VÝZVA – DODATEK č. 1
k programu podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19
způsobeného virem SARS-CoV-2

„COVID – SPORT III Lyžařská střediska“

Článek 1
Základní ustanovení
1.1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „Ministerstvo“) jako poskytovatel podpory vyhlásilo
dne 8. února 2021 Výzvu k programu „COVID – SPORT III Lyžařská střediska“ (dále také „Program“).

1.2.

V návaznosti na obsah vyhlášené Výzvy a s ohledem na vývoj pandemie Covid-19 a opatření činěná
Vládou ČR vydává Ministerstvo tento dodatek, kterým upřesňuje/doplňuje vybraná ustanovení
Výzvy, a to konkrétních vybraných bodů Výzvy (6.3, 6.5 a 9.2), jejichž plné původní znění je v Článku
2 tohoto Dodatku rozšířeno formou červeně zvýrazněných textů.

1.3.

Body Výzvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají beze změny.

1.4

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Článek 2
Vybrané body Výzvy ke změně

6.3

Denní výše podpory vypočtená dle bodu 6.2 Výzvy je limitována částkou odpovídající 50%
průměrného denního nákladu (věcně způsobilému dle bodu 6.1 Výzvy) žadatele o dotaci na dané
středisko vypočteného jako celkový průměrný náklad na provoz střediska za 2 poslední uzavřená
účetní období, za která bylo podáno daňové přiznání, dělené počtem dní lyžařské sezony, tedy
číslem 103. U žadatelů, kteří nemají dostatečnou historii a provozovali středisko jen jednu sezónu a
tuto skutečnost řádně doloží, bude výpočet dle předchozí věty proveden z celkových nákladů na
provoz jen za poslední uzavřené účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání.
Celkové náklady ve smyslu tohoto článku Výzvy představuje v případě žadatelů vedoucích podvojné
účetnictví součet položek určený z Výkazu zisku a ztráty žadatele, tedy součtem položek Výkonová
spotřeba (A.) + Osobní náklady (D.) + Úprava hodnot v provozní oblasti (E.) + Ostatní nákladové
úroky a podobné náklady (J.2.) V Případě žadatelů vedoucích zjednodušenou daňovou evidenci, pak
celkové náklady ve smyslu tohoto článku představují součet řádků č. 102 a č. 106 z Přílohy 1 přiznání,
přičemž řádek 106 zde započítává v případě, že zde účetní jednotka uvádí i odpisy. Pokud žadatel
vykazuje výdajový paušál, zadává do systému příslušnou část paušálu odpovídající relevantním
výdajům, které jsou opět ve smyslu tohoto článku výzvy považovány za celkové náklady.

Celkové průměrné náklady jsou výše vypočtené náklady zprůměrované za poslední 2 uzavřená
účetní období (viz příklad výpočtu dále)
Neuznatelné náklady:
V případech, kdy náklady žadatele na dané lyžařské středisko zahrnuté v účetní závěrce obsahují
rovněž náklady na doprovodné služby (ubytování, restaurace, půjčovny, lyžařské školy apod.) a jiné
náklady nesouvisející přímo s dopravou lyžařů či cestujících (zákazníků) a provozem střediska, je
žadatel tyto povinen od celkových nákladů odečíst a tento výpočet podložit formou podepsaného
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potvrzení ze strany kompetentní osoby – statutárního či jiného oprávněného zástupce žadatele o
podporu. Potvrzení je přílohou č. 3 Výzvy
Odpočet neuznatelných nákladů se neprovádí u žadatelů, u nichž průměrný roční náklad z výkazu
zisku a ztráty (viz výpočet výše) nepřesáhne 5 000 000 Kč včetně.
Výši předkládaných celkových způsobilých nákladů vstupujících do výpočtu tak představuje
průměrné celkové náklady vyčtené z účetní závěrky žadatele za poslední 2 uzavřená období
ponížené o neuznatelné náklady vypočtené viz výše.

Příklad výpočtu celkových uznatelných nákladů a denní výše podpory:
VÝPOČET DENNÍ KOMPENZACE celkové náklady n-1 (Kč) celkové náklady n-2 (Kč)
17 800 000
20 000 000
Denní náklad (celkové/103)
172 816
194 175
CELKEM podpora/den (50%) Kč
91 748

Průměrné náklady
18 900 000
183 495

Kde n je aktuální (neuzavřené) účetní období (hospodářský rok) a celkové náklady n-x jsou celkové
náklady žadatele vyčtené z účetní závěrky ponížené o neuznatelné náklady

6.5

Celková výše podpory vychází z délky období, po něž je znemožněn či omezen provoz lyžařských
středisek, lanových drah a vleků v souladu s bodem 1.4 Výzvy. To se řídí následující tabulkou:

Termín ukončení omezení provozu lyžařských
středisek daných vládou ČR

Počet započitatelných dní pro celkovou výši
kompenzace

14. 2. 2021

50

15. – 28. 2. 2021

dle skutečné délky trvání omezení
započitatelné od 27. 12. 2020

1. 3. 2021 a dále

103

Celková výše podpory poskytnutá žadateli bude stanovena/určena jako součin denní výše
podpory stanovené dle bodu 6.4 Výzvy a počtu dní, po které budou skutečně trvat opatření
znemožňující či omezující provoz lyžařských středisek, lanových drah a lyžařských vleků dle
tabulky výše. Zároveň platí, že v případě platnosti zákazu či omezení provozu lyžařských středisek,
lanových drah a lyžařských vleků až do 28. 2. 2021 včetně mají všichni žadatelé o dotaci rovněž nárok
na kompenzaci v délce 103 dnů (délka lyžařské sezony), bez ohledu na případné zrušení či zmírnění
omezujících či zakazujících opatření od 1. 3. 2021.
Vzhledem ke skutečnosti, že k 14. 2. bude ukončen vládou ČR vyhlášený nouzový stav rušící opatření
a zákazy, na jejichž podkladě byla tato Výzva vyhlášena, je stanovena jednotná délka podpory
v maximální délce trvání 50 dní (odpovídá počtu dní uzavření od 27. 12. 2021). Poskytovatel si
vyhrazuje právo upravit Výzvu v tomto bodě ve smyslu možného prodloužení délky započitatelného
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období v okamžiku změny pandemické situace, a to nejpozději do okamžiku ukončení příjmu žádostí.
V případě prodloužení počtu těchto dní po podání žádostí určí poskytovatel jednotný způsob úpravy
do té doby podaných žádostí.
V případě, kdy k ukončení opatření omezujících provoz lyžařských středisek, nebo lanových drah či
lyžařských vleků dojde v mezidobí od 15. do 28. 2. 2021, bude celková výše kompenzace přímo
úměrná počtu dní, po něž omezující podmínka trvala. Tento počet určí poskytovatel dotace
nejpozději k okamžiku schválení žádosti o dotaci a zajistí jeho zohlednění ve výpočtu celkové výše
požadované podpory.
UPOZORŃUJEME žadatele o dotaci, že celková maximální podpora udělená jednomu žadateli
(podniku) dle režimu Dočasného rámce Evropské komise sekce 3.1 je nejvýše 1.800.000 EUR pro
jeden podnik za všechny programy, v nichž dle sekce 3.1 čerpá podporu. Bez ohledu na počet
započitatelných dní dle bodu 6.5 Výzvy je tak žadatel povinen započíst pouze tolik dní, kterými daný
limit ve výši 1.800.000 EUR v součtu s ostatní již získanou podporou nepřekročí. Uplynutím
příslušného počtu takto započitatelných dní je pak čerpání dle této Výzvy považováno za skončené
a nadále neomezuje žadatele v čerpání jakékoliv jiné možné podpory (viz souběh kompenzací dále).

9.2.
Povinné přílohy k žádosti: Doklad potvrzující počet míst na daných zařízeních započtených do
žádosti o podporu (souhrnný technický list k dopravnímu zařízení, nebo jiná obdobná dokumentace z níž
plyne počet míst, bez nutnosti jakékoliv další podrobné dokumentace) – tato příloha se dokládá pouze
v případě, že žadatel o dotaci na základě výpočtu uznatelných nákladů bude získávat dotační podporu
právě na základě „sedačkovného“. V případě postupu výpočtu uznatelných nákladů výčtem těchto dat
z finančních výkazů není třeba podrobné podklady k vlekům a lanovým drahám dokládat, Výkaz zisku a
ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období, Doklad o oprávněnosti k provozu vleku/lanové dráhy,
Daňové přiznání u osob vedoucích daňovou evidenci nebo uplatňujících paušál, Potvrzení o odečtení
nezpůsobilých nákladů (Příloha 3 Výzvy).
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