Obecné zásady
k Veřejně prospěšnému programu
I. Podmínky poskytnutí dotace
1. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o státní dotaci
(dále jen „žádost“) statutárním orgánem žadatele.
2. Spolky střešního typu předkládají žádost na veřejně prospěšný program
souhrnně za všechny sdružené subjekty.
3. Žadatel o dotaci (viz možný okruh zájemců) musí být k termínu podání žádosti
řádně registrován podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ve
znění pozdějších předpisů.
4. Žádost musí obsahovat povinné přílohy, které jsou podmínkou k poskytnutí
dotace.
5. Podmínkou poskytnutí dotace je, že žadatel správně, včas a úplně vyúčtoval
dotace poskytnuté v předchozím roce a provedl finanční vypořádání dle § 14
odst. 9 rozpočtových pravidel, resp. vrátil do státního rozpočtu finanční
prostředky, které nebyly vyčerpány.
6. Dotace bude poskytnuta ve lhůtě do 31. března 2019.
7. Z dotace lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly v době od 1.
ledna 2019 do 31. prosince 2019 a byly realizovány v souvislosti s projektem.
8. Z dotace lze hradit zejména náklady spojené s:
• pořádáním sportovních soutěží pro cílovou skupinu,
• rozvojem mezinárodního policejního sportovního styku a s podporou
policejní sportovní reprezentace,
• úhradou za nájem, provoz a údržbu sportovních zařízení,
• nákupem sportovního a ostatního potřebného materiálu včetně sportovních
zbraní a munice a ostatní náklady potřebné k zajištění činností rozvíjejících
fyzickou zdatnost, dovednosti, znalosti a návyky cílové skupiny
9. Dotaci nelze použít na:
• jiný účel než je stanoven v projektu,
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úhradu výdajů na pohoštění a dary 1,
pořízení investičního majetku,
financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které
poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu,
leasingové splátky, podnikatelské a výdělečné aktivity,
cesty do zahraničí zaměstnanců příjemce a jiných právnických a fyzických
osob, pokud nesouvisí s realizací projektu,
úhradu mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a
zaměstnanců příjemce, kteří se nepodílejí na realizaci projektu,
mzdy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které nesouvisí
s realizací projektu,
úhradu výdajů souvisejících s propagací služeb sportovního a
tělovýchovného zařízení,
úhradu výdajů souvisejících s pojištěním sportovních a tělovýchovných
zařízení,
financování činnosti jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou
činností spojených s realizací schváleného projektu, a to podle
schváleného rozpočtu dotace,
dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci,
odměny statutárním orgánům,
členské příspěvky v mezinárodních institucích, pokud nesouvisí s realizací
projektu,
splátky půjček a dluhů, tvorbu kapitálového jmění, provedení účetního
auditu a dalších účetních služeb, platby pokut, úroků z prodlení, penále,
odpisy pohledávek, úroky, manka a škody,
náklady na provoz, nejedná-li se o provoz zařízení souvisejících přímo s
realizací projektu,
náklady na školení a kurzy nesouvisejících s realizací projektu.

10. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů
schváleného projektu. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní
nárok.
11. Předložená žádost se žadateli zpět nevrací.
12. Žadatel o dotaci odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti.
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Pohoštěním není společné stravování poskytované cílové skupině při sportovních akcích, soustředěních a
výcvikových táborech ani jejich občerstvení v průběhu sportovních soutěží. Darem není věcná cena poskytnutá
cílové skupině při sportovních soutěžích (ceny vítězům) či předměty související s propagací policejního sportu.
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13. Úspěšná žádost je pouze taková, která splní veškerá kritéria (kritéria
přijatelnosti, formálních náležitostí a specifická kritéria) stanovená ve VPP.
14. Žadatel odpovídá za to, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly
zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších
právních předpisů.
II. Dotační řízení
1. Na poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím (dotační řízení) se
nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Dotační program je vyhlášen vedoucím kanceláře náměstka ministra vnitra pro
řízení sekce ekonomiky a provozu. Vyhlášení dotačního programu je
vyvěšeno na webových stránkách Ministerstva vnitra včetně informací o
přidělených dotací.
3. Žádosti o dotaci je možné zaslat prostřednictvím datové schránky (ID datové
schránky: 6bnaawp) nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení
sekce ekonomiky a provozu případně podat osobně na podatelně Ministerstva
vnitra (adresa: Ministerstvo vnitra, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení
sekce ekonomiky a provozu, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, na obálku
uveďte „Veřejně prospěšný program – NEOTVÍRAT“).
4. Žádosti budou přijímány v termínu do 26. listopadu 2018. Rozhoduje vždy
datum odeslání žádosti, popř. otisk razítka podatelny Ministerstva vnitra.
5. Kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
provede kontrolu kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a specifických
kritérií stanovených ve VPP.
6. V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve
poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne
přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o
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dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.
7. V souladu s § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, si Ministerstvo vnitra vyhrazuje právo v průběhu řízení o
poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li
předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této
úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.
8. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen
„Rozhodnutí“). Toho rozhodnutí obsahuje číslo jednací, označení příjemce
dotace, výše dotace, účel, na který je dotace poskytována, závazné podmínky
jejího použití a podpis statutárního zástupce Ministerstva vnitra.
9. Žadatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace předá v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dle § 18a veškeré
dokumenty a údaje rozhodné pro poskytnutí dotací, vyjma dokumentů
uvedených v § 18a, odst. 2 výše citovaného zákona, ministerstvu financí ke
zveřejnění v systému DotInfo.
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