VÝZVA na kompenzaci škod
- „Pomoc po tornádu“

č.j.: MPO 546573/21/61500/01000
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1.

Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také jen „poskytovatel“) ve spolupráci s agenturou pro
podporu podnikání a investic CzechInvest zveřejňují v návaznosti na usnesení vlády ze dne 28. června
2021 tuto Výzvu jako opatření Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřené na podnikatele postižené
tornádem pod názvem „Pomoc po tornádu“

1.2.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

1.3.

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

1.4.

Subjektem provádějící administraci žádostí o poskytnutí podpory je agentura CzechInvest.

1.5.

Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné uznatelnosti
stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné uznatelnosti nákladů jsou vymezeny v čl. 9. a čl. 10.),
přičemž k úhradě nákladu musí dojít nejpozději do 15. 2. 2022. Je-li v textu Výzvy, jejich přílohách či ve
formuláři žádosti použito označení „náklad“ či „výdaj“, rozumí se tím náklad dle tohoto bodu.

2.

Účel Výzvy

2.1.

Účelem Výzvy je podpora podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho
doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Nyní je třeba okamžitě tyto
podnikatele finančně podpořit při obnovení jejich podnikání.

3.

Alokace Výzvy

3.1.

Celková alokace Výzvy je 200 000 000 Kč.

3.2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy upravit.

4.

Termíny a způsob vyhlášení Výzvy

4.1.

Datum předpokládaného vyhlášení Výzvy:

29. 6. 2021

4.2.

Datum předpokládaného zahájení příjmu žádostí:

30. 6. 2021

4.3.

Datum předpokládaného ukončení příjmu žádostí:

30. 9. 2021

4.4.

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.mpo.cz a též na internetových
stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org

5.

Forma podpory

5.1.

Podpora je poskytována formou dotace ex-ante.

5.2.

Dotace je poskytnuta na základě schválené žádosti o podporu a vydaného Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši vypočtené dle čl. 9 této Výzvy
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6.

Obecné zásady

6.1.

Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.

6.2.

Prostředky dotace musí být využívány efektivně, účelně a hospodárně.

6.3.

Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem,
jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).

6.4.

Osobní údaje poskytované žadatelem poskytovateli při podání žádosti jsou zpracovávány v souladu
s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.

6.5.

Příjemce dotace je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání
Rozhodnutí.

6.6.

Vedou dokladovou evidenci v souladu s daňovou legislativou (účetnictví ze zákona, daňovou evidenci,
přehled příjmů a výdajů nebo obdobnou evidenci pro stanovení daňové povinnosti). Náklady
uplatňované v rámci dotace musí být v účetnictví sledovány odděleně, v případě již uzavřeného
účetního období vyhotoví příjemce dotace samostatný přehled.

6.7.

Poskytnutá dotace musí být vždy řádně vyúčtována, vypořádána a podložena prvotními účetními
doklady.

6.8.

Duplicitní uplatnění stejných nákladů z různých veřejných zdrojů (včetně zdrojů státního rozpočtu) není
dovolena. Příjemce dotace nesmí stejné náklady uplatněné v rámci dotace uplatňovat u jiných
poskytovatelů veřejných prostředků 1 , např. program Ministerstva zemědělství „Tajfun“. Pokud byl
určitý náklad uplatněn v rámci dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části
nákladu.

6.9.

Příjemce je povinen pokračovat v podnikatelské činnosti a využívat nově pořízený majetek minimálně
jeden (1) rok po jeho zařazení do užívání.

7.

Předmět podpory, oblasti podpory

Předmětem podpory je podpora určená podnikatelským subjektům postiženým zásahem tornáda a jeho
doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Podpora představuje finanční
příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem a jeho doprovodnými jevy na
majetku podnikatelského subjektu a představuje následující kategorie:
7.1.

Škody na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách (Způsobilé náklady dle článku 9.7 Výzvy) pořízené
před zásahem tornáda, které byly pojištěny

7.2.

Škody na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách (Způsobilé náklady dle článku 9.7 Výzvy) pořízené
před zásahem tornáda, které nebyly pojištěny

7.3.

Jednorázový příspěvek na úklidové práce spojené s odstraněním škod po tornádu a jeho
doprovodných jevech ve výši 50 000,- Kč

1

Za duplicitní uplatnění stejných nákladů je pro potřeby Výzvy považováno tzv. dvojí financování, tedy situace, kdy stejný náklad je uplatněný
dvakrát v rámci podpory ze dvou různých veřejných zdrojů a tím v zásadě dojde k obohacení příjemce dotace.
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8.

Oprávněný žadatel

8.1.

Oprávněným žadatelem ve Výzvě je jakýkoliv podnikatelský subjekt (právnická, nebo fyzická osoba)
podnikající dle platných právních předpisů ČR plnící v ČR daňovou povinnost (ke dni podání žádosti
daňovým rezidentem České republiky nebo Evropské unie), který byl prokazatelně postižen zásahem
tornáda a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021.

9.

Výše podpory a způsobilé náklady

9.1.

Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.1 představuje rozdíl mezi plněním
pojišťovny za prokazatelně zničený majetek a cenou nově pořízeného majetku/zboží/zásob

9.2.

Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.2 představuje 80 % ceny nově
pořizovaného majetku/zboží/zásob, který nahrazuje tornádem prokazatelně zničený.

9.3.

Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.3 představuje paušální částku 50 000,Kč na úklidové práce spojené s odstraněním škod po tornádu a jeho doprovodných jevech.

9.4.

Součet celkových přiznaných podpor dle článků 7.1 až 7.3 Výzvy nesmí přesáhnout 1 mil. Kč

9.5.

Minimální výše podpory činí 50 000,- Kč

9.6.

Podpora je poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ve znění
Nařízení 2020/972 ze dne 2. července 2020, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 7. července
2020.“

9.7.

Způsobilé náklady jsou následující:
a) výdaje neinvestičního charakteru na kompenzaci škod dle článků 9.1. až 9.3., přičemž předmětem
kompenzace škod jsou:
- stroje a zařízení, popřípadě jejich soubory
- software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů a zařízení a nezbytně potřebné duševní
vlastnictví (např. licence) přímo související s pořizovanými stroji a zařízeními)
-

stavební práce na technickém zhodnocení nemovitosti

-

dopravní silniční prostředky sloužící k podnikatelské činnosti

-

technické práce k dosažení technického zhodnocení dlouhodobého majetku, např. technické
úpravy výrobní linky a obdobných zařízení

9.8.

-

zásoby, zboží

-

úklid po tornádu (jednorázová paušální podpora na úklidové práce ve výši 50 tis. Kč)

Nezpůsobilé náklady jsou následující:
a) DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
b) Splátky půjček a úvěrů
c) Sankce a penále
d) Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky
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e) Dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí pořizovaných strojů a
zařízení a není předmětem odpisu
f)

Opravy a údržba stávajícího majetku, který nebyl poničen tornádem

10. Hodnocení žádostí
10.1. Hodnocení přijatelnosti bude provedeno na základě kritérií přijatelnosti uvedených v tomto článku,
tedy:
10.2. Žádost je podána předepsaným způsobem řádně a v daném termínu dle Výzvy
10.3. Žádost je podána oprávněným žadatelem dle čl. 8.; tuto skutečnost žadatel prokáže čestným
prohlášením.
10.4. Žadatel ke dni podání žádosti potvrzuje, že:
a) nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil
provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského
zákona;
b) je subjektem, který byl přímo a prokazatelně postižen zásahem tornáda na území České republiky
v červnu 2021
c) je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů podle §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v
platném znění;
d) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 2 a vůči poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 10. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují
opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-19 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a
sociálních věcí;
e) dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
nebylo k datu podání žádosti o podporu rozhodnuto o úpadku žadatele;
f)

soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na majetek žadatele
podpory nebo nenařídil exekuci jeho majetku;

g) není v likvidaci;
h) nepožívá výhody z dřívější protiprávní podpory prohlášené rozhodnutím Evropské komise za
neslučitelnou s vnitřním trhem nebo jako příjemce takové podpory (nebo společnost ve skupině)
vrátil takovou podporu nebo zaplatil celkovou částku takové podpory včetně odpovídajícího úroku;
Skutečnosti uvedené pod písm. a) až h) žadatel prokáže čestným prohlášením.

2

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Celní správa ČR.
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11. Náležitosti žádosti
11.1. Žádost bude obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti
žadatel vyplní přímo do předepsaného formuláře žádosti a odevzdá na příslušném místě dle Výzvy (bod
12). Jsou jimi:
a)

název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele,

b)

název a adresa poskytovatele,

c)

požadovaná výše dotace a způsob jejího výpočtu

d)

lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo,

e)

identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,

f)

čestná prohlášení dle čl. 10.3,

g)

pojistná smlouva na zničený majetek (pokud existuje),

h)

další v elektronickém formuláři stanovené údaje,

i)

informaci o identifikaci:
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají
na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

11.2. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti.

12. Způsob podávání žádostí
12.1. Žádost se podává písemně odevzdáním na příslušné sběrné místo.
12.2. Sběrnými místy pro účely této výzvou jsou:
g) Okresní hospodářská komora Břeclav
nám. T. G. Masaryka 38/10 (1.patro), 690 02 Břeclav
h) Okresní hospodářská komora Hodonín
Kasárenská 4063, 695 01 Hodonín
i)

regionální kanceláře agentury CzechInvest (https://www.czechinvest.org/cz/Kontakty/Regionalnikancelare) a terénní pracoviště v postižených oblastech

13. Doložení dalších podkladů
13.1. Poskytovatel si na základě ustanovení § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může kdykoliv
v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání
Rozhodnutí.
13.2. K doložení dalších podkladů poskytne poskytovatel žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných
dalších podkladů.
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Text čestných prohlášení je nedílnou součástí formuláře žádosti.
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14. Vyúčtování a vypořádání dotace
14.1. Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém poskytovateli nejpozději do 15. února 2022.
14.2. Současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem musí příjemce dotace vrátit
nevyčerpané finanční prostředky, a to nejpozději do 15. února 2022 na stanovený účet poskytovatele.
14.3. Pravidla pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků jsou stanovena v Rozhodnutí.
14.4. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným
způsobem nejpozději do 15. února 2022.

15. Kontrola použití dotace
15.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí nebo
platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté dotaci,
poskytnout veškeré doklady vážící se poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů
o naplňování účelu dotace se skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v žádosti
a do svého sídla a na svá pracoviště kontrolním orgánům a vytvořit jim podmínky, poskytnout
součinnost a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především
poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další
orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR.
15.2. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti
s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bez
zbytečného odkladu po jejich ukončení.
15.3. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně
kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo
uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě
stanovené poskytovatelem.
15.4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě
v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace
v přímé souvislosti s ní porušil podmínku,
a)

za které byla dotace poskytnuta,

b)

u níž poskytovatel podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanovil, že její nesplnění bude
postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a

c)

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.

15.5. Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě,
pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní,
a)

porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle § 14 odst. 4 písm.
j) rozpočtových pravidel,

b)

nedodržel účel dotace, nebo
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c)

porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení
opatření k nápravě

16. Veřejná podpora
16.1. Podpora v rámci této Výzvy bude poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis, ve znění Nařízení 2020/972 ze dne 2. července 2020, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne
7. července 2020.“
16.2. Podpora nemůže být poskytnuta subjektu, jemuž byl vystaven inkasní příkaz k navracení neslučitelné
veřejné podpory (v tuto chvíli není v ČR evidován žádný případ).

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky Výzvy změnit; změny v takovém případě poskytovatel
zveřejní na internetových stránkách poskytovatele www.mpo.cz a agentura CzechInvest
www.czechinvest.org
17.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo Výzvu zrušit.
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