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 2016
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) vyhlašuje Ministerstvo vnitra dotační program pro nestátní
neziskové organizace provozující v České republice tyto tři výše uvedené evropské krizové
či asistenční linky. 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 a 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 předpisů (dále jen „Zásady vlády“).
(2) Příjemce dotace se v rámci tohoto dotačního programu řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, těmito Zásadami a Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční
dotace.
Čl. 2
Účel použití
(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
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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

(2) Z poskytnuté dotace se nesmí hradit jakékoli jiné náklady, než ty 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 o rozpočtových pravidlech.
(2) Žádost o dotaci si mohou podat:
-

podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. 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. 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. účelová zařízení
registrovaných církví a náboženských společností, zřízená 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.

(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.
(5) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.
(6) Dotace je poskytována bezhotovostně na účet žadatele, který je zřízený
u peněžního ústavu.
(7) Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě
žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí být vyplněna stanoveným
způsobem. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě (blíže viz článek 4).
(8) 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.
(9) Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci statutárním
zástupcem organizace.
(10)
Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na dotace v následujícím
období. V případě nevypořádání dotace za roky předcházející bude nová žádost vysílající
organizace vyřazena z dotačního řízení. Žadatelé o dotaci budou o výsledku své žádosti
písemně vyrozuměni.
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§ 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech

(11) Předložená žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do dotačního řízení
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 o dotaci (dále jen „žádost“). Žádost
se podává na formuláři, který tvoří přílohu těchto Zásad (č. 1) spolu s rozpočtovou
tabulkou (příloha č. 2).
c) Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nosiči.
Vyplněnou písemnou žádost a její příslušné přílohy je nutno zaslat či dodat v počtu
dvou vyhotovení. Žádost musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, totéž platí
pro příslušné přílohy. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být
na CD nosiči ve formátu.pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. podpis
statutárního orgánu).
d) Žádosti budou přijímány v jednom řádném termínu k 6. listopadu 2015. 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. 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, která Ministerstvu vnitra navrhne výši
dotace. O poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo vnitra, které v případě kladného
posouzení návrhu vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahuje náležitosti
dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

g)

Poskytovatel dotace souhlasí s předáním 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 veškerých dokumentů a údajů
rozhodné pro poskytnutí dotací, vyjma dokumentů uvedených v § 18a odst. 2 výše
uvedeného zákona, Ministerstvu financí ke zveřejnění v systému DotInfo.
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V tomto případě bude dotační komise tvořena členy meziresortní 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 č. 52/2008 Sb. a spolu s tabulkou Čerpání dotace (příloha č. 4)
předložit vyúčtování odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra
nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
(3) Nevyčerpané finanční prostředky musí příjemce dotace vrátit nejpozději
k 15. únoru následujícího roku 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.
(4) Pokud příjemce zjistí, že část poskytnuté dotace nebude v průběhu roku čerpána,
oznámí tuto skutečnost neprodleně odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstva vnitra, se současným vrácením nepoužité části dotace. V případě zániku
organizace je tato povinna vrátit poskytnutou dotaci.
(5) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se dozví
o změnách, písemně oznámit odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstva vnitra veškeré změny, týkající se skutečností, které mají vliv 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 po uplynutí prvních 6 měsíců čerpání dotace zpracovat
průběžnou monitorovací zprávu a předložit ji bez zbytečného prodlení odboru bezpečnostní
politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, a to na příslušném formuláři (příloha č. 3).
Závěrečná zpráva (příloha č. 5) se podává společně s vyúčtováním dotace.
Čl. 6
Odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace
(1) Organizace odpovídají v souladu se zvláštním zákonem5 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
4
5

Zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

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 předpisy6.

Čl. 7
Účinnost
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem vydání.

6 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; zákon č. 255/212 Sb., o kontrole (kontrolní řád); Zásady vlády; vyhláška
Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

