II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

V reakci na usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 předkládá
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ke schválení vládě ČR
program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19
způsobeného virem SARS-CoV-19 "COVID – SPORT III Lyžařská střediska“ (dále jen
„Program“).
Cílem Programu je poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých
krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě
provozování a správy lyžařských středisek, která musela být od 27. 12. 2020 na základě výše
uvedeného usnesení vlády České republiky uzavřena, čímž došlo k významnému poklesu
tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.
Podpora bude poskytována zpětně za období od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021 Současně platí,
že konečný termín 22. 1. 2021 může být prodloužen, a to v návaznosti na vývoj pandemické
situace COVID-19.
Podpora bude poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě
dotace na provozní náklady.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury
přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč (základní vleky), 340
Kč (neodpojitelné lanové dráhy) nebo 530 Kč (odpojitelné lanové dráhy) za 1 den provozu.
Maximální výše denní podpory je dále omezena částkou vypočtenou jako 50 % běžného
průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 2 sezony, resp. dvě uzavřená
účetní období. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek. Výše uvedená
struktura částek určených na jedno místo přepravního zařízení vychází z modelových příkladů
3 konkrétních středisek různých velikostí a struktur technického i technologického vybavení a
navržená kompenzace tak odpovídá všem druhům středisek s ohledem na jejich velikost a
technické možnosti.
Způsobilým žadatelem o podporu je fyzická osoba – podnikatel nebo obchodní korporace
(včetně spolků a sdružení), která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, případně na základě úředního povolení pro provoz lanových drah. Jedná se o
vlastníky nebo provozovatele skiareálů.
Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise:
Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření
koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat dotace až do výše 800 000 EUR
společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity. Zároveň probíhá na evropské úrovni
jednání o možném navýšení limitu dle čl. 3.1 až na dvojnásobek (tedy 1,6 mil. EUR).

Pro realizaci Programu je předpokládána alokace 1 mld. Kč. Program bude financován
z rozpočtové kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě vyčerpání prostředků bude
na jednání vlády předložen návrh způsobu dalšího financování Programu.
Navržený Program podléhá notifikační povinnosti Evropské komise, tuto notifikaci zajistí
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Datum vyhlášení výzvy na příjem žádostí o podporu bude v průběhu ledna 2021.

Stránka 2 (celkem 2)

