskytnuté krajem nebo městem nebo jiným resortem, netýká
se příspěvků a benefitů od zaměstnavatele, popř. jiného nestátního neziskového
či soukromoprávního subjektu).
e) Jeden slevový voucher lze uplatnit na výše definovaný účel, pro 1 osobu starší osmnácti let
a 1 pobyt uskutečněný v rozhodném období. 1 osoba splňující podmínky může v rozhodném
období uskutečnit více pobytů.
10.11. Na poskytnutí dotace není dle § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok.
10.12. Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští.
Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.
10.13. Zemře-li žadatel o dotaci nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví (§ 14l odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném
znění).
11. Přílohy žádosti o dotaci
11.1. Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním zástupcem žadatele.
Poskytnutí / čerpání dotace

12.

12.1. Dotace bude proplácena na základě Žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) v režimu ex-post. On-line
formulář ŽoP je zveřejněn na https://zadosti.sfpi.cz/.
12.2. ŽoP bude příjemce dotace podávat na SFPI v měsíčních intervalech (vždy za předcházející
ukončené kalendářní měsíce) prostřednictvím datové schránky. V případě, že příjemce nemá
datovou schránku zřízenou, doručí žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
nebo osobně na podatelnu SFPI.
12.3. Povinnou přílohou ŽoP je soupiska (vygenerována ze systému „Lázně2020“) uplatněných
voucherů obsahující čísla voucherů zahrnutých do žádosti o platbu za příslušný kalendářní
měsíc.
12.4. Součástí uplatňované faktury/daňového dokladu musí být níže uvedené „údaje“:







jméno osoby čerpající pobyt,
datum narození,
číslo voucheru,
termín pobytu,
počet nocí,
počet absolvovaných procedur včetně jejich seznamu.
Pokud není možné údaje uvést přímo do daňového dokladu, musí tyto informace obsahovat
jeho příloha. Jeden doklad může obsahovat tyto údaje pro více osob, ale za každou osobu musí
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být uvedeno zvlášť třeba i v příloze dokladu s jednoznačným identifikátorem, že příloha patří
k danému daňovému dokladu.
12.5. Uplatněné slevové vouchery mohou být proplaceny pouze za kalendářní měsíc, ve kterém byly
lázeňské pobyty ukončeny (např. pokud pobyt započne 30. 7. a skončí 7. 8., bude slevový
voucher zařazen do žádosti o platbu za měsíc srpen).
12.6. Poslední ŽoP příjemce dotace zašle nejpozději do 29. ledna 2021.
12.7. Po kontrole a následné akceptaci jednotlivých ŽoP bude dotace zpravidla do 30 dnů převedena
ve prospěch bankovního spojení, který příjemce dotace uvedl v žádosti o dotaci / o platbu.
12.8. V případě organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřizovaných
organizačními složkami státu, které jsou kapitolami státního rozpočtu, obdrží prostředky
zřizovatelé do své kapitoly mezikapitolním přesunem.
13.

Kontrola využití dotace a archivace

13.1. U žadatelů, resp. příjemců dotace budou vykonávány veřejnosprávní kontroly použití dotace,
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).
13.2. Příjemce dotace je povinen zpřístupnit veškerou související dokumentaci a umožnit pověřeným
zaměstnancům SFPI, popř. MMR a ostatním orgánům provádějící veřejnosprávní kontrolu její
provedení.
13.3. Příjemce dotace je povinen archivovat všechny dokumenty související s dotací minimálně 10 let
od proplacení poslední části dotace.
14. Upozornění
14.1. V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, resp.
dotaci, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
15. Kontakt
15.1. Kontakt pro dotazy k výzvě včetně vyplnění formulářů zde: komunikace@sfpi.cz
15.2. Kontakt pro pre-registraci uveden zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne
15.3. Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace zde:
covid.lazne@mmr.cz

Příloha č. 1: Usnesení vlády č. 703 o podpoře lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)
Příloha č. 2: Usnesení vlády č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v ČR 2020 - 2021
Příloha č. 3: Notifikační rozhodnutí Evropské komise č. SA.58018 (2020/N)
Příloha č. 4: Seznam poskytovatelů LLRP
Příloha č. 5: Seznam léčebných procedur
Příloha č. 6: Informace o zpracování osobních údajů
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