Zásady dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti
obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného
finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti
s epidemií Covid - 19
Čl. 1
Vymezení účelu a výše poskytnutí finančních prostředků
(1) Finanční prostředky ve výši 42 500 000 Kč vyčleněné v kapitole Ministerstva
vnitra jsou účelově určeny pouze na podporu mimořádného finančního
ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021, za finanční
spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, v souvislosti
s epidemií Covid - 19 v letech 2020 a 2021 (dále jen „dotace“ nebo „dotace
Ministerstva vnitra“ anebo „dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra“). Poskytovány
jsou podle § 7 a § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
(2) Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7,
IČO: 00007064.
(3) O dotaci Ministerstva vnitra žádá a jejím výhradním příjemcem je obec,
městys, město nebo statutární město (dále jen „obec“) a hlavní město Praha,
které zřídily obecní nebo městskou policii (dále jen „obecní policie“)
nejpozději k 31. prosinci 2020, přičemž tento orgán obce zabezpečoval
místní záležitosti veřejného pořádku minimálně prostřednictvím jednoho
strážníka v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce k obci
v rozhodnou dobu (Čl. 1 odst. 6 Zásad) a zároveň tak činí i v okamžiku
podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra.
(4) Podmínky těchto zásad stanovené obci, se v plném rozsahu týkají i hlavního
města Praha, pokud v jednotlivých ustanoveních není uvedeno jinak.
(5) Cílovou skupinou jsou strážníci obecních policií, kteří se v rozhodné době
podle odstavce 5 podíleli na plnění úkolů a opatření přímo spojených
s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost
v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování
stanovených opatření a jejich vynucováním. Přitom se musí jednat
o strážníky, kteří byli v základním pracovněprávním vztahu strážníka k obci
žádající o dotaci Ministerstva vnitra minimálně 30 kalendářních dní v době
trvání krizového stavu (nouzový stav) a zároveň jejich základní
pracovněprávní vztah strážníka podle zákoníku práce k této obci trvá
i v okamžiku podání žádosti obce o poskytnutí dotace podle tohoto
dotačního programu.
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(6) Rozhodnou dobou pro vznik nároku strážníka na dotaci Ministerstva vnitra je
vyhlášení a následné opakované prodlužování krizového stavu (nouzový stav)
vládou České republiky, a to:
1)
2)
3)
4)

od 12. března 2020 do 17. května 2020 (tzn. na 66 dnů),
od 5. října 2020 do 14. února 2021 (tzn. na 132 dnů),
od 15. února 2021 do 27. února 2021 (tzn. na 13 dnů),
od 27. února 2021 do 11. dubna 2021 (tzn. na 43 dnů).

(7) Každému strážníkovi splňujícímu výše uvedená kritéria náleží dotace
Ministerstva vnitra v pevně stanovené výši 5 000 Kč.
(8) Dotace jsou určeny pouze na neinvestiční akci – mimořádné finanční ohodnocení
strážníků obecních policií.
(9) Podrobnosti o podmínkách poskytnutí dotace budou stanoveny ve vydaných
Rozhodnutích o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra
(dále jen „Rozhodnutí“).
(10) Na poskytnutí dotace není právní nárok1.
(11) Dotace Ministerstva vnitra bude poskytnuta pouze, pokud:
a) se žadatel o dotaci v žádosti o její poskytnutí písemně zaváže, že každému
strážníkovi, kterému náleží dotace, připíše na účet nebo vyplatí, ve lhůtě
do 31. prosince 2021, z rozpočtu obce, mimořádnou finanční odměnu
v minimální výši 5 000 Kč; k finanční odměně připsané na účet nebo
vyplacené strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením tohoto dotačního
programu, tj. před 1. zářím 2021, se nepřihlíží,
b) žadatel o dotaci v žádosti o její poskytnutí písemně zdůvodní, že konkrétní
strážník se v rozhodné době podílel na plnění úkolů a opatření přímo
spojených s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na
bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou
dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním,
c) žadatel o dotaci podá žádost o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu
podle Čl. 2, a
d) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, za finanční
spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu
mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce

1

§ 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
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2021, v souvislosti s epidemií Covid-19 (dále jen „Žádost“) a Příloha k
žádosti budou vyplněny v souladu s Čl. 2.
(12) Dotaci Ministerstva vnitra nelze poskytnout na:
pomoc materiální, zdravotnickou, lékovou ve prospěch strážníka obecní
policie,
b) nákup věcí osobní potřeby, ochranných pomůcek pro strážníka obecní
policie,
c) výdaje na dary pro strážníka obecní policie.
a)

Čl. 2
Další povinnosti žadatele o dotaci Ministerstva vnitra a podmínky
pro poskytnutí dotace
(1) Žadatel o dotaci je povinen, vedle povinností podle Čl. 1 odst. 11, splnit i tyto
další podmínky:
a) zajistit institucionální předpoklady k připsání na účet oprávněného
strážníka nebo k vyplacení pevně stanovené částky 5 000 Kč (dotace
z rozpočtu Ministerstva vnitra) a mimořádné finanční odměny v minimální
výši 5 000 Kč v rámci povinné finanční spoluúčasti obce (odměna z
rozpočtu obce), každému oprávněnému strážníkovi, který splňuje kritéria
podle Čl. 1 odst. 5,
b) připsat na účet oprávněného strážníka nebo vyplatit dotaci z rozpočtu
Ministerstva vnitra v pevně stanovené výši 5 000 Kč a mimořádnou
finanční odměnu z rozpočtu obce v minimální výši 5 000 Kč každému
oprávněnému strážníkovi, který splňuje kritéria podle Čl. 1 odst. 5, ve
lhůtě do 31. prosince 2021; k odměně připsané na účet nebo vyplacené
strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením tohoto dotačního programu,
tj. před 1. zářím 2021, se nepřihlíží.
(2) Podmínkou pro poskytnutí dotace v rámci dotačního programu je:
a) Podání řádně vyplněné Žádosti a Přílohy k žádosti, na odbor bezpečnostní
politiky Ministerstva vnitra (dále jen „OBP“) na formulářích, které jsou
uvedeny v příloze těchto zásad. V elektronické podobě jsou k dispozici na
webových
stránkách
Ministerstva
vnitra
na
adrese
http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx,
případně
na
adrese
https://www.mvcr.cz/clanek/obecni-policie-652273.aspx.
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b) Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele o dotaci.
c) Termín zaslání Žádosti a Přílohy k žádosti je do 30. září 2021, včetně.
d) Žádost a Příloha k žádosti, musejí být zaslány v elektronické podobě do
datové schránky Ministerstva vnitra ČR, jejíž ID je 6bnaawp. Žádost musí
být označena slovy „Neotvírat – pro OBP – Dotace pro strážníky 2021“.
Zároveň je třeba zaslat Žádost a Přílohu k žádosti ve formátu „.xls“ nebo
„.xlsx“ na e- mailovou adresu straznik@mvcr.cz. V předmětu elektronické
pošty zaslané na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz je třeba uvést
název obce a slova „Dotace pro strážníky 2021“.
e) Velikost zaslaných souborů nesmí přesáhnout 10 MB - případně může být
rozdělena do více souborů, přičemž velikost jednotlivých souborů nesmí
přesáhnout 10 MB.
f) Garance finanční spoluúčasti žadatele o dotaci v minimální výši 5 000 Kč
na každého strážníka podle odst. 1 písm. b), který splňuje kritéria pro
vyplacení mimořádného finančního ohodnocení - dotace (stvrzeno
podpisem statutárního zástupce žadatele o dotaci na Žádosti).
(3) Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a Přílohu k žádosti,
ve které jsou uvedeny identifikační údaje oprávněných strážníků. Vše musí
být správně vyplněno. V případě Žádosti s formálními nedostatky (tzn.
neúplné, nesprávně vyplněné údaje nebo absence přílohy) bude žadatel o
poskytnutí dotace vyzván k odstranění nedostatků podání, a to ve
stanovené lhůtě. Pokud žadatel o poskytnutí dotace formální nedostatky ve
stanovené lhůtě neodstraní, dotace nebude poskytnuta.
(4) V případě neposkytnutí dotace Ministerstva vnitra se žádosti o dotaci žadatelům
nevracejí.
(5) Poskytnutí dotace Ministerstva vnitra žadateli o dotaci bude realizováno
v souladu s rozpočtovými pravidly, a to Rozhodnutím, kterým budou stanoveny
podmínky dotace po časové, věcné i finanční stránce.
(6) Změna účelu, na který byla dotace poskytnuta, nebo změna výše
poskytnuté dotace není dovolena.
(7) Vydané Rozhodnutí obsahuje náležitosti a podmínky ve smyslu § 14
rozpočtových
pravidel.
Případné
porušení
podmínek
stanovených
v Rozhodnutí, bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně
podle § 44a odst. 4 rozpočtových pravidel.
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(8) Jak je uvedeno výše, vlastní finanční podíl žadatele o dotaci Ministerstva vnitra
na tomto projektu je stanoven minimální částkou 5 000 Kč finanční odměny
z rozpočtu obce na každého strážníka, který splňuje kritéria pro vyplacení
dotace. Přitom se nepřihlíží k odměně připsané na účet nebo vyplacené
strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením tohoto dotačního programu,
tj. před 1. zářím 2021. Obec je povinna připsat na účet nebo vyplatit, ve
stanovené lhůtě (tj. do 31. prosince 2021), dotaci z rozpočtu Ministerstva
vnitra a mimořádnou finanční odměnu z rozpočtu obce, dotčeným
strážníkům.
(9) Všechna dokumentace k dotaci Ministerstva vnitra a mimořádné finanční odměně
strážníků z rozpočtu obce musí být, v případě potřeby, k dispozici Ministerstvu
vnitra pro případné další využití.
Čl. 3
Způsob poskytnutí dotace Ministerstva vnitra obci, nakládání s finančními
prostředky dotace
(1) Poskytnutí dotace Ministerstva vnitra obci schvaluje ředitel OBP na základě
návrhu hodnotící komise, která se řídí Jednacím řádem a Statutem.
(2) OBP vydává podle § 14 rozpočtových pravidel Rozhodnutí podepsané
ředitelem OBP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České
republiky pro rok 2021, které stanovuje podmínky poskytnutí dotace. OBP zašle
Rozhodnutí obci (příjemci dotace) a kopii postoupí kraji, na jehož území leží
dotčená obec, pro informaci a současně jako podklad pro převod finančních
prostředků. V případě hlavního města Prahy se Rozhodnutí zasílá pouze této
obci. OBP založí rezervaci finančních prostředků v souladu s metodikou
rezervací. Následně požádá odbor účetnictví a statistiky Ministerstva vnitra o
převod finančních prostředků na účet místně příslušného kraje. Převod
finančních prostředků je realizován na základě doloženého platebního poukazu
k převodu finančních prostředků a přílohu tvoří kopie Rozhodnutí. OBP následně
provede zaevidování dotace do Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu.
(3) Vydaným Rozhodnutím jsou stanoveny veškeré podmínky poskytnutí dotace.
Případné nedodržení stanovených podmínek je neoprávněným použitím
peněžních prostředků státního rozpočtu – porušením rozpočtové kázně [§ 3
písm. e) rozpočtových pravidel].
(4) Příslušný krajský úřad, na základě obdržené kopie Rozhodnutí, v souladu se
zákonným ustanovením2, bezodkladně převede oprávněným obcím finanční

2

§ 19 rozpočtových pravidel
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prostředky poskytnuté Ministerstvem vnitra. To neplatí v případě hlavního města
Prahy.
Čl. 4
Odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace
(1) Příjemce dotace odpovídá za:
a) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnuté dotace,
b) dodržení podmínek podle Rozhodnutí,
c) řádné vypořádání dotace.
(2) Při použití prostředků dotace se obec řídí příslušnými právními předpisy.
Prostředky budou využívány v souladu s vydaným Rozhodnutím a v něm
stanovenými podmínkami, termíny, parametry a rozpočtem projektu.
(3) OBP odpovídá za:
a) výkon
předběžné
veřejnosprávní
kontroly3
spočívající
v posouzení
předložených žádostí, na jejichž financování se bude podílet státní rozpočet,
b) výkon průběžné veřejnosprávní kontroly4 zaměřené zejména na dodržení
podmínek podle Rozhodnutí a na respektování zásad hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti použití prostředků poskytnuté dotace.
(4) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly5 způsobu použití prostředků
poskytnuté dotace jsou oprávněny:
a) územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad6,
b) odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra,
c) odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány
a kontrolovanými osobami řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Čl. 5
Zúčtování a vrácení dotace – vypořádání dotace se státním rozpočtem

§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“).
4 § 11 odst. 3 zákona o finanční kontrole.
5 § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole.
6 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
3
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(1) Příjemce předmětné neinvestiční dotace je povinen, v souladu s § 14 odst. 9
rozpočtových pravidel, s OBP vypořádat dotaci7 v rámci finančního vypořádání8.
Vypořádání poskytnutých dotací se státním rozpočtem za příslušný kalendářní
rok bude provedeno v rámci finančního vypořádání vztahů územních rozpočtů se
státním rozpočtem podle § 12 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), ve znění vyhlášky
č. 435/2017 Sb. (dále jen „vyhláška MF“), a to do 5. února 2022.
(2) V případě, že příjemce dotace dospěje k závěru, že dotaci nelze použít
v souladu s podmínkami stanovenými těmito zásadami, resp. Rozhodnutím,
zajistí do 10. prosince 2021 vrácení nevyužitých finančních prostředků na
účet příslušného kraje spolu s avízem, které bude obsahovat IČO obce, číslo
rozhodnutí, účelový znak 14036, výši platby, popř. další údaje, které kraji
pomohou lépe identifikovat platbu. Avízo je nutno též zaslat na OBP. Kraj
následně tyto peněžní prostředky vrátí do 31. prosince 2021 na bankovní účet
Ministerstva vnitra číslo 3605881/0710 vedeného u ČNB tak, aby byly v rámci
mezibankovního styku připsány (vráceny) na účet Ministerstva vnitra ještě v roce
2021, na který byla dotace poskytnuta. Obdobně bude postupovat i hlavní město
Praha s tím, že nevyčerpané peněžní prostředky vrátí do 31. prosince 2021 na
výše uvedený bankovní účet Ministerstva vnitra. K identifikaci vrácených
finančních prostředků musí být v rámci platby jako variabilní symbol
uveden účelový znak 14036 a číslo Rozhodnutí (např. u Rozhodnutí č. 1 –
VS: 140361).
(3) Případné nedočerpané prostředky dotace jsou předmětem finančního vypořádání
a musí být vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Obec předloží
nejpozději do 5. února 2022 OBP podklady k vypořádání dotací podle § 12
vyhlášky MF, včetně komentáře, a převede nevyčerpané finanční prostředky
na účet kraje a v případě hlavního města Prahy na účet Ministerstva vnitra.
(4) Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace
na stanovený účel, musí být vráceny prostřednictvím příslušných krajů
nebo Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději k 25. únoru 2022 na depozitní
účet Ministerstva vnitra číslo 6015-3605881/0710 vedený u ČNB (jako variabilní
symbol se uvede účelový znak 14036 a číslo Rozhodnutí). Současně s vrácením
nevyčerpaných peněžních prostředků je nutno OBP zaslat avízo, které bude
obsahovat IČO obce, číslo rozhodnutí, výši platby, účelový znak 14036, popř.
další údaje, které pomohou lépe identifikovat platbu.

7
8

§ 3 písm. d) rozpočtových pravidel.
§ 14 odst. 10 a § 75 rozpočtových pravidel.
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(5) Kraj a hlavní město Praha v souladu s § 13 vyhlášky MF předloží Ministerstvu
vnitra do 25. února 2022 souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací.
(6) V souladu s vyhláškou MF prověří OBP obdržené podklady o finančním
vypořádání dotací, prověří výši vratek v součinnosti s odborem účetnictví a
statistiky Ministerstva vnitra a zajistí případné opravy.

Čl. 6
Vyhodnocení realizovaných dotací
(1) Obce provedou vyhodnocení dotací a předloží je OBP nejpozději
do 31. ledna 2022 formou závěrečné zprávy.
(2) Závěrečná zpráva má část finanční, která musí obsahovat údaje o celkové výši
vynaložených prostředků dotace ze státního rozpočtu a část věcnou
(obsahovou), která obsahuje i výši prostředků z rozpočtu obce na mimořádné
finanční odměny strážníků (viz příloha).
(3) Závěrečná zpráva musí být označena slovy „Neotvírat – pro OBP –
Vyhodnocení dotace pro strážníky 2021“.
(4) Zprávu o celkovém vyhodnocení dotačního programu provede OBP.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1) V případě schválení legislativních změn upravujících dotčenou oblast budou tyto
Zásady upraveny (změněny) příslušným dodatkem.
(2) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu ministra vnitra.

Přílohy:
- Žádost o poskytnutí dotace a Příloha žádosti
- Závěrečná zpráva (finanční a slovní vyhodnocení dotace)
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