
Statut dotačního programu na podporu podnikání 
a činnosti neziskových organizací 

 
 
I. Název dotačního programu 
Dotační program města Lysá nad Labem (dále jen „Město") na podporu drobného a malého podnikáni, 
na podporu činností neziskových organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními 
a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020 (dále jen „dotační program"). 
 
II. Účel dotačního programu 
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotací z tohoto dotačního programu je 

 udržet stávající podnikatelské prostředí v územním obvodu Města, zejména pak sektoru služeb 
a vybraných živností volných a řemeslných; 

 udržet stávající činnost neziskových organizací působících v územním obvodu Města. 
 
III. Finanční rámec dotačního programu 
1) Finanční rámec udává, jakou výši finančních prostředků může Město v maximální výši alokovat. Tato 

částka může být navýšena při vysokém počtu žadatelů nebo v případě prodlužování mimořádných 
opatření souvisejících s vyhlášením Nouzového stavu v České republice. 

2) Celkový objem nenávratných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro dotační program 
je 4 mil. Kč. Celkový objem návratných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro dotační 
program je 7 mil. Kč. 

3) Termín zahájeni podávání žádosti o dotaci je 1.6.2020. 
4) Žádosti je možné podávat dle tohoto harmonogramu: 

 v období od 1.6.2020 do 15.6.2020 lze podat žádosti za měsíce březen, duben, květen 2020; 

 v období od 16.6.2020 do 15.7.2020 lze podat žádosti za měsíce červen 2020; 

 v období od 16.7.2020 do 15.8.2020 lze podat žádosti za měsíce červenec 2020. 
Žádosti se budou vyřizovat 1x měsíčně, a to tak, že v daném měsíci budou posouzeny a vyřízeny žádosti 
podané do 15. dne daného kalendářního měsíce. Žádost o dotaci je možné podat jen za některé měsíce 
či za všechny měsíce, pokud je jejich podání v souladu s podmínkami tohoto dotačního programu. 

5) V případě vyšší potřeby objemu nenávratných finančních prostředků je možné jejich objem zvýšit až na 
částku 5,5 mil. Kč na úkor objemu návratných finančních prostředků. 

 
IV. Vymezení oprávněných žadatelů 
1) Dotace může být poskytnuta níže uvedeným subjektům podnikajícím v oblasti služeb, vybraných 

živností volných a řemeslných a zdravotnictví: 
a) fyzické či právnické osobě podnikající dle živnostenského zákona; 
b) fyzické či právnické osobě podnikající dle jiného než živnostenského zákona (včetně tzv. 

svobodných povolání) 
s adresou provozovny, místem podnikání nebo sídlem v územním obvodu Města a splňující zároveň 
podmínku, že podnikatelská činnost osoby uvedené pod písm. a) a/nebo b) tohoto odstavce byla či je 
zakázána usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření anebo byla či je omezena usnesením Vlády ČR 
o přijetí krizového opatření. Jedná se zejména o: 

 vnitřní a vnější sportoviště; 

 bazar; maloobchodní prodej; 

 kadeřnické a vizážistické služby, individuální zdravotní a relaxační služby; 

 restaurace, cukrárna, hotel; 

 ubytovací služby; 

 autoškoly, služby dopravců; 

 poskytováni stomatologických služeb a služeb se stomatologií souvisejících; 

 poskytováni služeb praktického lékaře pro děti, dorost a dospělé, odborného lékaře, logopeda, 
zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnická zařízení, 

 dopravní zdravotnická služba, služby veterináře. 



2) Dotace dále může být poskytnuta soukromoprávním subjektům vykonávajícím veřejně prospěšnou 
činnost (tzv. neziskovým organizacím), za které jsou pro účely tohoto dotačního programu považovány 
obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, nadace a nadační fondy s adresou provozovny nebo 
sídlem v územním obvodu Města, které zároveň splňují podmínku, že výkon jejich hlavní činnosti byl či 
je usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření zakázán anebo výkon jejich hlavní činnosti byl či je 
usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření omezen. 

3) Osoby a subjekty specifikované v odst. (1) písm. a) a b) a v odst. (2) tohoto článku se nadále označují 
jako „žadatel“ či „žadatelé“. Podnikatelská činnost či hlavní činnost Žadatele se nadále označuje jako 
„podnikání“, „předmět činnosti“. 

 
V. Možnosti čerpáni dotace, typy finančních dotací 
1) Minimální výše dotace není stanovena. Maximální výše dotace je stanovena takto: 

 do výše 100 % prokazatelných provozních nákladů; 

 do výše 15 000,- Kč / 1 osobu zaměstnance a měsíc jako náhrada za mzdu, maximálně však do počtu 
15 zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy alespoň s úvazkem 0,3; 

 do výše 15 000,- Kč / 1 osobu / měsíc jako náhrada za příjem OSVČ 
v měsíci, za který je žádost podávána. Výše provozních a mzdových nákladů bude odvozena od 
provozních nákladů za měsíce prosinec 2019, leden 2020 a únor 2020. 

2) Žadatel je oprávněn žádat o nenávratnou finanční dotaci, která je poskytnuta na úhradu 
prokazatelných provozních nákladů (nájem, platby či zálohy za teplo a TUV, platby či zálohy na plyn, 
SUV a elektrickou energii apod.) souvisejících s předmětem činnosti v provozovně, ne však mzdových. 

3) Žadatel je oprávněn žádat o návratnou finanční dotaci, která je poskytnuta na prokazatelné mzdové 
a jiné náklady, neuvedené v bodě a) tohoto odstavce, které souvisejí s předmětem činnosti 
v provozovně, nebo o náhradu za příjem OSVČ. Takto poskytnutá pomoc je návratná, se splatnosti celé 
částky do 12 kalendářních měsíců od dne poskytnuti první finanční dotace. 

4) Pro nenávratnou i návratnou finanční dotaci se podává žádost zvlášť'. Podání žádosti budou žadatelé 
provádět elektronicky na adresu: dotace_covid@mestolysa.cz 

 
VI. Podmínky pro předložení žádosti  
1) Dotace může být poskytnuta na základě vyplněné žádosti, která je přílohou tohoto statutu. Žádost je 

možné podat: 

 elektronicky s vlastnoručním elektronickým podpisem na emailovou adresu 
dotace_covid@mestolysa.cz 

 prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Města: 5adasau 

 osobně na podatelnu Města na adrese Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem v úředních 
hodinách podatelny. 

2) Společné se žádostí připojí žadatel kopie dokladů, které potvrzují oprávněnost provozních nákladů 
Žadatele na poskytnutí dotace k úhradě provozních nákladů (kopie nájemní smlouvy, kopie dokladů 
potvrzující výši měsíčních plateb za energie, nejsou-li jih zahrnuty v nájemném dle nájemní smlouvy 
a další kopie dokladů dle žádosti). Přílohou žádosti bude i kopie dokladu umožňující podnikání Žadatele 
v územní působnosti Města, nelze-li takovou skutečnost zjistit z veřejných registrů. 

 
VII. Proces hodnoceni 
1) Proces hodnocení je započat v okamžiku doručení žádosti a je zakončen doporučením Finančního 

výboru Města Lysá nad Labem o poskytnutí nebo zamítnutí dotace. Finanční výbor vydá své doporučení 
nejpozději do 30. dne kalendářního měsíce, v němž se žádosti posuzují. Finanční výbor při vydání svého 
doporučení může použít i videokonferenci. 

2) Každá došlá žádost je posuzována individuálně a Finanční výbor má právo doporučit změnu požadované 
výše dotačních prostředků. 

3) Konečné rozhodnutí o poskytnutí nebo zamítnutí dotace schvaluje na základě doporučení Finančního 
výboru Rada města. 
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VIII. Podmínky poskytnutí dotace 
1) Nenávratná finanční výpomoc bude poskytnuta formou dotace na základě podepsání veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi Žadatelem a Městem. 
2) Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na základě smlouvy o bezúročné půjčce na dobu max. 12 

měsíců od připsání první finanční částky na účet Žadatele. Bude poskytnuta bez zajištění. 
3) Není možné podat vice žádostí o nenávratnou finanční dotaci za 1 kalendářní měsíc. 
4) Není možné podat vice žádostí o návratnou finanční dotaci za 1 kalendářní měsíc. 
5) Dotace je poskytována za kalendářní dny ode dne vyhlášení Nouzového stavu v ČR do jeho ukončení 

a jednoho měsíce následujícího po měsíci, kdy k ukončení Nouzového stavu v ČR došlo. 
6) Dotace bude vypočtena poměrně dle skutečného počtu dní, po které byla činnost Žadatele omezena 

a/nebo zakázána.  
7) Žádost je možné podat opakovaně, vždy za kalendářní měsíce, za které nebyla žádost o dotaci ještě 

uplatněna, a to po dobu platnosti tohoto dotačního programu.  
8) Příjemce dotace není oprávněn ukončit předmět činnosti, v jehož souvislosti si žádá o poskytnutí 

dotace: 

 u nenávratné finanční dotace během 3 měsíců od poskytnutí dotace; 

 u návratné finanční dotace do 3 měsíců od úplného splacení dotace. 
Dojde-li k ukončení předmětu činnosti žadatele, v jehož souvislosti si žádal o poskytnutí dotace, 
před uplynutím lhůty uvedené v tomto odstavci, je žadatel povinen přijatou dotaci vrátit v celém 
rozsahu. 

 
IX. Kontrola použití dotace 
Správnost použití dotace podléhá kontrole poskytovatele. Žadatel je povinen zpracovat závěrečné 
vyúčtování dotace na pokyn Města. 
 
X. Závěrečná ustanoveni, prohlášení 
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnuti dotace, stejné jako nečerpání dotace ve schválené 

výši nezakládá nárok žadatele na poskytnutí dotace v následujících měsících. 
2. Podáním žádostí bere žadatel na vědomí závaznost znění tohoto Statutu. 
3. Žadatel bere na vědomí, že nelze žádat o poskytnutí finančního příspěvku na stejný účel z více různých 

veřejných zdrojů, zejména z Úřadu práce, státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, 
vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných 
programů a projektů EU. Na náhradu mezd nebo platů či na náhradu provozních nákladů (či jejich část) 
lze tedy žádat pouze jednou. 

4. Podáním žádosti žadatel prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti ke dni 
podání žádosti. Pokud žadatel prokazuje splnění podmínky bezdlužnosti sám, čestně prohlašuje, že jím 
uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídající skutečnosti, že není v likvidaci nebo v konkurzním řízení 
a nebyla mu v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. 


