Příloha č. 2 k Dílčí dohodě MV pro rok 2019

Obsah programů a podmínky čerpání dotace
A) Obsah programů a jejich zaměření:
Program č. 1.1.
Podíl občanského sdružení na systému odborné přípravy příslušníků Hasičského záchranného sboru
České republiky, zaměstnanců, členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní
samosprávy a členů složek IZS.
Cílem je zajištění činnosti Ústředí Sdružení hasičů ČMS, krajských a okresních sdružení hasičů a zajištění
činnosti odborných rad a aktivů občanského sdružení.
Dotace je určena zejména na úhradu
a) materiálních nebo nemateriálních neinvestičních výdajů jako:
- kancelářský spotřební materiál a kancelářské zařízení neinvestičního charakteru,
- nájem prostor pro jednání poradního orgánu nestátní neziskové organizace,
- ubytování a cestovní náhrady včetně stravného dle příslušných předpisů Ministerstva financí členům
poradních orgánů nestátních neziskových organizací nebo lektorům při plnění projektu,
- nájem prostor pro konání odborných seminářů, odborných konferencí, odborné přípravy nebo výcviku
nebo jiných akcí dle projektu,
- učební pomůcky pro přednáškovou činnost,
- další provozní výdaje související s plněním dle projektu (např. energie, rozmnožování materiálu,
poštovné, úhrada služeb apod.),
- ubytování, cestovní náhrady včetně stravného dle příslušných předpisů Ministerstva financí
účastníkům odborných kurzů, konferencí, odborné přípravy, výcviku nebo jiných akcí dle projektu,
- refundace mezd členům poradních orgánů nestátních neziskových organizací nebo lektorům v
závislosti na délce trvání akce dle projektu do maximální výše na osobu uvedené v tabulce č. 1:
Tabulka č. 1
Délka trvání akce
4 dny (nad 24 hodin)
3 dny (17 aţ 24 hodin)
2 dny (9 aţ 16 hodin)
1 den (do 8 hodin)

Refundace mzdy na osobu do /Kč/
3 000
1 800
1 200
600

Dotace není určena na mzdové náklady.

Program č. 1. 3.
Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
Cílem je příprava a organizace soutěží TFA mladých hasičů. Je snaha soutěžní formou rozvíjet a podporovat
fyzickou zdatnost, specifickou dovednost mladých hasičů, kterou v dospělosti zúročí při výkonu činnosti
v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a v rámci přípravy na jednotlivé disciplíny efektivně vyplňovat
volný čas dětí a mládeže.
Dotace je určena zejména na úhradu:
a) materiálních nebo nemateriálních neinvestičních výdajů jako:
- ubytování, stravné a doprava účastníků soutěže dle příslušných předpisů Ministerstva financí o
cestovních náhradách,
- nájem stadionu nebo místa pro pořádání soutěže
- zakoupení překážek a ostatních pomůcek pro soutěže nebo úhrada za jejich zhotovení, nákup cen na
soutěže dle projektu v podobě diplomů, pohárů, medailí a věcných cen,
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- nezbytné služby související s konáním soutěží, např. zdravotnická asistence, rozhodčí, časomíra,
- výdaje související se zabezpečením soutěže,

Program č. 1.8.
Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických
dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo
soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací
Projekt je zaměřen na uspořádání soutěží v disciplínách TFA „Nejtvrdší hasič přežívá“ kde jednotlivci a
soutěžní kolektivy složené z členů SH ČMS a členů jednotek SDH obcí budou získávat specifické dovednosti
pro výkon služby členů jednotek PO a členů SH ČMS. Cílem je zvýšit mezi sbory dobrovolných hasičů zájem
o tento druh odborné přípravy.
Dotace je určena zejména na úhradu
a) materiálních nebo nemateriálních neinvestičních výdajů jako:
- ubytování, stravné a doprava účastníků soutěže dle příslušných předpisů Ministerstva financí o
cestovních náhradách,
- nájem stadionu nebo místa pro pořádání soutěže
- zakoupení překážek, nářadí, náčiní a ostatních pomůcek pro sport a soutěží nebo úhrada za jejich
zhotovení, nákup cen na soutěže v podobě diplomů, medailí, pohárů a věcných cen,
- nezbytné služby související s konáním soutěže např. zdravotnická asistence, rozhodčí, časomíra,

Program č. 1.9.
Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost
i v jednotkách SDH obcí
Dotace je určena na úhradu osobních nákladů, tj. mzdových nákladů a povinného pojistného placeného
zaměstnavatelem, souvisejících s plněním projektu dle čl. 5 odst. 3 výzvy. Lze hradit pouze mzdové náklady
vzniklé na základě pracovní smlouvy.

B) Podmínky čerpání (obecné):
(doslovné znění)

A) Obecná ustanovení, poskytnutí dotace
1. Dotace se poskytuje na úhradu nezbytných nákladů (výdajů) na realizaci projektu. Do rozpočtu projektu
nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
2. Dotace se neposkytuje na úhradu mezd funkcionářů a zaměstnanců příjemce dotace a dále na úhradu
nákladů na pohoštění a dary a na úhradu nákladů na zahraniční cesty.
3. Z dotace nelze financovat jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a
služby, spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.
4. Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.
5. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z
dalších zdrojů. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze státního
rozpočtu není dovolena.
6. Do podílu žadatele na financování projektu může žadatel na základě uzavřené dohody se členem nestátní
neziskové organizace zahrnout finančně vyčíslenou odvedenou, avšak žadatelem neproplacenou práci
tohoto člena. Odvedená práce členů nestátní neziskové organizace při plnění projektu řádně dokladovaná
dohodou, musí být zahrnuta v účetnictví a ohodnocena srovnatelně s platovými předpisy v příbuzné
oblasti rozpočtové sféry a její objem nesmí přesáhnout 10 % celkových nákladů projektu.
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7. Podíl žadatele na financování na projektu musí být dokladován u každého projektu. Pokud dosažené
příjmy-výdaje nestátní neziskové organizace na projekt budou nižší než plánované, nesmí použití
poskytnuté dotace přesáhnout % uvedené v rozhodnutí z celkového minimálního rozpočtu nákladů na
projekt. Podíl vlastních zdrojů nestátní neziskové organizace může zahrnovat např. zejména:
a) výdaje na realizaci projektu,
b) dary sponzorů a příspěvky jiných dárců,
c) členské příspěvky,
d) vlastní příjmy např. z pronajatých prostorů nebo jiných činností,
e) odvedenou práci členů nestátní neziskové organizace při plnění projektu viz písm. A) odstavec 6.
8. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50% objemu poskytované dotace bude
poskytnuta na účet příjemce dotace po vydání rozhodnutí. Druhá splátka ve výši 50% objemu
poskytované dotace bude poskytnuta od 1. července do 15. července 2019.
9. Dotace se poskytuje na náklady uvedené v rozpočtu dotace, který je součástí tohoto rozhodnutí.
10. Při změně rozhodnutí vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR neziskovým organizacím
před uplynutím doby realizace projektu pozbývá rozhodnutí platnosti.
11. Poskytnutá dotace může být krácena v průběhu rozpočtového roku v návaznosti na opatření ke snížení
schodku státního rozpočtu ČR ze strany Ministerstvem financí. V takovém případě by bylo vydáno MV GŘ HZS ČR nové rozhodnutí.
12. MV-GŘ HZS ČR má právo zastavit poskytování dotace vydaným rozhodnutím v případě, že se ukáže,
že údaje sdělené mu příjemcem dotace a vyjadřují podmínky, na něž MV-GŘ HZS ČR vydání rozhodnutí
váže, jsou neúplné, zkreslené nebo nepravdivé.
13. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v žádosti, v předložené dokumentaci a
dalších dokumentů, rozhodných pro poskytnutí dotace, včetně podpisů.
B) Čerpání a použití dotace
1. Dotace je poskytována účelově, a lze ji tudíž použít jen na výdaje související s plněním projektu. Přitom je

2.
3.

4.
5.

6.

potřebné dodržet výši a skladbu nákladů tak, jak byla v rozhodnutí schválena. Dotace lze použít na úhradu
nákladů, které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným v rozhodnutí a které vznikly od. 1. ledna
do 31. prosince v kalendářním roce, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí. Dotaci lze použít i na úhradu
výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace
vymezeným v rozhodnutí.
Příjemce dotace musí používat dotaci ze státního rozpočtu ČR hospodárně a účelně.
V případě nedodržení celkových minimálních nákladů na projekt musí příjemce dotace požádat o změnu
rozhodnutí dle písmena C) tohoto rozhodnutí. V opačném případě vzniká příjemci dotace povinnost vrátit
poměrnou část dotace na účet poskytovatele dotace.
Příjemce dotace je povinen se při čerpání dotace na projekt řídit ustanovením přílohy č. 1 výzvy, vztahující
se k příslušnému dotačnímu programu a odpovídající věcné náplni projektu.
Do pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví právnických osob (např. obcí) je oprávněn příjemce
dotace vkládat poskytnutou dotaci jen při užívání nebytových prostor osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na 10 a více let) za účelem
nejnutnějších oprav, údržby a úprav.
Při použití dotace k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinností příjemce dotace, aby postupoval
v souladu s výše uvedeným zákonem.

7. Nevyčerpané prostředky z poskytnuté dotace, které příjemce vrací v průběhu roku, na který je dotace

poskytnuta, zasílá na bankovní účet poskytovatele č. 8908881/0710.
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8. Příjemce dotace má povinnost vést účetnictví o čerpání a použití dotace odděleně a v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů. Z účetnictví
musí být zřejmé použití a čerpání dotace přidělené na jednotlivé projekty, tzn., musí být zavedeny v
účetnictví symboly k jednotlivým projektům, pokud příjemce dotace obdržel dotaci na několik projektů.
D) Vyúčtování dotace a finanční vypořádání ze státním rozpočtem ČR
1. Příjemce dotace vydá roční zprávu o činnosti s účetní uzávěrkou za rozpočtové období, v němž mu byla

dotace poskytnuta, a zašle ji poskytovateli do 30. června 2020. Tuto podmínku MV-GŘ HZS ČR ukládá
podle ustanovení §14 odst. 6 zákona č.218/2000 Sb. jako podmínku méně závažnou. V případě, že dojde
k porušení povinnosti uvedené ve větě první, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle §44a
odst. 4 písm. A) zákona č.218/200 Sb. Ve výši 0,5 -5 % celkové dotace.
2. Příjemce dotace je povinen:
a) Předložit na MV-GŘ HZS ČR písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu za 1.pololetí
kalendářního roku do 31. července 2019. Za celý kalendářní rok předložit zprávu o věcném plnění
projektu do 15. února 2020 spolu s vyúčtováním dotace dle písmena b).
b) vyhotovit vyúčtování dotace a předložit poskytovateli podklady pro finančního vypořádání dotace
podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č.435/2017 Sb. Podklady
pro finanční vypořádání dotace předloží na MV – GŘ HZS ČR na tiskopise, jehož vzor je uveden
v příloze č.3A této vyhlášky,
c) předložit MV-GŘ HZS ČR vyúčtování dotace nejpozději do 15. února 2020. Pokud bude během roku
vydáno nové rozhodnutí, musí být celková poskytnutá dotace za rozpočtový rok vyúčtována
samostatně podle jednotlivých vydaných rozhodnutí,
d) vrátit nevyčerpané prostředky poskytnuté dotace spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od
oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je projekt
ukončen bez plnění v průběhu roku,
e) před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem ČR,
f) vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li
nevyčerpané prostředky z dotace poskytovateli dotace, vztahují se na něj sankce podle příslušných
platných právních předpisů.
E) Kontrola použití dotace

1. Použití dotace podléhá ve smyslu ustanovení §7 a § 8 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
následné veřejnosprávní kontrole vykonávané specializovanými kontrolními orgány Ministerstva vnitra,
Ministerstva financí a orgány Finanční správy. Procesní pravidla výkonu následné veřejnosprávní kontroly
na místě jsou stanovena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění zákona č.183/2017
Sb.
2. V případě, že příjemce dotace nepoužije dotaci k účelu, na který byla dotace poskytnuta, vystavuje se
sankcím podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že příjemce dotace nepovede účetnictví o čerpání a použití dotace odděleně a v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vystavuje se sankcím podle § 37
tohoto zákona.
4. MV-GŘ HZS ČR je oprávněno u příjemce dotace ověřovat věcné plnění projektů grantů pro posouzení,
zda příjemce dotace dodržuje vydané rozhodnutí.
V Praze dne 25.4.2019
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