Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené
se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany
a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování
v období červenec až srpen 2022
Dotační titul: Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů na území kraje nebo hlavního města
Prahy podle usnesení vlády č. 579 ze dne 29. 6. 2022 od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.
Preambule:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vyhlašuje „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční
dotace na výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné
ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období červenec až srpen
2022“ (dále jen „Výzva“), a to v návaznosti na ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb.,
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb. (dále jen „zákon č. 65/2022 Sb.“)
a usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2022 č. 579, o dalších podmínkách
a o rozsahu ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení
dočasné ochrany (dále jen „usnesení vlády č. 579/2022“).
Z dotačního titulu lze hradit provoz a činnost zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné
ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování (Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině zřízené vyšším územně samosprávným celkem; dále jen „kraj“) v rozsahu,
§ 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb. a Usnesení vlády č. 579/2022 (dále jen „Zázemí“).
Čl. 1
Vymezení účelu poskytování peněžních prostředků
1) Peněžní prostředky vyčleněné v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra jsou účelově
určeny na výdaje krajů a hl. m. Prahy spojené s provozem a činností zajišťovaných
a vykonávaných v rámci Zázemí. Poskytovány jsou formou dotací, a to v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů,
a s podmínkami této Výzvy.
2) Peněžní prostředky jsou alokovány v dotačním titulu „Výdaje spojené se zajištěním
plnění úkolů na území kraje nebo hlavního města Prahy podle usnesení vlády č. 579 ze
dne 29. 6. 2022 od 1. července 2022 do 31. srpna 2022“.
3) Poskytovatelem dotace je MV-GŘ HZS ČR.
4) Příjemcem dotace je kraj (včetně hl. m. Prahy).
5) Dotace je poskytována ex post pouze na výdaje realizované za období od 1. července
2022 do 31. srpna 2022, podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 367/2015, zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
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a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění, nepodléhá
dotace finančnímu vypořádání.
6) Uznatelnými výdaji jsou:
a) výdaje spojené s provozem Zázemí (spotřební materiál, drobné vybavení
neinvestiční povahy, nájemné prostor a nezbytného vybavení, energie, výdaje
na telekomunikační služby a provoz audiovizuální a ICT techniky, úklid
a desinfekci, ostrahu, odvoz odpadu, praní prádla, zpracování informačních
materiálů pro uprchlíky, včetně jejich překladu a tisku, výdaje na pohonné
hmoty spotřebované v rámci provozu Zázemí),
b) výdaje spojené s provozem prostor pro dočasné nouzové přístřeší pro osoby
vyčkávající na udělení dočasné ochrany, včetně nezbytných provozních výdajů
na jejich zřízení (např. spotřební materiál, drobné vybavení neinvestiční
povahy, nájemné prostor a nezbytného vybavení, náklady na ostrahu,
nákup/pořízení WC a sprch, energie, výdaje na telekomunikační služby, úklid
a dezinfekci, odvoz odpadu, praní prádla, pronájem WC a sprch, výdaje na
pohonné hmoty s provozem prostor pro dočasné nouzové přístřeší pro osoby
vyčkávající na realizaci činnosti Zázemí), a to za podmínky, že kraj u tohoto
nepostupuje podle Nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o některých podrobnostech
poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší
a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby
s udělenou dočasnou ochranou,
c) výdaje spojené se zajištěním stravy, občerstvení a hygienických potřeb
poskytnutých osobám vyčkávajícím na udělení dočasné ochrany (např. nákup
stravy, potravin, hygienických potřeb a dalšího drogistického zboží),
d) výdaje související s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní
činnosti uzavřenými mezi krajem a osobami vykonávající práci v rámci
Zázemí, přičemž maximální výše dotace činí 200 Kč/hodinu s tím, že bylo-li
předmětem sjednané práce tlumočení, koordinace klientů, zajištění zdravotních
služeb nebo odborné psychologické pomoci, případně jiných odborných služeb,
činí maximální výše dotace 300 Kč/hodinu; výdaje na odměny za práci konanou
v rámci samostatně uzavřených dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
vykonávané nad rámec jejich běžného rozsahu pracovní doby u osob, které jsou
v pracovním poměru ke kraji nebo jím zřizovaným organizacím lze hradit pouze
výdaje na dohody nad rámec jejich běžného rozsahu pracovní doby,
e) výdaje spojené se zajištěním stravy a občerstvení pro osoby vykonávající
činnosti v rámci Zázemí, pokud jim bylo poskytnuto bezplatně,
f) výdaje spojené s přepravou osob vyčkávajících na udělení dočasné ochrany
mezi Zázemím a místem nouzového ubytování nebo dočasného nouzového
přístřeší, pokud byla tato přeprava osob zajišťována na náklady kraje.
7) Neuznatelnými výdaji jsou:
a) výdaje vynaložené na dočasné nouzové přístřeší uvedené v odst. 6 písm. b)
tohoto článku, pokud jejich náhradu kraj uplatňuje (uplatnil) jiným způsobem
(např. Nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o některých podrobnostech poskytování
nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb
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b)
c)
d)
e)

pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou
ochranou),
výdaje související s náhradami újmy (např. na majetku, zdraví, škod
souvisejících s ušlým ziskem z podnikání),
výdaje na úhradu nákladů, pokud přímo nesouvisí s provozem Zázemí,
výdaje na úhradu darů, na zahraniční cesty, reprezentaci, recepce a podobné
akce,
výdaje na úhradu nákladů subjektu, který v prostorách Zázemí realizoval svoji
podnikatelskou činnost,
kapitálové výdaje,

f)
g) výdaje za období, kdy Zázemí nezajišťovalo činnost spojené s udělením dočasné
ochrany a přidělování ubytování ve smyslu ustanovení §6b odst. 3 zákona č. 65/2022
Sb.

Čl. 2
Podání žádosti o poskytnutí dotace
1) Žadatel může podat pouze jednu žádost, žadatelem může být pouze příjemce dotace
podle čl. 1 odst. 4, této Výzvy.
2) Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré
předepsané údaje a přílohy.
3) Příjem žádostí bude ukončen 31. října 2022.
4) Žádost musí být podána výlučně v elektronické podobě do datové schránky MV-GŘ
HZS ČR a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem k tomu oprávněné
osoby.
5) K žádostem podaným jiným způsobem se nepřihlíží.
6) Dotace se poskytuje pouze na účet vedený u České národní banky (dále jen „ČNB“).
7) Žádost musí obsahovat:
a) identifikaci Výzvy,
b) identifikaci žadatele, včetně adresy sídla a IČO,
c) uvedení osoby, která je oprávněna jednat za žadatele včetně kontaktu a případně
uvedení dalších kontaktních osob včetně telefonu a emailové adresy,
d) částku, o kterou žadatel žádá,
e) účel využití dotace včetně nejzazšího termínu, ve kterém bylo účelu dosaženo.
8) K žádosti je žadatel povinen:
a) přiložit soupisku výdajů podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 Výzvy,
b) přiložit prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu
u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu), na který má být
dotace zaslána.
Čl. 3
Výše dotace
1) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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2) Výše peněžních prostředků je závislá na disponibilních zdrojích státního rozpočtu
České republiky pro rok 2022. Předpokládaná výše alokovaných peněžních prostředků
je 34 mil. Kč. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek této Výzvy
v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet kapitoly
Ministerstva vnitra.
3) Dotace se poskytuje až do výše 100 % uznatelných výdajů žádosti, ale pokud součet
všech uznatelných výdajů ze všech žádostí o dotaci převýší výši alokovaných peněžních
prostředků, bude výše všech dotací rovnoměrně krácena.
Čl. 4
Administrace žádosti
1) Veškerá komunikace mezi poskytovatelem dotace a žadatelem probíhá výhradně
prostřednictvím datových schránek.
2) Poskytovatel dotace v souladu s § 14g zákona o rozpočtových pravidlech a § 160 a násl.
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, přenesl činnosti spočívající v posuzování
uznatelnosti a oprávněnosti výdajů uvedených v žádosti na hasičské záchranné sbory
krajů a hl. m. Prahy.
3) Poskytovatel dotace:
a) provede kontrolu podaných žádostí,
b) vyhodnotí oprávněnost podaných žádostí, adekvátnost výše a účelnost
požadované dotace,
c) v případě zjištění vad v předložené žádosti písemně vyzve žadatele k jejich
odstranění.
4) Za vady se považuje:
a) nesprávně uvedené IČO žadatele,
b) nedoložení příloh uvedených v čl. 2 odst. 8 této Výzvy,
c) žádost podaná nebo podepsaná za žadatele osobou, u které není zřejmé, zda se
jedná o osobu oprávněnou za žadatele jednat ve věci dotace.
5) V případě zjištění vad v předložené žádosti, poskytovatel dotace písemně vyzve
žadatele k jejich odstranění, přičemž mu poskytne přiměřenou lhůtu, minimálně 5
pracovních dní ode dne doručení výzvy, k odstranění zjištěných vad.
6) Úprava žádosti se řeší formou písemné odpovědi žadatele, poskytovatel dotace
poskytne žadateli lhůtu minimálně 5 pracovních dní ode dne písemného doručení
výzvy.
7) Odstranění vady podle čl. 4 odst. 4 písm. c) tohoto článku lze provést v elektronické
podobě také doložením dokladu o udělení plné moci oprávněnou osobou žadatele
rovněž v elektronické podobě.
8) Důvodem k neposkytnutí dotace a k zastavení řízení o poskytnutí dotace je, že žadatel
o dotaci na výzvu poskytovatele neupraví žádost a nedoručí ji ve stanovené lhůtě.
9) Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele
k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů, a to v přiměřené lhůtě, minimálně
5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k doložení podkladů nebo údajů.
10) Poskytovatel řízení o poskytnutí dotace zastaví zejména pokud:
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a) žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené podle čl. 2 Výzvy,
b) žadatel není oprávněným žadatelem podle čl. 1 Výzvy,
c) žadatel neodstranil vady v žádosti ve stanovené lhůtě,
d) žádost je v rozporu s věcným zaměřením Výzvy nebo,
e) nastane jiný důvod stanovený § 66 odst. 1 správního řádu.
Čl. 5
Obecné podmínky pro poskytnutí, použití dotace a povinnosti příjemce dotace
1) Použití dotace podléhá ve smyslu ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb., následné
veřejnosprávní kontrole vykonávané u příjemce dotace specializovanými kontrolními
orgány Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a orgány Finanční správy. Procesní
pravidla výkonu následné veřejnosprávní kontroly na místě jsou nastavena zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
a zákona o některých přestupcích.
2) Kraj je povinen uchovávat veškeré účetní záznamy o jejich použití v souladu
s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3) Číslo účelového znaku, pod kterým budou vykázány příjmy z dotace a související
výdaje, na které byla dotace poskytnuta, je 14038.
4) Dotace může být poskytnuta pouze na výdaje realizované příjemcem, a to v souvislosti
se zajištěním provozu Zázemí od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
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