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č. j. MV-  8213-3/OBP-2016 

 

 

Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi  

ze státního rozpočtu České republiky v rámci Dotačního programu Vrbětice  

a pravidla postupu obcí při nakládání s přidělenou dotací  

 

 

 

 

Cílem Dotačního programu Vrbětice je zmírnění újmy způsobené řešením mimořádné 

události v areálu muničního skladu Vlachovice – Vrbětice občanům dotčených obcí 

a kompenzace snížení kvality života v daném regionu v důsledku dlouhodobé činnosti složek 

integrovaného záchranného systému. 

 

Část I. – Zásady poskytování dotací a hospodaření s dotacemi  

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu 

České republiky v rámci Dotačního programu Vrbětice a pravidla postupu obcí při nakládání 

s přidělenou dotací (dále jen „Zásady“) Ministerstvo vnitra stanovuje za účelem plnění 

usnesení vlády České republiky č. 1090 ze dne 21. prosince 2015 a v souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 2 

Příjemce dotace 

Příjemcem dotace je žadatel, kterým může být obec, dlouhodobě dotčená řešením 

mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice – Vrbětice, v níž došlo ke snížení 

kvality života v důsledku této mimořádné události a související dlouhodobé činnosti složek 

integrovaného záchranného systému. 
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Čl. 3 

Účel použití 

(1) Dotaci lze poskytnout výhradně za účelem zmírnění újmy způsobené řešením 

mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice občanům dotčených 

obcí a kompenzace snížení kvality života v daném regionu v důsledku dlouhodobé činnosti 

složek integrovaného záchranného systému. 

(2) Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny k přímému vyplacení konečným 

adresátům dotace. 

 

Čl. 4 

Žádost o dotaci 

(1) Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci žadatelem.  

(2) Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje až do výše 100 % rozpočtovaných 

nákladů.  

(3) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu 

příjemci nárok na poskytnutí dotace na stejný účel v následujícím kalendářním roce nebo 

období.  

(4) Předložená žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do dotačního řízení 

se žadateli zpět nevrací. 

 

Čl. 5 

Dotační řízení 

(1) Pro přijímání a hodnocení žádostí a pro stanovení výše dotace poskytované 

ze státního rozpočtu je stanoven následující postup. 

a) Dotační program je vyhlášen ředitelem odboru bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality Ministerstva vnitra. Vyhlášení dotačního programu je zveřejněno 

na webových stránkách Ministerstva vnitra, popř. na úřední desce Ministerstva vnitra, 

případně také jiným vhodným způsobem. 

b) Žádosti o přiznání dotace se podávají v termínu stanoveném vyhlášením. Rozhoduje 

vždy datum podání žádosti (tj. razítko podání originálů žádosti / datum odeslání zprávy 

datovou schránkou). Žádost se podává v listinné formě anebo elektronicky, a to na 

formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto Zásad. Součástí žádosti je údaj o přesném počtu 

konečných adresátů finančních prostředků dotace (viz čl. 9 těchto Zásad). 

c) Povinnou přílohou žádosti je informace o identifikaci, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 těchto 

Zásad.
1
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 § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 



   

  3 

d) Žádost včetně všech příloh je nutno doručit v písemném vyhotovení, které musí být 

opatřeno podpisem statutárního orgánu a razítkem žadatele, na adresu: Ministerstvo 

vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad Štolou 936/3, 170 34 

Praha 7, anebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky Ministerstva 

vnitra. Kopie žádosti včetně všech jejích příloh musí být současně zaslána 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz, a to ve formátu Excel 

a Word (dle formátu příloh Zásad).  

e) Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra provede kontrolu 

formální úplnosti všech náležitostí žádosti. Při zjištění dílčích nedostatků vyzve žadatele 

k doplnění, při závažnějších nedostatcích žádost z dotačního řízení vyřadí. Žádosti, 

které vyhoví formálním náležitostem, předloží řediteli odboru bezpečnostní politiky 

a prevence kriminality Ministerstva vnitra k posouzení. 

(2) Výše dotace se odvíjí od počtu konečných adresátů finančních prostředků dotace 

v dané obci. Podmínka snížení kvality života na území obce je splněna, pakliže v  souvislosti 

mimořádnou událostí v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice v roce 2014 došlo 

na území obce k evakuaci obyvatel trvající nepřetržitě alespoň po dobu 12 hodin. 

(3) O poskytnutí a výši dotace rozhoduje (na základě pověření ministra vnitra) ředitel 

odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, který v případě 

kladného posouzení žádosti vydá Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR (dále jen „Rozhodnutí“).  

(4) Rozhodnutí obsahuje číslo jednací, označení příjemce dotace, výši dotace, účel, 

na který je dotace poskytována, podmínky jejího použití a další náležitosti stanovené 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Informace o přidělovaných dotacích budou zveřejňovány prostřednictvím 

Internetu. 

(6) Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra zašle 

originály vydaných Rozhodnutí jednotlivým příjemcům dotace. Kopie Rozhodnutí pak zašle 

elektronicky příslušnému krajskému úřadu, který v souladu se zákonným ustanovením
2
 

a vydaným Rozhodnutím převede příjemcům finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem 

vnitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 6 

Evidence a vyúčtování poskytnutých dotací 

(1) Čerpání dotací evidují příjemci dotace v účetnictví odděleně v souladu s platnými 

právními předpisy
3
. Doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny 

číslem Rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje.  

(2) Dotaci lze použít pouze k účelu, který Ministerstvo vnitra uvede v Rozhodnutí, 

a pouze v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2016.  

(3) Příjemce dotace je povinen s Ministerstvem vnitra vypořádat dotaci v rámci 

finančního vypořádání. Nejpozději do 5. února 2017, předloží příjemce dotace podklady pro 

finanční vypořádání dotací kraji, a to na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7, část A 

vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání), včetně komentáře. Příjemce dotace nejpozději do 5. února 2017 převede 

nevyčerpané prostředky dotace na účet kraje. 

(4) Kraj provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků 

zajistí nápravu.
4
 

(5) Kraj předloží Ministerstvu vnitra do 25. února 2017 souhrnné podklady o 

finančním vypořádání dotací na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 8, část A 

vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání), včetně komentáře.
5
 

(6) Do 25. února 2017 kraj převede případné vratky dotací (vrácené jednotlivými 

příjemci na účet kraje) na bankovní účet Ministerstva vnitra, uvedený v Rozhodnutí. 

Při peněžním styku s Ministerstvem vnitra se jako variabilní symbol uvádí číslo Rozhodnutí.
5
 

(7) Příjemce dotace je povinen prostřednictvím datové schránky oznámit odboru 

bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra veškeré změny týkající se 

skutečností majících vliv na naplnění účelu dotace, včetně změn základních údajů o sobě 

(např. adresa, číslo bankovního účtu, IČ, jméno a adresa osoby oprávněné jednat jménem 

příjemce dotace, telefonní a jiné spojení apod.), a to do 14 dnů ode dne, kdy se o změnách 

dozvěděl.  

(8) Příjemce dotace je povinen zaslat odboru bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality Ministerstva vnitra v termínu do 15. července 2016 průběžnou zprávu o aktuálním 

stavu plnění účelu dotace, a to v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

a v kopii ve formátu Word na e-mailovou adresu: straznik@mvcr.cz. Součástí zprávy musí 

být zejména informace o počtu konečných adresátů finančních prostředků dotace, jimž byla 

                                                           
3
 Zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 V souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). 
5
 V souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). 
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vyplacena částka stanovená v Rozhodnutí, popř. informace, z jakého důvodu dosud 

k vyplácení finančních prostředků nedochází. 

(9) Příjemce dotace je povinen zaslat odboru bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality Ministerstva vnitra v termínu do 31. prosince 2016 souhrnnou zprávu o průběhu 

a výsledku plnění účelu dotace, a to v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

a v kopii ve formátu Word na e-mailovou adresu: straznik@mvcr.cz. Součástí zprávy musí 

být zejména informace o počtu konečných adresátů finančních prostředků dotace, jimž byla 

vyplacena částka stanovená v Rozhodnutí, a informace, zda došlo k vyplacení stanovené 

částky všem konečným adresátům finančních prostředků dotace, popř. z jakého důvodu se 

tak nestalo. 

 

Čl. 7 

Změna účelu a rozpočtu dotace 

(1) Změna účelu dotace není možná. 

(2) Změny mezi jednotlivými položkami rozpočtu poskytnuté dotace stanoveného 

ve vydaném Rozhodnutí je možno realizovat výhradně na základě nově vydaného 

Rozhodnutí. Z tohoto důvodu bude změna rozpočtu povolována pouze ve výjimečných 

případech na základě podrobně odůvodněné žádosti. Žádost o změnu rozpočtu musí být 

podána odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra 

prostřednictvím datové schránky nejpozději do 30. září 2016. 

 

Čl. 8 

Odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace 

(1) Příjemce dotace odpovídá za 

a) dodržování podmínek stanovených platnými právními předpisy, 

b) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnuté dotace, 

c) dodržení dalších podmínek obsažených v Rozhodnutí, 

d) řádné vypořádání dotace. 

(2) K výkonu veřejnosprávní kontroly způsobu použití prostředků poskytnuté dotace 

je oprávněn odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

(3) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly způsobu použití prostředků 

poskytnuté dotace jsou oprávněny 

a) odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra, 

b) odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, 

c) územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad. 
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(4) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány 

a kontrolovanými osobami řídí zvláštními právními předpisy
6
. 

 

 

 

Část II. – Pravidla postupu obcí při nakládání s přidělenou dotací 

 

Čl. 9 

Koneční adresáti finančních prostředků dotace 

Konečnými adresáty finančních prostředků dotace (dále též jen „adresáti“) jsou státní 

občané České republiky, kteří jsou současně občany obce, přímo dotčené mimořádnou 

událostí v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice, v důsledku které došlo ke snížení 

kvality života v dané obci, a kteří byli hlášeni k trvalému pobytu v některé z dotčených obcí 

ke dni 3. prosince 2014. 

 

Čl. 10 

Vyplacení finančních prostředků adresátům  

(1) Při nakládání s přidělenými finančními prostředky postupuje příjemce dotace 

v souladu s právním řádem České republiky. 

(2) Příjemce dotace zajistí v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. i) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, vyplacení finančních prostředků dotace adresátům, kteří byli k 31. prosinci 2014 

hlášeni k trvalému pobytu v jeho katastrálním území. 

(3) Částka stanovená v Rozhodnutí bude jednotlivým adresátům vyplacena 

jednorázově a v hotovosti, a to v termínu do 31. prosince 2016. 

(4) U adresátů dotace je příjemce povinen ověřit jejich totožnost a splnění podmínky 

stanovené v čl. 9 těchto Zásad. 

 

Čl. 11 

Evidence finančních prostředků vyplacených adresátům 

Příjemce dotace je povinen vést evidenci finančních prostředků vyplacených adresátům 

za účelem prokázání, že byly finanční prostředky dotace vyplaceny jednotlivým adresátům 

v souladu s čl. 9 a 10 těchto Zásad. 

 

                                                           
6
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
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Čl. 12 

Závěrečné ustanovení 

(1) Tyto Zásady vycházejí z platných a účinných právních předpisů. V případě změn 

těchto právních předpisů je třeba řídit se těmito právními předpisy, které jsou Zásadám 

nadřazeny. 

(2) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem jejich vydání.  

 

 

 

V Praze dne 1. února 2016 

 

 

 

 

 

              Mgr. David Chovanec 

            ředitel odboru bezpečnostní politiky  

 a prevence kriminality Ministerstva vnitra 

             (podepsáno elektronicky) 


