
 

 

 
VÝZVA 

k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky  
na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy 

v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 

 
 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, poskytovatel dotace,  
v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozpočtových 
pravidlech“), vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na ochranné chemické 
prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech 
veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-
2. 

 
1. Předmět dotace 

Účelová neinvestiční dotace je určena na zajištění ochranných chemických prostředků 
a ochranných pomůcek a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné 
dopravy. Jejími příjemci mohou být následující příjemci:  

a) kraje a hlavní město Praha, za účelem poskytnutí dotace pro dopravce veřejné dopravy 
zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících podle § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o veřejných službách“), a 

b) dopravci zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících podle § 4 Zákona o veřejných 
službách. 

Zajišťuje-li objednatel (příslušný místní orgán na úrovni obce) podle písm. a) této výzvy veřejné 
služby v přepravě cestujících sám v souladu s ust. § 8 odst. 1 Zákona o veřejných službách, 
přistupuje se k němu z pohledu této výzvy jako k dopravci zajišťujícímu veřejné služby. 

Ochrannými chemickými prostředky a ochrannými pomůckami se rozumí: 

 prostředky na mytí rukou pro personál a cestující, 
 desinfekční prostředky na desinfekci prostor pro cestující a personál, 
 ochranné roušky pro personál, případně jiné součásti oblečení potřebné pro snížení rizika 

nákazy a 
 obdobné prostředky a ochranné pomůcky. 

 

Personálem se pro účely této Výzvy rozumí pracovníci dopravce, kteří jsou při výkonu své funkce 
ve styku s cestující veřejností. 

 

2. Časový harmonogram 
Datum vyhlášení výzvy:    19. března 2020 
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci:  19. března 2020  
Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci:  30. dubna  2020 
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3. Alokace výzvy a příjemci dotace 
Na dotaci je vyčleněno v rozpočtu Ministerstva dopravy 100 000 000 Kč. Z této celkové částky 
bude 20 % poskytnuto drážním osobním dopravcům v závazku Ministerstva dopravy  a 80 % bude 
poskytnuto krajům a hlavnímu městu Praze (netýká se spojů a linek, které nejsou provozovány 
v závazku veřejné služby ve smyslu Zákona o veřejných službách). Konkrétní výše  finančních 
prostředků bude krajům a hlavnímu městu Praze přiznána podle počtu přepravených osob za rok 
2018 ve veřejné hromadné dopravě osob v závazku za daný kraj a hlavní město Prahu. 

Maximální výše dotace pro rok 2020 je uvedena zvlášť u každého oprávněného příjemce: 

  
Příjemci podle odst. 1 písm. a) této výzvy (účelový znak: 27009 – účelové dotace na krizové stavy)  

Hlavní město Praha 36 792 000 Kč 

Středočeský kraj 5 000 000 Kč 

Jihočeský kraj  1 824 000 Kč 

Plzeňský kraj  3 520 000 Kč 

Karlovarský kraj 600 000 Kč 

Ústecký kraj  2 552 000 Kč 

Liberecký kraj 1 536 000 Kč 

Královéhradecký kraj 1 560 000 Kč 

Pardubický kraj 1 496 000 Kč 

Kraj Vysočina 904 000 Kč 

Jihomoravský kraj 11 072 000 Kč 

Olomoucký kraj 6 504 000 Kč 

Moravskoslezský kraj  5 064 000 Kč 

Zlínský kraj 1 576 000 Kč 

Příjemci podle odst. 1 písm. b) této výzvy 

České dráhy, a.s. 17 505 574 Kč 

GW Train Regio, a.s. 237 027 Kč 

ARRIVA vlaky, s.r.o. 1 125 749 Kč 

RegioJet, a.s. 1 131 650 Kč 

Celkem 100 000 000 Kč 

 

4. Podmínky pro poskytnutí dotace 
Oprávněný příjemce podle odst. 1 písm. a) této Výzvy se poskytnutím dotace zavazuje splnit 
následující podmínky: 
a) poskytnout finanční prostředky získané z dotace obcím a dopravcům v závazku veřejné služby 

přímo, popřípadě prostřednictvím obcí, které jsou objednateli dopravní obslužnosti podle § 3 
Zákona o veřejných službách; 

b) žádost o poskytnutí dotace bude předložena poskytovateli v souladu s § 14 odst. 3) 
rozpočtových pravidel, kde bude mimo jiné uvedena kontaktní osoba pro příslušný kraj a hlavní 
město Prahu, včetně její e-mailové adresy a telefonického spojení, a bankovní číslo účtu, na 
který má být dotace (finanční prostředky) poskytnuta;  
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c) doložit poskytovateli dotace do 31. srpna 2020 podle vzoru stanoveného v příloze č. 1 této 
Výzvy přehled poskytnutých prostředků společně s daňovými doklady, tj. kopiemi faktur a 
paragonů za zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb 
spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy, zakoupených 
dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost podle § 3 zákona o veřejných službách, 
pokrývajícími celý rozsah poskytnuté dotace;  

d) vrátit do 30. září 2020 nevyčerpanou či nedoloženou část finančních prostředků zpět do 
státního rozpočtu na účet poskytovatele, ze kterého mu byly poskytnuty, a to v případě, že 
prostředky nebudou podle písm. a) dále poskytnuty nebo podle písm. c) nebude jejich účelové 
využití doloženo; 

e) dotace podléhá zúčtování za rok 2020 v souladu vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví 
zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů;  

f) příjemce dotace má povinnost uchovat písemné doklady dokazující účelné vyčerpání 
poskytnuté dotace po dobu deseti let ode dne poskytnutí účelové dotace. 

Přípustnými fakturami a paragony  podle písm. c) jsou faktury a paragony s datem zdanitelného 
plnění od 1. března 2020 do 30. dubna 2020. 

Oprávněný příjemce je povinen poskytnout finanční  prostředky ze státního rozpočtu obcím za 
obdobných podmínek výše uvedených.   

 

Oprávněný příjemce podle odst. 1 písm. b) této Výzvy se poskytnutím dotace zavazuje splnit 
následující podmínky: 
a) doložit poskytovateli dotace do 31. srpna 2020 dotace podle vzoru stanoveného                

příloze č. 2 této Výzvy přehled poskytnutých prostředků společně s daňovými doklady, tj.  
kopiemi faktur a paragonů za zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných 
pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy, 
pokrývajícími celý rozsah poskytnuté dotace;  

b) vrátit do 30. září 2020 nevyčerpanou či nedoloženou část finančních prostředků zpět do 
státního rozpočtu na účet, ze kterého mu byly poskytnuty, a to v případě, že účelové využití 
prostředků nebude doloženo. 

Přípustnými fakturami a paragony  podle písm. a) jsou faktury a paragony s datem zdanitelného 
plnění od 1. března 2020 do 30. dubna 2020. 

 

5. Informace o možnosti postupu poskytovatele dotace 
V souladu s § 14k odst. 1 Zákona o rozpočtových pravidlech Ministerstvo dopravy uvádí, že 

bude-li žádost o poskytnutí dotace trpět vadami, vyzve žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu 
mu poskytne přiměřenou lhůtu. V souladu s § 14k odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlech může 
Ministerstvo dopravy kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů 
nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu poskytne 
přiměřenou lhůtu. V souladu s § 14k odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech si Ministerstvo 
dopravy vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu 
žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této 
úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta. 

V souladu s § 14p Zákona o rozpočtových pravidlech lze žádosti o poskytnutí dotace, která 
byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti 
vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. 
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Poskytovatel dotace upozorňuje žadatele, že porušení podmínek pro použití dotace                           
a povinností příjemce dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle                                
§ 44 a § 44a rozpočtových pravidel. 

 
6. Kontakt na vyhlašovatele výzvy 
Ministerstvo dopravy ČR 
Odbor veřejné dopravy 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 
Email: sekretariat.190@mdcr.cz 
Datová schránka: n75aau3 
 
 

 

Příloha č. 1 – Přehled poskytnutých prostředků pro žadatele podle odst. 1 písm. a) této výzvy (vzor) 

Příloha č. 2 – Přehled poskytnutých prostředků pro žadatele podle odst. 1 písm. b) této výzvy (vzor) 
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Příloha č. 1 

Přehled poskytnutých prostředků pro žadatele podle odst. 1 písm. a) této výzvy (vzor) 

 

Kraj/hlavní město Praha: ………………………….. 

1. Dopravní obslužnost kraje/hlavní město Praha  

Dopravce Poskytnuté prostředky 
podle odst. 4 písm. a) 
výzvy 

Doložené prostředky 
podle odst. 4 písm. b) 
výzvy 

Vratka dotace 

[v jednotlivých řádcích 
tabulky se uvádí 
dopravci, kteří požádali 
kraj o poskytnutí dotace] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

2. Dopravní obslužnost obce 

Obec 1: …….. 

[v jednotlivých řádcích 
tabulky se uvádí 
dopravci, kteří požádali 
obec o poskytnutí 
dotace] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

Obec 2: …….. 

[v jednotlivých řádcích 
tabulky se uvádí 
dopravci, kteří požádali 
obec o poskytnutí 
dotace] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

Obec n: ……. 

[v jednotlivých řádcích 
tabulky se uvádí 
dopravci, kteří požádali 
obec o poskytnutí 
dotace] 

[Kč] [Kč] [Kč] 

Celkem všechny řádky 
(součet za kraj a všechny 
obce v kraji) 

[Kč] [Kč] [Kč] 

 

Příloha: Kopie faktur a paragonů za pořízení ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb 
spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 
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Příloha č. 2 

Přehled poskytnutých prostředků pro žadatele podle odst. 1 písm. b) této výzvy (vzor) 

 

Dopravce: ………………………….. 

Poskytnuté prostředky 
podle odst. 4 písm. a) 
výzvy 

[Kč] 

Doložené prostředky 
podle odst. 4 písm. b) 
výzvy 

[Kč] 

Vratka dotace [Kč] 

 

Příloha: Kopie faktur a paragonů za pořízení ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb 
spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 

 

 

 

 

 


