Příloha
k Pokynu ředitele odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality č. 21/2017

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní
neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v České republice
pro rok 2018
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) V rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních
linek 116 000 (pohřešované a ohrožené děti a jejich blízcí), 116 111 (asistenční linka
pro děti) a 116 006 (oběti trestných činů) schváleném ministrem vnitra dne 30. 7. 2015
(č.j. MV-70273/OP-2015) a k zabezpečení úkolů ze Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66
ze dne 25. ledna 2016 vyhlašuje Ministerstvo vnitra dotační program pro nestátní neziskové
organizace provozující v České republice tyto tři výše uvedené evropské krizové
či asistenční linky.
(2) Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní
neziskové organizace v rámci tohoto dotačního programu (dále jen „Zásady“) se vydávají
v souladu se zvláštními právními předpisy1, se Zásadami vlády pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010,
ve znění pozdějších usnesení (dále jen „Zásady vlády“) a s usnesením vlády České
republiky č. 504 ze dne 10. července 2017 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči
nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018.
(3) Příjemce dotace se v rámci tohoto dotačního programu řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, těmito Zásadami a Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční
dotace.
(4) Celková výše dotace může přesáhnout 70 % celkového rozpočtu
na telekomunikační služby a poplatky. Pokud je služba financována dotacemi a příspěvky
z různých státních zdrojů, může souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů služby.

1

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 2
Účel dotace
(1) Dotaci lze poskytnout na financování hrazení telekomunikačních služeb
a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111 a 116 006 (dále též „116 xxx“) v České
republice. Jako telekomunikační služby a poplatky se rozumí následující:
a) základní telekomunikační poplatky:
-

paušální poplatek na provoz linky 116 xxx

-

všechny ostatní příchozí a odchozí hovory

b) další telekomunikační poplatky:
-

poplatky za internetové připojení související s poskytovanou
službou

-

provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového
připojení

c) licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu
d) údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora
e) aktualizace technického vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx.
(2) Dotace může být poskytnuta pouze na náklady uvedené v bodě 1.

Čl. 3
Podmínky poskytnutí dotace
1) Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok2. Dotace jsou poskytovány
na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Žádost o státní dotaci na rok 2018 (dále jen „žádost“) si mohou podat:
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-

podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

-

podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů), ústavy, nadace a nadační fondy vyvíjející
činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,

-

podle § 7 odst. písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená

§ 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají
činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.
3) Uvedené
subjekty
musí
být
prokazatelně
provozovatelem
jedné
z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 nebo 116 006, a to na území
České republiky.
4) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají dluhy vůči orgánům státní
správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být žadatelem o dotaci
deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti (viz Příloha č. 2 Zásad).
5) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.
6) Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána
dotace.
7) Dotace je poskytována bezhotovostně na účet žadatele.
8) Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou schvalovány žadatelům na základě
žádosti. Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a podána v listinné podobě nebo
prostřednictvím datové schránky (blíže viz čl. 4).
9) Z poskytnuté dotace ze státního rozpočtu se nesmí poskytovat finanční prostředky
jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
služby, na kterou byly prostředky uvolněny.
10) Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti stvrzené statutárním
orgánem.
11) Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na dotace v následujícím
období. V případě nevypořádání dotace za roky předcházející bude nová žádost organizace
vyřazena z dotačního řízení.
12) Předložená žádost se žadateli zpět nevrací.
Čl. 4
Dotační řízení
Pro přijímání, projednávání, hodnocení žádostí o dotaci a pro stanovení výše
poskytované dotace ze státního rozpočtu je stanoven následující postup:
a) Vyhlášení dotačního programu je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva
vnitra, případně také přímým oslovením možných příjemců.
b) Dotace se poskytuje na základě žádosti. Žádost se podává na formuláři, který tvoří
přílohu těchto Zásad (Příloha č.1 Zásad) spolu s rozpočtovou tabulkou (Příloha č.3
Zásad) a prohlášením o bezdlužnosti (Příloha č.2 Zásad).
c) Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:
6bnaawp) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality či podat osobně na podatelnu
Ministerstvo vnitra (adresa: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7). V případě podání žádosti
v listinné podobě musí být spolu s originálem dodána kopie podepsané žádosti

(tj. všechny povinné přílohy) na CD (ve formátu .pdf). Tato povinnost neplatí
v případě, že je žádost zaslána prostřednictvím datové schránky.
d) Žádosti budou přijímány v termínu k 31. říjnu 2017. Rozhoduje vždy datum odeslání
žádosti. Ministerstvo vnitra může na základě zřetele hodných okolností vyhlásit
přijímání žádostí o dotaci i v dalších termínech.
e) Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality provede kontrolu formální úplnosti
všech náležitostí žádosti. Při zjištěných nedostatcích vyzve předkladatele k doplnění,
při závažnějších nedostatcích žádost z dotačního řízení vyřadí. Žádosti, které vyhoví
formálním náležitostem, zveřejní na webových stránkách www.mvcr.cz v termínu
do 31. prosince 2017. Žádosti pak předloží komisi pro poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové
organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111
a 116 006 v České republice (dále jen „dotační komise“).
f)

Jednotlivé žádosti posoudí dotační komise3 a navrhne Ministerstvu vnitra výši dotace.
O poskytnutí dotace rozhoduje, na základě posouzení dotační komise, Ministerstvo
vnitra, které vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahuje náležitosti dle § 14
odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na základě zmocnění ministra vnitra podepisuje ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality. Při posuzování žádosti bere komise v úvahu úplnost,
správnost zpracování předložené žádosti podle stanovených požadavků, platnost
licence na provozování linek 116 xxx na rok, pro který je dotace požadována, a věcný
soulad žádosti s platnou licencí. Při stanovení výše dotace jsou zohledněny náklady
na podporované služby v předchozím roce, případně odůvodněné předpokládané
nové náklady na rok, pro který je dotace požadována. Do výše poskytnuté dotace
budou promítnuty výsledky finančních a státních kontrol, a dále plnění povinností
vyplývajících z čerpání dotace v předešlých letech. Komise nepřizná, příp. bude krátit
neuznatelné, neodůvodněné a nadhodnocené požadavky. V případě nedostatku
finančních prostředků navrhne komise krácení všem oprávněným žadatelům stejným
procentuálním podílem.

g) Žadatelé o dotaci budou o výsledku své žádosti vyrozuměni prostřednictvím datové
schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb. Informace
o přidělovaných dotacích budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek
Ministerstva vnitra.
h) Žadatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace předá v souladu se zákonem
č. 208/2000 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 uvedeného zákona, Ministerstvu financí ke zveřejnění v systému
DotInfo.

3

V tomto případě bude dotační komise tvořena členy mezirezortní pracovní skupiny zabývající se udržitelností linek 116 xxx,
která byla schválena ministrem vnitra, s výjimkou zástupců dotčených linek.

Čl. 5
Evidence a vyúčtování poskytnutých dotací
(1) Čerpání dotací evidují organizace v účetnictví odděleně v souladu s platnými
právními předpisy4. Doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny
číslem Rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje.
(2) Finanční prostředky dotace musí být zúčtovány nejpozději do 31. prosince roku,
kterého se dotace týká. V rámci účetní závěrky je nutno vyúčtovat poskytnutou dotaci
v návaznosti na vyhlášku o finančním vypořádání5, dále tabulku Čerpání dotace (Příloha
č. 6 Zásad) a účetní evidenci čerpání dotace (včetně součtu analytických účtů) a Závěrečnou
zprávu o realizaci projektu (Příloha č. 5 Zásad). Uvedené podklady je příjemce povinen
předložit odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality (prostřednictvím datové
schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb/podatelny6) nejpozději
do 31. ledna 2019. Rozhoduje vždy datum odeslání daných podkladů.
(3) Nevyčerpané finanční prostředky musí příjemce dotace vrátit nejpozději
k 15. únoru 2019 po udělení dotace na bankovní účet Ministerstva vnitra uvedený
v Rozhodnutí. Při peněžním styku s Ministerstvem vnitra je nutné jako variabilní symbol
uvádět číslo Rozhodnutí. V okamžiku provedení platebního příkazu podává příjemce dotace
informaci o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků s odůvodněním odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality (prostřednictvím datové schránky nebo v listinné
podobě prostřednictvím poštovních služeb/podatelny7).
(4) Pokud příjemce zjistí, že poskytnutá dotace nebo její část nebude v průběhu roku
čerpána, oznámí tuto skutečnost (prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě
prostřednictvím
poštovních
služeb/podatelny8)
neprodleně,
nejpozději
však
do 1. října 2018, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, a vrátí nepoužitou
dotaci nebo její část na účet uvedený v Rozhodnutí. V případě zániku organizace je tato
povinna vrátit nevyužitou část poskytnuté dotace při dodržení podmínek Rozhodnutí.
(5) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se dozví
o změnách, oznámit odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality (prostřednictvím
datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb/podatelny9)
veškeré změny týkající se skutečností, které mají vliv na čerpání poskytnuté dotace, včetně
základních údajů o příjemci (např. adresa, číslo bankovního účtu, IČ, jméno a adresa osoby
oprávněné jednat jménem organizace, telefonní a jiné spojení apod.).
(6) Příjemce dotace je povinen zpracovat průběžnou monitorovací zprávu za období
6 měsíců realizace projektu a předložit ji odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
(prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poštovních
služeb/podatelny10) na příslušném formuláři (Příloha č. 4 Zásad) do 31. července 2018.
Informace o aktivitách souvisejících s realizací projektu musí odpovídat finančním údajům
obsaženým v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České
republiky na rok 2018. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

4

Zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 367/2005 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
6
Adresa dodání/zaslání a ID datové schránky viz čl. 4 písm. c)
7
Adresa dodání/zaslání a ID datové schránky viz čl. 4 písm. c)
8
Adresa dodání/zaslání a ID datové schránky viz čl. 4 písm. c)
9
Adresa dodání/zaslání a ID datové schránky viz čl. 4 písm. c)
10
Adresa dodání/zaslání a ID datové schránky viz čl. 4 písm. c)
5

si předem vyhrazuje právo odmítnout neúplnou nebo špatně vyplněnou zprávu.
Závěrečná zpráva (Příloha č. 5 Zásad) se podává společně s vyúčtováním dotace.
(7) Změna účelu položek dotace v Rozhodnutí, poskytnutých na realizaci služby,
bude povolována na základě písemné žádosti příjemce pouze v odůvodněných případech.
Příjemce dotace musí o změnu požádat nejpozději do 1. října 2018. V žádosti musí být vždy
uvedeno zdůvodnění požadované změny, číslo jednací a číslo Rozhodnutí, název služby
původní a nový návrh položkového rozpočtu z Rozhodnutí. Žádost musí být předložena
odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality (prostřednictvím datové schránky nebo
v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb/podatelny11). Povolení změny účelu
(rozpočtu projektů) bude potvrzeno vydáním nového Rozhodnutí.

Čl. 6
Odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace
(1) Organizace odpovídají v souladu se zvláštním zákonem12 za
a) dodržování podmínek stanovených obecně platnými právními předpisy,
b) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnuté dotace,
c) dodržení podmínek obsažených v Rozhodnutí,
d) řádné vypořádání dotace.
(2) Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra odpovídá za
a) výkon předběžné veřejnosprávní kontroly spočívající v posouzení předložených žádostí,
na jejichž financování se bude podílet státní rozpočet,
b) výkon průběžné veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na prověření dodržení
podmínek podle Rozhodnutí a na respektování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
použití prostředků poskytnuté dotace.
(3) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly způsobu použití prostředků poskytnuté
dotace jsou oprávněny
a) územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad,
b) odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra,
c) odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra.
(4) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány
a kontrolovanými osobami řídí zvláštními právními předpisy.13

11

Adresa dodání/zaslání a ID datové schránky viz čl. 4 písm. c)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlecho rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
13
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); Zásady vlády; vyhláška
Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
12

Čl. 7
Účinnost
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem vydání.

Přílohy:







Příloha č.1 Zásad2018_Žádost
Příloha č.2 Zásad2018_Prohlášení o bezdlužnosti
Příloha č.3 Zásad2018_Rozpočtová tabulka
Příloha č.4 Zásad2018_Průběžná monitorovací zpráva
Příloha č.5 Zásad2018_Závěrečná zpráva
Příloha č.6 Zásad2018_Čerpání dotace

