
Výzva 

k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje  
 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na základě usnesení č. ZK 292/09/20 ze dne 14. 09. 2020 

vyzývá níže specifikované fyzické osoby (dále jen „oprávněné osoby“, „způsobilí žadatelé“ 

a „žadatelé“) k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen „dárce“) na 

podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území dárce v době od 1. 10. 2020 do 31. 12. 

2020 (dále jen „výzva“). 

 

 

I. Cílem výzvy je podpora a oživení turistiky a ubytování v ubytovacích zařízeních, která jsou 

umístěna v územním obvodu dárce a byla postižena výpadkem příjmů v důsledku vyhlášení stavu 

nouze  z důvodu šíření onemocnění COVID-19. 

 

II. Dar je určen pro všechny fyzické osoby nepodnikající (občany) s trvalým pobytem na území 

Evropské unie. 

 

III. Dar je určen na kompenzaci výdajů za ubytování v ubytovacím zařízení1, které se nachází na 

území dárce bez rozlišení kategorie poskytovaných ubytovacích služeb (ubytovací zařízení 

s oprávněním poskytovat ubytovací služby – IČO). 

 

IV. Pro naplnění účelu specifikovaného v předchozím odstavci vyčlenil dárce finanční prostředky 

v celkové výši 3 mil. Kč. Tyto prostředky mohou být v průběhu poskytování daru i opakované 

navýšeny na základě rozhodnutí orgánu kraje. 

 

V. Dar je možné poskytnout při ubytování minimálně 3 (tří) po sobě následujících nocí a maximálně 

za 6 (šest) po sobě následujících nocí nepřetržitě v jednom ubytovacím zařízení. 

 

VI. Maximální možná výše daru je stanovena ve výši 50 % účtovaných výdajů v ubytovacím zařízení 

na ubytování za jednu osobu a noc, maximálně však 300 Kč za jednu noc a osobu. 

 

VII. Dar není možné poskytnout v případech ubytování v souvislosti s výkonem práce 

v pracovněprávním vztahu, ve vztahu k živnostenskému podnikání nebo dlouhodobého ubytování, 

kdy se jedná o bydlení. 

 

VIII. Na poskytnutí daru není právní nárok. 

 

IX. Žádost o dar podá žadatel následujícím způsobem: 

a) Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu dárce https://dotace.kr-

karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Vzor žádosti je přílohou 1 této výzvy. 

b) Podávání (příjem) elektronických žádostí je možné od okamžiku zveřejnění výzvy do doby 

rozhodnutí o ukončení příjmu orgánem kraje. Výzva bude zveřejněna nejpozději do 

7 kalendářních dnů od schválení výzvy orgánem kraje nejdéle po celou dobu příjmu 

elektronických žádostí. 

c) Žadatel může v jedné žádosti žádat za sebe a čtyři další osoby, které s ním byly společně 

ubytovány, v případě ubytování většího počtu osob než pět je nutné žádost rozdělit. 

d) Žadatel může v jedné žádosti žádat za jeden či více termínů, maximálně za jeden termín 

v měsíci. 

 

                                                           
1 § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů 

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/


V případě závažných technických obtíží při příjmu elektronických žádostí si dárce vyhrazuje 

právo pozastavit či zcela zastavit jejich příjem. V takovém případě může dárce dokončit přijímání 

žádostí v listinné podobě. O aktuální situaci bude dárce vždy informovat na svém portálu 

https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx a na informačním portálu 

http://programy.kr-karlovarsky.cz.  

 

Žadatel musí k odeslané elektronické žádosti o dar v dotačním portálu dárce vytisknout, vyplnit 

a opatřit vlastnoručním podpisem darovací smlouvu. Žadatel musí listinnou darovací smlouvu 

a všechny povinné přílohy doručit ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů od odeslání 

elektronické žádostí na podatelnu dárce na adresu: 

 

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

 

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je 

rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu dárce, nikoliv datum podání u doručovací služby. 

 

X. Dar může získat pouze způsobilý žadatel, splní-li níže uvedené podmínky: 

a) realizuje ubytování v ubytovacím zařízení dle odst. II; ubytovací zařízení musí 

mít oprávnění poskytovat ubytovací služby – podnikatelský subjekt s přiděleným IČO 

b) ubytování se uskuteční od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

c) řádně vyplní a odešle elektronickou žádost o poskytnutí daru v dotačním portálu dárce 

dle odst. IX 

d) řádně vyplní, podepíše a doručí listinnou smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu dárce 

(dále jen „smlouva“, vzor této smlouvy viz příloha č. 2) 

e) k listinné smlouvě přiloží doklad o realizovaném ubytování v ubytovacím zařízení 

dle odst. III, přičemž doba realizovaného ubytování a datum vystavení tohoto dokladu 

musí předcházet nebo být shodné s datem podání elektronické žádosti; z dokladu 

o realizovaném ubytování musí být patrné: 

 místo ubytování dle odst. III 

 doba ubytování dle odst. V 

 počet ubytovaných osob dle odst. IX. písm. c) 

 cena za ubytování; v případě, že cena za pokoj není stejná za všechny dny 

realizovaného ubytování, musí být na dokladu o realizovaném ubytování rozepsaná 

 skutečnost, že ubytování bylo uhrazeno, a to přímo z dokladu o realizovaném 

ubytování nebo z jiného dokladu (např. z výpisu z bankovního účtu) 

f) doklady o realizovaném ubytování, které nejsou vystaveny na konkrétní jméno, musí 

žadatel předložit v originálu; doklady přiložené k žádosti o dar dárce nevrací, zůstávají 

součástí spisové dokumentace 

g) žadatel nesmí žádat o dar za ubytování ve dvou či více ubytovacích zařízení ve stejné 

době 

h) žadatel nesmí stejný doklad o realizovaném ubytování, na který žádá dárce o dar, uplatnit 

v oblasti podnikání (např. zahrnout do nákladů na vlastní podnikatelskou činnost, uplatnit 

cestovní výdaje u svého zaměstnavatele) 

i) za nezletilé žadatele podepisuje žádost o dar a smlouvu zákonný zástupce 

j) počet žádostí na jednoho žadatele je omezen dle odst. IX. písmeno d). 

 

XI. Dárce si vyhrazuje právo vyžadovat po žadateli opravu nesprávností u podané žádosti a příloh 

či jejich doplnění. V případě pochybností o pravosti dokladu není povinen žádosti vyhovět. 

 

XII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu dárce a uzavření smlouvy se 

stanovuje na 60 pracovních dnů ode dne přijetí listinné žádosti dárcem. 

 

XIII. Dárce poskytne dar oprávněným osobám do 20 pracovních dnů po schválení orgánem kraje. 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx
http://programy.kr-karlovarsky.cz/


XIV. V případě pochybností o správnosti prokazovaných dokladů a skutečností o realizovaném 

ubytování v ubytovacím zařízení má dárce právo vyžádat si doplňující podklady nebo informace, 

podat podnět ke kontrole příslušnému správnímu orgánu či odmítnout dar poskytnout.   

 

 

 

 

 

Ing. arch. Vojtěch Franta, v. r. 

uvolněný člen zastupitelstva, předseda Komise pro UNESCO 


