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Dotazy a odpovědi – 2. výzva 

1. Jakým způsobem postupovat při zpracovávání žádostí v souladu s Metodikou 

a 2. výzvou, pokud žadatel o dotaci v roce 2020 žádá poprvé? Konkrétně je 

možné v souladu s Prioritami dotačního programu a 2. výzvou čerpat dotace na 

zpracování koordinačního plánu, realizaci cvičení k ověření opatření i nákup 

neinvestičních hmotných prostředků určených na ochranu a zvýšení odolnosti 

měkkého cíle? 

Odpověď: Při podávání žádosti o dotaci ve 2. výzvě je třeba především vycházet 

z toho, zda žadatel o dotaci již žádal v roce 2019 nebo ne, a do které skupiny 

oprávněných žadatelů patří. Od toho se odvíjí jeho možnosti výběru oblastí, na které 

lze požádat o dotaci ve 2. výzvě. Aktualizovaná metodika stanovuje pravidla pro podání 

žádosti, čerpání, využití a popř. vrácení přidělené dotace, a je určena pro všechny 

oprávněné žadatele. 

Daná výzva konkretizuje oprávněné žadatele a jejich povinnosti při podávání žádosti 

(tedy dodržování podmínek stanovených ve výzvě, vyplnění všech požadovaných 

informací v žádosti a postupování v souladu s metodikou vydanou pro danou výzvu).  

Priority shrnují zaměření dotačního roku, vychází z Programu na ochranu měkkých cílů 

a udávají obecný rámec zaměření pro daný kalendářní rok. 

Jestliže žadatel žádá ve 2. výzvě poprvé o dotaci na ochranu měkkých cílů, nemůže 

požádat o dotaci na pořízení hmotného majetku, neboť nemá provedeno vyhodnocení 

ohroženosti a tudíž neví, co vše by si měl pro ochranu měkkého cíle pořídit. Z tohoto 

důvodu a s ohledem na povinnost MZ nakládat s finančními prostředky efektivně, 

účelně a hospodárně nebudou takovému žadateli finanční prostředky na pořízení 

hmotného majetku poskytnuty. 

Žadateli, který si žádá o dotaci na měkké cíle poprvé, je podle metodiky umožněno 

provádět školení, nácviky a cvičení (viz čl. 3 písm. d)), jimiž budou ověřeny postupy 

zpracované v bezpečnostních dokumentech. 

 

2. Je možné v roce 2020 čerpat dotaci na zpracování koordinačního plánu? 

Odpověď: Ano, 2. výzva k podání žádosti o dotaci umožňuje zažádat si o finanční 

prostředky na zpracování koordinačního plánu. 

 

3. Je možné v roce 2020 z dotace nakupovat neinvestiční hmotný majetek na 

zvýšení odolnosti měkkého cíle – např. vybavení safe haven, koordinačního 

centra, případně další neinvestiční hmotný majetek, který zvýší ochranu 

měkkého cíle? 

Odpověď: Z dotace lze čerpat prostředky na zajištění činnosti Koordinačního týmu 

s přihlédnutím na velikost tohoto týmu. Hodnocení provede Komise pro hodnocení 
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žádostí a v případě posouzení, že se jedná o neoprávněné požadavky, budou finanční 

prostředky v dané položce kráceny. Pořízení neinvestičního hmotného majetku na 

ochranu měkkého cíle žadatelem, který si v roce 2020 žádá o dotaci poprvé, metodika 

neumožňuje. Vysvětlení viz výše. 

 

4. Je možné realizovat cvičení k prověření zpracovaných opatření již v roce 2020, 

žádá-li žadatel o dotaci poprvé? 

Odpověď: Metodika v čl. 3 bod d) stanovuje že žadatel, který si žádá o dotaci na 

měkké cíle poprvé si může požádat o dotaci na: nácviky a cvičení, kterými budou 

ověřeny postupy zpracované v bezpečnostních dokumentech na ochranu měkkého 

cíle, včetně pořízení nezbytných pomůcek určených k provedení cvičení, přičemž 

dokumentace pro nácvik nebo cvičení musí být zpracována ve spolupráci s Policií ČR. 

 

5. Může žadatel čerpat v roce 2020 dotaci na financování odborných lektorů, 

bezpečnostního manažera, koordinačního pracovníka a administrativního 

pracovníka? 

Odpověď: Ano, je to v souladu s metodikou, přičemž z hlediska úhrady mzdových 

nákladů je potřeba se řídit pravidly uvedenými v metodice. 

 

6. Je možné čerpat dotaci na zpracování Analýzy hrozeb? 

Odpověď: Analýzu hrozeb mají mít od roku 2012 zpracovanou všichni poskytovatelé 

akutní lůžkové péče v rámci traumatologického plánu, neboť jim tuto povinnost ukládá 

zákon č. 372/2011 Sb., resp. vyhláška č. 101/2012 Sb. (viz § 1). Analýza hrozeb by již 

měla být i zaktualizovaná, neboť se traumatologické plány aktualizují ve dvouletých 

cyklech. Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost, nebude MZ na tuto 

činnost poskytovat dotaci ze státního rozpočtu. 

 

7. Pokud spoluúčast žadatele není požadována, znamená to, že Ministerstvo 

zdravotnictví (MZ) hradí celou částku schválené výše dotace? 

Odpověď: Podle podmínek uvedených v metodice není spoluúčast příjemce dotace 

požadována. Výše přidělené dotace je stanovena s ohledem na údaje uvedené 

v žádosti a v souladu s kritérii pro hodnocení žádosti, která jsou zveřejněna na 

webových stránkách MZ. 

 

8. Lze zahájit řešení projektu k 1. 1. 2020 nebo může být zahájen až po termínu 

zveřejnění 2. výzvy, tedy k 10. 1. 2020? 
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Odpověď: V souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), nelze projekt zahájit před vydáním rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

Rozhodujícím datem je datum uvedené v rozhodnutí. 

 

9. Finanční limity pro školení, výcvik a cvičení jsou v metodice stanoveny s vazbou 

na min. počet 5 hod. Je možné při kratší době školení žádat o poměrnou částku 

dotace? 

Odpověď: Limity uvedené v aktualizované Metodice je nutné dodržet. Rozsah jedné 

školící akce musí trvat nejméně 5 hod. Časová náročnost byla stanovena v souladu 

s doporučením Ministerstva vnitra a s ohledem na zkušenosti z předcházejícího roku, 

kdy byly dotace poskytovány. 

 

10. Je možné hradit odbornému lektorovi jak hodinovou odměnu za lektorskou 

činnosti, tak částku za akci školení? 

Odpověď: V ceně hodinové odměny lektora je vždy plánována nejen příprava na 

školící akci, ale i jeho účast na akci samotné. Do finančních prostředků k proplacení 

poskytnutých služeb nelze tedy zahrnovat úhradu lektorovi 2x. 

 

11. Může být koordinační pracovník externím pracovníkem, se kterým bude 

příjemcem dotace uzavřena DPP nebo DPČ (nemusí se tedy jednat o kmenového 

zaměstnance)? 

Odpověď: Ano, DPP nebo DPČ lze uzavřít i s externím pracovníkem, který se bude 

podílet na plnění projektu. I v tomto případě je však nutné postupovat podle limitů 

stanovených v aktualizované Metodice.  

 

12. Je možné pro potřeby cílů projektu pořizovat neinvestiční materiál (materiál do 

40 tis., doba použitelnosti do 1 roku), i když v některých případech bude doba 

použitelnosti delší? 

Odpověď: Ano, neinvestiční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů za hmotný 

dlouhodobý i krátkodobý drobný majetek, jehož cena nepřevýší 40 000 Kč (s DPH) 

v každém jednotlivém případě. Účtování tohoto majetku musí být prováděno v souladu 

s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

 

13. Je možné žádat o pořizování kancelářských potřeb (provozních nákladů) 

v souvislosti s vybavením krizového centra případně místnosti „Safe haven“, 

i když metodika financování provozních nákladů neumožňuje? 
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Odpověď: Ano, a to na zajištění činnosti Koordinačního týmu s přihlédnutím na 

velikost tohoto týmu. Hodnocení konkrétního požadavku bude provedeno Komisí pro 

hodnocení žádostí a v případě posouzení, že se jedná o neúměrné množství nebo 

neúměrné nároky, budou finanční prostředky v dané položce kráceny v souladu 

s pravidly pro hodnocení žádostí. Nicméně vždy by měl žadatel zvažovat, zda drobné 

položky tohoto typu si nemůže financovat z vlastních zdrojů. 

 

14. Může žádost o dotaci podepsat pouze ředitel nemocnice, který je zároveň 

předsedou představenstva, nebo je třeba vždy podpis dalšího statutárního 

orgánu (např. místopředsedy)? 

Odpověď: Počet podpisů se odvíjí od počtu zástupců statutárního orgánu, kteří mohou 

za společnost svým jménem jednat. Tedy v případě, že za společnost jednají dvě 

osoby, které jsou členy představenstva, musí žádost obsahovat podpisy obou osob. 

 

15. Kdo je oprávněným žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu určené na zvýšení 

ochrany měkkých cílů ve 2. výzvě?  

Odpověď: Oprávněným žadatelem o dotaci ve 2. výzvě je poskytovatel akutní lůžkové 

péče s počtem akutních lůžek 250 a více nebo poskytovatel akutní lůžkové péče 

v přímé řídící působnosti MZ. Tyto podmínky nemusí platit současně. 


