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Dotační titul COVID – Sport III 

Kdo může žádat ?  Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:  
a) Je podnikající fyzickou osobou, nebo je právnickou osobou (vyjma obcí, měst, 

krajů a ostatní veřejné samosprávy), která je ke dni podání žádosti daňovým 
rezidentem České republiky nebo Evropské unie. 

b) Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, či 
živnost definovanou jako „provoz lyžařského areálu a přidružených služeb“, provoz 
lyžařských vleků a lanových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů nebo na základě úředního povolení pro provoz lanových drah.  

c) V důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-
19 mu byl v rámci jeho podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží či 
prodej nebo poskytování služeb v období od 27. 12. 2020.  

d) Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly (nebo nevznikaly) 
tržby a tím i likvidita.  

Další podmínky, které musí žadatel splňovat jsou uvedeny ve Výzvě programu COVID 
Sport III na str. 3  - 4.  

O kolik může žádat 
a jak se dotace 
vypočítává ?  

Základní denní výše podpory je vypočtena jako součet všech míst na unašečích vleků 
a vozech lanových drah v daném středisku za příslušného žadatele (1 projekt = 1 
středisko = 1 žadatel o dotaci jako IČ) násobená příslušnou Programem stanovenou 
sazbou dle typu zařízení, resp. přepravnosti dle počtu míst.  
Denní výše podpory je limitována částkou odpovídající 50% průměrného denního 
nákladu 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 představuje 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.)  
Celkové průměrné náklady jsou výše vypočtené náklady zprůměrované za poslední 2 
uzavřená účetní období.  
Podrobný způsob výpočtu, včetně příkladů je uveden ve Výzvě programu COVID 
Sport III v článku č. 6 

Kde najít a vyplnit 
žádost a jak jí podat ? 

Žádost se vyplňuje v Agendovém informačním systému (AIS) MPO. Podání žádosti 
vyžaduje od žadatele následující tři kroky:   
1) Aktivace a založení identity na portálu EIDENTITA 
2) Registrace žadatele do AIS MPO,  
3) Založení, vyplnění a podání žádosti 

Podrobný popis postupu je uveden na https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/SportIII  
Žádost je podávána elektronicky přímo z AIS MPO 

Jaké specifické 
informace musí 
žadatel poskytnout ? 

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto 
náležitosti žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO (dále jen 
„Systém“). Jsou jimi především:  
a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele  
b) bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora  
c) název a adresa poskytovatele (Systém generuje automaticky)  
d) požadovaná částka podpory 
e)  účel, na který chce žadatel podporu použít (Systém generuje automaticky) 
f)  lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (Systém generuje automaticky) 
g)  identifikace Výzvy 2, na jejímž základě je žádost podávána (Systém generuje 

automaticky) 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/SportIII
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h)  je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci osob jednajících za 
zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na 
základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění),  osob s podílem v této 
právnické osobě, osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

i) Informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu.  

Jaké přílohy se musí 
dodat ? 

Kromě vyplněné žádosti musí žadatel dodat ještě tyto přílohy 

a) 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),  

b) Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období,  
c) Potvrzení o odečtení nezpůsobilých nákladů 

Jaké jsou termíny ? Žádost se musí podat nejpozději do 18.3.2021 do 16:00 hodin 

Jaká jsou rizika ? 1) Výzva může být v průběhu období pro podávání žádostí aktualizována a některá 
pravidla upřesněna. Doporučujeme proto sledovat stránky 

https://www.mpo.cz/sport , kde se o případných aktualizacích dozvíte   

2) Komplikací může být samotné přihlášení se do systému AIS MPO. Způsob 
přihlášení a registrace je sice podrobně popsán na 

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII, ale samotný proces může žadatele 

zdržet, takže není dobré toto nechávat na poslední chvíli, ale řešit tuto registraci 
s dostatečným, minimálně týdenním předstihem před termínem uzávěrky. 

3) Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou být v 
průběhu kontrol o využití dotace ověřovány. To samé však platí o obsahu 
jednotlivých přehledů, které jsou přílohami žádosti.  

Odkaz na podrobná 
pravidla dotace   

https://www.mpo.cz/sport  
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