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Počet stran: 4 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá 
Strana (dále jen „ministerstvo“) jako správní orgán podle § 14 odst. 2 a v souladu s § 14 
odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,    a na základě  
§ 163 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává   

ROZHODNUTÍ č. 18676-2/2021 

o poskytnutí dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky  
na rok 2021, na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních 

škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát nebo registrovaná 
církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního 

práva zřizovat církevní školy 

 

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 6. května 2021 č. 436 
ministerstvo stanovuje pro poskytnutí dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu 
na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádných opatření 
Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění pozdějších 
mimořádných opatření v platném znění, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, ve znění 
pozdějších mimořádných opatření, č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, ve znění 
pozdějších mimořádných opatření, případně mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví, které tato opatření nahradí, tyto podmínky: 

 

1. Specifikace příjemce dotace 

Dotace se poskytuje příjemci: Středočeský kraj 

IČO: 70891095 

Číslo zvláštního účtu kraje: 20095-2028111/0710 

Adresa sídla 

Ulice a č. p.: Zborovská 11 Kód kraje: 20 

Obec: Praha 5 PSČ: 150 21 

 

2. Účelový znak: 33 083 
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3. Účel dotace 

Účelem poskytnuté dotace je poskytnutí dalších finančních prostředků ze státního 
rozpočtu České republiky právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, 
střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy uvedených v příloze tohoto 
rozhodnutí (dále jen „škola“) za účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí, 
žáků, studentů a zaměstnanců v souladu s příslušným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví a v mimořádných případech za účelem antigenního testování.  
 

 

4. Výše dotace celkem:     14 226 000 Kč 

 

 

5. Lhůta pro dosažení účelu dotace  

Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 8. 2021. 

6. Dotace bude příjemci převedena na výše uvedený bankovní účet do 20-ti dnů od data 
oznámení vydaného rozhodnutí. 

 

 

       Podmínky použití dotace 

7. Příjemce je povinen poskytnout dotaci školám v jedné platbě ve výši uvedené v příloze 
tohoto rozhodnutí.  

8. Příjemce je povinen informovat školy o právním důvodu poskytnutí dalších finančních 
prostředků (Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené 
s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších 
odborných škol, které nezřizuje stát, č.j. MSMT-12670/2021, Věstník MŠMT 03/2021, 
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-03-2021) a provést se školami 
finanční vypořádání. 

9. Příjemce je povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem podle § 75 rozpočtových 
pravidel a 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 pozdějších předpisů.  

10. Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11. Příjemce je povinen v účetnictví dotaci sledovat řádně a odděleně.  
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Další podmínky použití dotace 

12. Příjemce je povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně. Odvod 
za nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu 

s touto podmínkou. 

13. Příjemce je dále povinen zaslat zpět ministerstvu na jeho příjmový účet  
č. 19-0000821001/0710 finanční prostředky, které právnická osoba odvedla do jeho 
rozpočtu jako odvod za porušení rozpočtové kázně nebo je vrátila jako nepoužité, pokud 
nebyly odvedeny v rámci finančního vypořádání, a to do 50-ti dnů od připsání těchto 
finančních prostředků na jeho účet. Odvod za nedodržení této podmínky bude stanoven 
ve výši částky, která měla být takto vrácena.  

 

Ostatní povinnosti  

14. Pokud příjemce nepoužije dotaci nebo její část v hodnotě vyšší než 50 000 Kč, zašle 
ministerstvu nepoužitou dotaci nebo její část do 31. 12. 2021 zpět na výdajový účet 
ministerstva č. 0000821001/0710. 

15. Vrací-li příjemce dotaci nebo její část, je povinen zaslat avízo o vratce před odesláním 
platby ministerstvu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: aviza@msmt.cz. 

Ministerstvo musí avízo obdržet nejpozději v den připsání vratky na účet. 

16. Variabilním symbolem vratky bude účelový znak, pod kterým byla dotace 
poskytnuta, tato podmínka nemusí být dodržena v případě vratky v rámci finančního 
vypořádání zaslané na účet č. 6015-0000821001/0710. 

 

Kontrola a porušení rozpočtové kázně 

17. Nedodržení kterékoliv z Podmínek použití dotace je neoprávněným použitím 
peněžních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel, které je dle § 44 

odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel považováno za porušení rozpočtové kázně, a bude 
postiženo odvodem dle § 44a rozpočtových pravidel.  

18. Nedodržení kterékoliv z Dalších podmínek použití dotace, je neoprávněným použitím 
peněžních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel, které je dle § 44 
odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel považováno za porušení rozpočtové kázně, a bude 
postiženo odvodem dle § 44a odst. 4 ve spojení s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel ve 
výši stanovené zvlášť pro každou z těchto podmínek. 

19. Nedodržení kterékoliv z Ostatních povinností není považováno za neoprávněné 
použití peněžních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel a není 
postiženo odvodem. Postiženo odvodem rovněž není zaslání finančních prostředků na 
jiný účet ministerstva, než je v tomto rozhodnutí uvedeno.   
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20. Příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu 
hospodaření s poskytnutými finančními prostředky a zpřístupnit jim k tomu veškeré 
potřebné doklady. 

21. Kontrola použití dotace bude probíhat zejména na základě § 86 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě 
hlavního města Prahy podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poučení 

Proti tomuto Rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.  

 

 

                                                                                      

                                                             náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní 
 

 

 

 

 

Příloha: Seznam škol 
 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
1. Spis sp. zn. MSMT-18676/2021 

2. Účastník řízení: Středočeský kraj, do datové schránky. 
3. Vypraveno dne: viz časový údaj na obálce datové zprávy
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