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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje pro období září - prosinec 2020 rozvojový program

Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax
v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích
(Č. j.: MSMT-17893/2020-1)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu
s § 171 odst. 2 a § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„školský zákon“) pro rok 2020 výzvu rozvojového programu s názvem Podpora financování
přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax mateřských, základních, středních škol
a konzervatoř (dále jen „program“).
Tento program je členěn na tři samostatné moduly, a to podle stupně poskytovaného
vzdělávání. Modul A je určen pro mateřské školy, modul B pro základní školy a modul C pro
střední školy a konzervatoře. Každý modul bude administrován samostatně. Jeden právní
subjekt může podat žádost o poskytnutí dotace z více modulů.
Modul A
Čl. 1
Cíl programu
Cílem modulu A je zvýšení kvality předškolního vzdělávání umožněním navýšení úvazků
učitelů v souvislosti s úpravami organizace vzdělávání (prodloužení provozu) podle vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Účel dotace
Účelem poskytnuté dotace bude finanční pokrytí nákladů spojených s personálním
zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol vzniklých prodloužením
provozu mateřské školy od 1. září 2020 v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Okruh oprávněných žadatelů a rozsah oprávněného požadavku
(1) Oprávněným žadatelem je kraj či hlavní město Praha (dále jen „kraj“) v rámci výkonu
přenesené působnosti podle § 163 školského zákona.
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(2) Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy v územní působnosti kraje, jejichž
zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí, dodají krajskému úřadu podklad k žádosti
(vyplněnou přílohu č. 2 Modul A) za následujících pravidel a podmínek:
a) Program v modulu A je určen pouze pro financování přímé pedagogické činnosti
právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol (dále jen „školy").
b) Do žádosti o dotaci budou zařazeny školy, u kterých dojde k navýšení počtu hodin
přímé pedagogické činnosti školy (dále jen „PHškoly“) při nastavení organizace
vzdělávání ve třídách k 1. září 2020 oproti organizaci vzdělávání financované od 1.
ledna 2020 v souladu parametrem PHškoly uvedeným v rozpise roční výše
finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců
stanovený ministerstvem pro vybrané školy a školní družiny na rok 2020 včetně
parametrů pro financování pedagogických pracovníků, za podmínky, že nedojde k
překročení PHmax. Dotace není určena pro financování přímé pedagogické
činnosti spojené s navýšením počtu hodin v nově vzniklých třídách od 1. září 2020.
c) Pokud se jedná o školu, které byla v souladu s § 23 odst. 4 školského zákona
udělena výjimka z minimálního počtu dětí ve třídě, nebude do rozvojového
programu zahrnuta.
d) Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 4
Lhůta a podání žádostí
(1)

Školy předloží požadavky pro zapojení do rozvojového programu příslušným krajským
úřadům a v Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajské úřady")
do 15. července 2020.

(2)

Kraj předloží ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, který
je přílohou č. 1 tohoto vyhlášení včetně příloh k žádosti (soupisu požadavků
jednotlivých škol), jejíž vzorový formulář je přílohou č. 2 Modul A tohoto vyhlášení
(dále jen „žádost“). Žádosti budou obsahovat:
a) Požadované navýšení průměrného počtu týdenních hodin potřebných k
zajištění rozšířeného provozu mateřské školy
b) Požadované navýšení počtu úvazků potřebných k zajištění rozšířeného provozu
mateřské školy.
c) Přehled požadavků jednotlivých škol.

(3) Kraj zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v žádosti.
(4) Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 30. července. 2020.
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(5)

Zmeškání termínu pro podání žádosti nelze prominout. Dojde-li k této skutečnosti,
ministerstvo usnesením řízení zastaví.

(6)

Žádost bude opatřena podpisem oprávněné osoby a takto podána prostřednictvím
datové schránky ministerstva (ID: vidaawt) a to na tiskopisech obsažených v přílohách
tohoto vyhlášení č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace), ve formátu PDF, a č. 2, modul A,
v programu MS Excel, v termínu, jenž je uveden v bodě 4 tohoto článku. Pokud bude
oprávněná osoba zastoupena zástupcem na základě plné moci, je třeba k žádosti
přiložit originál nebo ověřenou kopii této plné moci.
Čl. 5
Hodnocení žádostí

(1) Požadavky škol na poskytnutí dotace a obsah požadavků škol posoudí krajský úřad, který
při posuzování postupuje ve shodě s následujícími kritérii:
a) Krajský úřad provede kontrolu správnosti výpočtu požadavku na dofinancování
navýšení počtu přepočtených úvazků učitelů nad limit počtu učitelů ve školách
podle článku 6 odst. 1 až 3 a podle článku 7 odst. 1.
b) Krajský úřad zpracuje souhrnnou žádost a zašle na ministerstvo v souladu
s ustanovením bodu 2 tohoto článku.
(2) Žádosti budou hodnoceny ministerstvem z hlediska splnění formálních kritérií, kterými
jsou:
a) zaslání žádosti na předepsaném formuláři včetně povinných
prostřednictvím datové schránky ministerstva a současně e-mailem,

příloh

b) dodržení termínu pro podání žádosti,
c) řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
d) podání žádosti oprávněným žadatelem,
e) uvedení pravdivých údajů (zřejmá nesrovnalost),
f) podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu.
(3) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), tzn. odstranění vad žádosti,
a poskytne k tomu žadateli přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel v této lhůtě vady
neodstraní, ministerstvo usnesením řízení zastaví.
(4) Výsledkem hodnocení žádostí bude vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
usnesení o zastavení řízení, nebo vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo její části.
(5) Změny Rozhodnutí podle § 14o zákona o rozpočtových pravidlech, mohou být provedeny
pouze na základě žádosti příjemce doručené ministerstvu (odboru předškolního,
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základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání) nejpozději do 15. listopadu.
2020.
(6) Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze
novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout,
souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.
(7) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 3 a 4 zákona o rozpočtových pravidlech,
tzn., umožňuje doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a úpravu žádosti
na základě doporučení ministerstva.
Čl. 6
Způsob určení výše dotace
(1) Ředitelé škol připraví organizaci provozu školy ve školním roce 2020/2021 a stanoví
PHškoly včetně odpovídajícího počtu úvazků učitelů.
(2) Pokud dojde k navýšení PHškoly od 1. září 2020 v porovnání s PHškoly uvedeném
v rozpisu roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu
zaměstnanců stanovený ministerstvem pro vybrané školy a školní družiny na rok 2020
včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků, po odečtení hodin přímé
pedagogické činnosti, které vznikly v důsledku navýšení přímé pedagogické činnosti
spojené s navýšením počtu hodin v nově vzniklých třídách, požádá škola o dofinancování
tohoto rozdílu přepočteného na potřebný počet úvazků učitelů.
(3) Pro přepočtený počet úvazků je východiskem u učitelů mateřských škol přímá
pedagogická činnost v rozsahu 31 hodin týdně.
(4) Výše úvazku bude následně vynásobena jednotnou platovou základnou, kterou bude
platový tarif uvedený v § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. 1. 2020, konkrétně 9. třída 5. stupeň.
(5) Takto získaná výše dotace na platy bude násobena koeficientem 4 (počtem měsíců dle
délky programu).
(6) Následně bude k výši dotace na platy dopočtena výše dotace na povinné odvody
(zákonné odvody a fond kulturních a sociálních potřeb).
(7) Na rozvojový program jsou pro období září – prosinec roku 2020 v rozpočtu regionálního
školství vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 500 000 000 Kč. Ministerstvo si vyhrazuje
právo tuto alokaci na financování tohoto programu navýšit nebo snížit.
(8) Ministerstvo stanoví dle bodu (1) až (6) tohoto článku finanční prostředky a poskytne
je jednotlivým krajům na základě jejich požadavků. V případě, že celková výše finančních
prostředků požadovaných krajskými úřady bude vyšší, než činí výše finančních prostředků
na tento rozvojový program, upraví rozpis finančních prostředků pro jednotlivé kraje.
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Čl. 7
Použití dotace
(1)

Dotaci bude možné použít pouze na účel uvedený v Čl. 2 tohoto vyhlášení a při splnění
dalších podmínek uvedených v tomto vyhlášení.

(2)

Účelu dotace musí být dosaženo do 31. prosince 2020.

(3)

Školy mohou dotaci použít na náklady vzniklé v období 9. – 12. měsíc roku 2020, které
souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. lednu 2021.

(4)

Dotace bude vázána na schválený úvazek přímé pedagogické činnosti učitele ve škole.
V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit ministerstvu
poměrnou část dotace.

(5)

Dotace bude vázána na schválenou výši limitu počtu učitelů škol přepočteného
na období programu. V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit
ministerstvu poměrnou část dotace.
Čl. 8
Pravidla financování

(1)

Schválená dotace bude poskytnuta formou rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu (dále jen „rozhodnutí“), přičemž jako příjemce dotace bude uveden kraj.

(2)

Dotace bude odeslána na účet příjemce nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí.

(3)

Příjemce dotace je povinen dotaci přidělit jednotlivým školám nejpozději do 50 dní od
připsání dotace na zvláštní účet kraje.
Čl. 9
Povinnosti příjemce

(1)

Příjemce dotace bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně
a jednotlivé školy zavazuje k této povinnosti.

(2)

Příjemce bude povinen dodržet účel programu a jednotlivé školy zavázat k této
povinnosti.

(3)

Příjemce bude povinen dodržet rozpis přidělených finančních prostředků a jednotlivé
školy zavázat k této povinnosti.
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(4)

Příjemce bude jednotlivé školy informovat o povinnosti dodržet ukazatel na platy jako
závazný ukazatel.

(5)

Příjemce bude povinen informovat jednotlivé školy o povinnosti dodržet podpořený
počet hodin přímé pedagogické činnosti, bez uvedeného počtu hodin přímé
pedagogické činnosti, které vznikly vytvořením nových tříd.

(6)

Příjemce bude povinen dodržet podmínky a povinnosti uvedené v rozhodnutí
a informovat jednotlivé školy o nutnosti dodržení podmínek a povinností vyplývajících
z rozhodnutí.

(7)

Příjemce bude povinen finančně vypořádat dotaci pod přiděleným účelovým znakem
v souladu s vyhláškou 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.

(8)

Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou či vrácenou část dotace v případech,
v termínech a způsobem uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně avíza,
jehož formulář je uveden jako příloha č. 5.

(9)

Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu, odboru předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzdělávání, vyúčtování na předepsaném
formuláři, který je přílohou č. 3 tohoto vyhlášení, a to do 15. února 2021.

(10) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu, a to odboru předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzdělávání, závěrečnou zprávu na předepsaném
formuláři, který je přílohou č. 6 A) vyhlášení, v termínu do 15. února 2021.
(11) Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání s poskytnutou
dotací.
Čl. 10
Kontrola použití dotace
(1)

Kontrola použití dotace se provádí v rámci výkonu přenesené působnosti, kterou
ministerstvo provádí 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.

(2)

Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu
hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.

(3)

Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k
závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, bude dále
postupováno v souladu s ustanovením § 14e a §14f zákona o rozpočtových pravidlech.
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(4)

Příjemce bude povinen informovat ministerstvo, odbor předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzdělávání, o kontrolách, které u něj byly
v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány včetně
závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
Čl. 11
Porušení rozpočtové kázně

(1)

Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. b) nebo j) rozpočtových
pravidel, bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.

(2)

Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost
provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení
rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.

(3)

Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné
finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 12
Řízení o odnětí dotace

(1)

Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, ministerstvo zahájí řízení o odnětí dotace z moci úřední.

(2)

Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

(3)

Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení

(1)

Proti rozhodnutí, kterým se dotace poskytne zcela nebo se zcela zamítne nebo
se poskytne zčásti a ve zbytku zamítne, nelze podat řádný opravný prostředek, nelze
jej přezkoumat v přezkumném řízení, s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., ani nelze žádat obnovu řízení.

(2)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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Modul B
Čl. 1
Cíl programu
Cílem programu je zvýšení kvality základního vzdělávání umožněním využít rozsah vzdělávání
(například zvýšenou mírou dělení hodin) v souladu s nařízením vlády č. 123/2018 Sb.,
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro
základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „NV PHmax“)
Čl. 2
Účel dotace
(1) Účelem poskytnuté dotace bude financování rozdílu navýšení hodin přímé pedagogické
činnosti (PHškoly), které nově vzniknou, například prostřednictvím vyššího dělení žáků
do menších skupin, při výuce od 1. září 2020.
(2) Rozsah odučených hodin ve škole, dále jen „PHškoly“:
a) musí být v souladu s rozvrhem hodin pro školní rok 2020/2021,
b) musí být v souladu s NV PHmax,
c) musí být v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. 3
Okruh oprávněných žadatelů a rozsah oprávněného požadavku
(1) Oprávněným žadatelem je kraj či hlavní město Praha (dále jen „kraj“) v rámci výkonu
přenesené působnosti podle § 163 školského zákona.
(2) Právnické osoby vykonávající činnost základní školy v územní působnosti kraje, jejichž
zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí, dodají krajskému úřadu podklad k žádosti
(vyplněnou přílohu č. 2 Modul B) za následujících pravidel a podmínek:
a) Program v modulu B je určen pouze pro financování přímé pedagogické činnosti
právnických osob vykonávajících činnost základních, škol, (dále jen „školy").
b) Do žádosti o dotaci budou zařazeny školy, u kterých dojde k navýšení PHškoly při
nastavení organizace vzdělávání ve třídách k 1. září 2020 oproti organizaci
vzdělávání financované od 1. ledna 2020 v souladu parametrem PHškoly
uvedeným v rozpisu roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské
služby a limit počtu zaměstnanců stanovený ministerstvem pro vybrané školy a
školní družiny na rok 2020 včetně parametrů pro financování pedagogických
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pracovníků, za podmínky, že nedojde k překročení PHmax. Dotace není určena
pro financování přímé pedagogické činnosti spojené s navýšením počtu hodin
v nově vzniklých třídách od 1. září 2020.
c) Pokud se jedná o školu, které byla v souladu s § 23 odst. 4 školského zákona
udělena výjimka z minimálního počtu dětí ve třídě, nebude do rozvojového
programu zahrnuta.
d) Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 4
Lhůta a podání žádostí
(1) Školy předloží požadavky pro zapojení do rozvojového programu příslušným krajským
úřadům a v Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajské úřady")
do 15. července 2020.
(2) Kraj předloží ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, který je
přílohou č. 1 tohoto vyhlášení, včetně příloh k žádosti (soupisu požadavků jednotlivých
škol), jejíž vzorový formulář je přílohou č. 2 Modul B tohoto vyhlášení (dále jen „žádost“).
Žádosti budou obsahovat:
a) Požadované navýšení průměrného počtu týdenních hodin potřebných k zajištění
dělených hodin na základních školách
b) Požadované navýšení počtu úvazků potřebných k zajištění dělených hodin
na základních školách.
c) Přehled požadavků jednotlivých škol
(3) Kraj zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v žádosti.
(4) Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 30. července 2020.
(5) Zmeškání termínu pro podání žádosti nelze prominout. Dojde-li k této skutečnosti,
ministerstvo usnesením řízení zastaví.
(6) Žádost bude opatřena podpisem oprávněné osoby a takto podána prostřednictvím
datové schránky ministerstva (ID: vidaawt) a to na tiskopisech obsažených v přílohách
tohoto vyhlášení č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace), ve formátu PDF, a příloha č. 2, Modul
B),
v programu MS Excel v termínu, jenž je uveden v bodě 4. Pokud bude oprávněná osoba
zastoupena zástupcem na základě plné moci, je třeba k žádosti přiložit originál nebo
ověřenou kopii této plné moci.
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Čl. 5
Hodnocení žádostí
(1) Požadavky škol o poskytnutí dotace a obsah požadavků škol posoudí krajský úřad, který
při posuzování postupuje ve shodě s následujícími kritérii:
a) Krajský úřad provede kontrolu správnosti výpočtu požadavku na dofinancování
navýšení počtu přepočtených úvazků učitelů nad limit počtu učitelů ve školách
podle článku 6 odst. 1 až 3 a podle článku 7 odst. 1.
b) Krajský úřad zpracuje souhrnnou žádost a zašle na ministerstvo v souladu
s ustanovením článku 5 bodu 1.
(2) Žádosti budou hodnoceny ministerstvem z hlediska splnění formálních kritérií, kterými
jsou:
a) zaslání žádosti na předepsaném formuláři včetně povinných
prostřednictvím datové schránky ministerstva a současně e-mailem,

příloh

b) dodržení termínu pro podání žádosti,
c) řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
d) podání žádosti oprávněným žadatelem,
e) uvedení pravdivých údajů (zřejmá nesrovnalost),
f) podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu.
(3) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech,
tzn. odstranění vad žádosti, a poskytne k tomu žadateli přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel
v této lhůtě vady neodstraní, ministerstvo usnesením řízení zastaví.
(4) Výsledkem hodnocení žádostí bude vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
usnesení o zastavení řízení, nebo vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo její části.
(5) Změny Rozhodnutí podle § 14o zákona o rozpočtových pravidlech, mohou být provedeny
pouze na základě žádosti příjemce doručené ministerstvu (odboru předškolního,
základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání) nejpozději do 15. listopadu
2020.
(6) Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze
novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout,
souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.
(7) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 3 a 4 zákona o rozpočtových pravidlech,
tzn., umožňuje doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí
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o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a úpravu žádosti
na základě doporučení ministerstva.
Čl. 6
Způsob určení výše dotace
(1) Ředitelé škol připraví organizaci vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021
a stanoví PHškoly včetně odpovídajícího počtu úvazků učitelů.
(2) Pokud dojde k navýšení PHškoly od 1. září 2020 v porovnání s PHškoly uvedeném
v rozpisu roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu
zaměstnanců stanovený ministerstvem pro vybrané školy a školní družiny na rok 2020
včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků, po odečtení hodin přímé
pedagogické činnosti, které vznikly v důsledku navýšení přímé pedagogické činnosti
spojené s navýšením počtu hodin v nově vzniklých třídách, požádá škola o dofinancování
tohoto rozdílu přepočteného na potřebný počet úvazků učitelů.
(3) Pro přepočtený počet úvazků je východiskem u učitelů základní školy přímá pedagogická
činnost v rozsahu 22 hodin týdně.
(4) Výše úvazku bude následně vynásobena jednotnou platovou základnou, kterou bude
platový tarif uvedený v § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. ledna 2020, konkrétně 12. třída 5. stupeň.
(5) Takto získaná výše dotace na platy bude násobena koeficientem 4 (počet měsíců dle
délky programu).
(6) Následně bude k výši dotace na platy dopočtena výše dotace na povinné odvody
(zákonné odvody a fond kulturních a sociálních potřeb).
(7) Na rozvojový program jsou pro období září – prosinec roku 2020 v rozpočtu regionálního
školství vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 500 000 000 Kč. Ministerstvo si vyhrazuje
právo tuto alokaci na financování tohoto programu navýšit nebo snížit.
(8) Ministerstvo stanoví dle bodu (1) až (6) tohoto článku finanční prostředky a poskytne
je jednotlivým krajů na základě jejich požadavků. V případě, že celková výše finančních
prostředků požadovaných kraji bude vyšší, než činí výše finančních prostředků na tento
rozvojový program, upraví rozpis finančních prostředků pro jednotlivé kraje.
Čl. 7
Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použít pouze na účel uvedený v Čl. 2 tohoto vyhlášení a při splnění
dalších podmínek uvedených v tomto vyhlášení.
(2) Účelu dotace musí být dosaženo do 31. prosince 2020.
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(3) Školy mohou dotaci použít na náklady vzniklé v období 9. – 12. měsíc roku 2020, které
souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna. 2021.
(4) Dotace bude vázána na schválený úvazek přímé pedagogické činnosti učitele ve škole.
V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit ministerstvu poměrnou
část dotace.
(5) Dotace bude vázána na schválenou výši limitu počtu učitelů škol přepočteného na období
programu. V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit ministerstvu
poměrnou část dotace.
Čl. 8
Pravidla financování
(1) Schválená dotace bude poskytnuta formou rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu (dále jen „rozhodnutí“), přičemž jako příjemce dotace bude uveden kraj.
(2) Dotace bude odeslána na účet příjemce nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí.
(3) Příjemce dotace je povinen dotaci přidělit jednotlivým školám nejpozději do 50 dní
od připsání dotace na zvláštní účet kraje.
Čl. 9
Povinnosti příjemce
(1) Příjemce dotace bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně
a jednotlivé školy zavazuje k této povinnosti.
(2) Příjemce bude povinen dodržet účel programu a jednotlivé školy zavázat k této
povinnosti.
(3) Příjemce bude povinen dodržet rozpis přidělených finančních prostředků a jednotlivé
školy zavázat k této povinnosti.
(4) Příjemce bude jednotlivé školy informovat o povinnosti dodržet ukazatel na platy jako
závazný ukazatel.
(5) Příjemce bude povinen informovat jednotlivé školy o povinnosti dodržet podpořený
počet hodin přímé pedagogické činnosti, bez uvedeného počtu hodin přímé pedagogické
činnosti, které vznikly vytvořením nových tříd.
(6) Příjemce bude povinen dodržet podmínky a povinnosti uvedené v rozhodnutí
a informovat jednotlivé školy o nutnosti dodržení podmínek a povinností vyplývajících
z rozhodnutí.
(7) Příjemce bude povinen finančně vypořádat dotaci pod přiděleným účelovým znakem
v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání
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vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
(8) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou či vrácenou část dotace v případech,
v termínech a způsobem uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně avíza, jehož
formulář je uveden jako příloha č. 5.
(9) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu, a to odboru předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzděláván, vyúčtování na předepsaném formuláři,
který je přílohou č. 3 tohoto vyhlášení, do 15. února 2021.
(10) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu, odboru předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzděláván, závěrečnou zprávu na předepsaném
formuláři, který je přílohou č. 6 B) tohoto vyhlášení, a to v termínu do 15. února 2021.
(11) Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání
s poskytnutou dotací.
Čl. 10
Kontrola použití dotace
(1) Kontrola použití dotace se provádí v rámci výkonu přenesené působnosti, kterou
ministerstvo provádí 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.
(2) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu
hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(3) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k
závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, bude dále
postupováno v souladu s ustanovením § 14e a §14f zákona o rozpočtových pravidlech.
(4) Příjemce bude povinen informovat ministerstvo, odbor předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzdělávání, o kontrolách, které u něj byly
v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány včetně závěrů
těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
Čl. 11
Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. b) nebo j) rozpočtových
pravidel, bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.

14

(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost
provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení
rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné
finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 12
Řízení o odnětí dotace
(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, ministerstvo zahájí řízení o odnětí dotace z moci úřední.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
(1) Proti rozhodnutí, kterým se dotace poskytne zcela nebo se zcela zamítne nebo
se poskytne zčásti a ve zbytku zamítne, nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej
přezkoumat v přezkumném řízení, s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., ani nelze žádat obnovu řízení.
(2) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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Modul C
Čl. 1
Cíl programu
Cílem programu je zvýšení kvality středního vzdělávání včetně vzdělávání v konzervatoři
umožněním využít rozsah vzdělávání (například zvýšenou mírou dělení hodin) v souladu
s nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky
financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř
zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NV
PHmax“)
Čl. 2
Účel dotace
(1) Účelem poskytnuté dotace bude financování rozdílu navýšení hodin přímé pedagogické
činnosti (PHškoly), které nově vzniknou, například prostřednictvím vyššího dělení žáků do
menších skupin anebo při tvorbě víceoborových tříd při výuce od 1. 9. 2020.
(2) Rozsah odučených hodin ve škole, dále jen „PHškoly“:
a) musí být v souladu s rozvrhem hodin pro školní rok 2020/2021,
b) musí být v souladu s NV PHmax,
c) musí být v souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 3
Okruh oprávněných žadatelů a rozsah oprávněného požadavku
(1) Oprávněným žadatelem je kraj či hlavní město Praha (dále jen „kraj“) v rámci výkonu
přenesené působnosti podle § 163 školského zákona.
(2) Právnické osoby vykonávající činnost střední školy a konzervatoře v územní působnosti
kraje, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí, dodají krajskému úřadu podklad
k žádosti (vyplněnou přílohu č. 2 Modul C) za následujících pravidel a podmínek:
a) Program v modulu C je určen pouze pro financování přímé pedagogické činnosti
právnických osob vykonávajících činnost středních škol a konzervatoří, (dále jen
„školy").
b) Do žádosti o dotaci budou zařazeny školy, u kterých dojde k navýšení PHškoly při
nastavení organizace vzdělávání ve třídách k 1. září 2020 oproti organizaci
vzdělávání financované od 1. ledna 2020 v souladu parametrem PHškoly
uvedeným v rozpisu roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské
služby a limit počtu zaměstnanců stanovený ministerstvem pro vybrané školy a
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školní družiny na rok 2020 včetně parametrů pro financování pedagogických
pracovníků, za podmínky, že nedojde k překročení PHmax. Dotace není určena
pro financování přímé pedagogické činnosti spojené s navýšením počtu hodin
v nově vzniklých třídách od 1. září 2020.
c) Pokud se jedná o školu, které byla v souladu s § 23 odst. 4 školského zákona
udělena výjimka z minimálního počtu dětí ve třídě, nebude do rozvojového
programu zahrnuta.
d) Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 4
Lhůta a podání žádostí
1) Školy předloží požadavky pro zapojení do rozvojového programu příslušným krajským
úřadům a v Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajské úřady")
do 15. srpna 2020.
2) Kraj předloží ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, který
je přílohou č. 1 tohoto vyhlášení, včetně příloh k žádosti (soupisu požadavků jednotlivých
škol), jejíž vzorový formulář je přílohou č. 2 Modul C tohoto vyhlášení (dále jen „žádost“).
Žádosti budou obsahovat:
a) Požadované navýšení průměrného počtu týdenních hodin potřebných k zajištění
dělených hodin na středních školách
b) Požadované navýšení počtu úvazků potřebných k zajištění dělených hodin na
středních školách.
c) Přehled požadavků jednotlivých škol
3) Kraj zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v žádosti.
4) Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 30. srpna 2020.
5) Zmeškání termínu pro podání žádosti nelze prominout. Dojde-li k této skutečnosti,
ministerstvo usnesením řízení zastaví.
6) Žádost bude opatřena podpisem oprávněné osoby a takto podána prostřednictvím
datové schránky ministerstva (ID: vidaawt) a to a to na tiskopisech obsažených v
přílohách tohoto vyhlášení č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace), ve formátu PDF, a příloha č.
2, modul C, v programu MS Excel v termínu, jenž je uveden v bodě 4. Pokud bude
oprávněná osoba zastoupena zástupcem na základě plné moci, je třeba k žádosti přiložit
originál nebo ověřenou kopii této plné moci.
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Čl. 5
Hodnocení žádostí
(1) Požadavky škol o poskytnutí dotace a obsah požadavků škol posoudí krajský úřad, který
při posuzování postupuje ve shodě s následujícími kritérii:
a) Krajský úřad provede kontrolu správnosti výpočtu požadavku na dofinancování
navýšení počtu přepočtených úvazků učitelů nad limit počtu učitelů ve školách
podle článku 6 odst. 1 až 3 a podle článku 7 odst. 1.
b) Krajský úřad zpracuje souhrnnou žádost a zašle na ministerstvo v souladu
s ustanovením článku 5 bodu 1.
(2) Žádosti budou hodnoceny ministerstvem z hlediska splnění formálních kritérií, kterými
jsou:
a) zaslání žádosti na předepsaném formuláři včetně povinných
prostřednictvím datové schránky ministerstva a současně e-mailem,

příloh

b) dodržení termínu pro podání žádosti,
c) řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
d) podání žádosti oprávněným žadatelem,
e) uvedení pravdivých údajů (zřejmá nesrovnalost),
f) podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu.
(3) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech,
tzn. odstranění vad žádosti, a poskytne k tomu žadateli přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel
v této lhůtě vady neodstraní, ministerstvo usnesením řízení zastaví.
(4) Výsledkem hodnocení žádostí bude vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
usnesení o zastavení řízení, nebo vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo její části.
(5) Změny Rozhodnutí podle § 14o zákona o rozpočtových pravidlech, a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, mohou být
provedeny pouze na základě žádosti příjemce doručené ministerstvu (odboru středního
a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy) nejpozději do 15. listopadu
2020.
(6) Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze
novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout,
souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.
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(7) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 3 a 4 zákona o rozpočtových pravidlech,
tzn., umožňuje doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a úpravu žádosti
na základě doporučení ministerstva.
Čl. 6
Způsob určení výše dotace
(1) Ředitelé středních škol připraví organizaci vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021
a stanoví PHškoly včetně odpovídajícího počtu úvazků učitelů.
(2) Pokud dojde k navýšení PHškoly od 1. září 2020 v porovnání s PHškoly uvedeném
v rozpisu roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu
zaměstnanců stanovený ministerstvem pro vybrané školy a školní družiny na rok 2020
včetně parametrů pro financování pedagogických pracovníků, po odečtení hodin přímé
pedagogické činnosti, které vznikly v důsledku navýšení přímé pedagogické činnosti
spojené s navýšením počtu hodin v nově vzniklých třídách, požádá škola o dofinancování
tohoto rozdílu přepočteného na potřebný počet úvazků učitelů
(3) Pro přepočtený počet úvazků je východiskem u učitelů střední školy a konzervatoře
přímá pedagogická činnost v rozsahu 21 hodin týdně.
(4) Výše úvazku bude následně vynásobena jednotnou platovou základnou, kterou bude
platový tarif uvedený v § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. ledna 2020, konkrétně 12. třída 5. stupeň.
(5) Takto získaná výše dotace na platy bude násobena koeficientem 4 (počet měsíců dle
délky programu).
(6) Následně bude k výši dotace na platy dopočtena výše dotace na povinné odvody
(zákonné odvody a fond kulturních a sociálních potřeb).
(7) Na rozvojový program jsou pro období září – prosinec roku 2020 v rozpočtu regionálního
školství vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 500 000 000 Kč. Ministerstvo si vyhrazuje
právo tuto alokaci na financování tohoto programu navýšit nebo snížit.
(8) Ministerstvo stanoví dle bodu (1) až (6) tohoto článku finanční prostředky a poskytne
je jednotlivým krajů na základě jejich požadavků. V případě, že celková výše finančních
prostředků požadovaných kraji bude vyšší, než činí výše finančních prostředků na tento
rozvojový program, upraví rozpis finančních prostředků pro jednotlivé kraje.
Čl. 7
Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použít pouze na účel uvedený v Čl. 2 tohoto vyhlášení a při splnění
dalších podmínek uvedených v tomto vyhlášení.
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(2) Účelu dotace musí být dosaženo do 31. prosince 2020.
(3) Školy mohou dotaci použít na náklady vzniklé v období 9. – 12. měsíc roku 2020, které
souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2021.
(4) Dotace bude vázána na schválený úvazek přímé pedagogické činnosti učitele ve škole.
V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit ministerstvu poměrnou
část dotace.
(5) Dotace bude vázána na schválenou výši limitu počtu učitelů škol přepočteného na období
programu. V případě jeho nedodržení bude příjemce dotace povinen vrátit ministerstvu
poměrnou část dotace.
Čl. 8
Pravidla financování
(1) Schválená dotace bude poskytnuta formou rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu (dále jen „rozhodnutí“), přičemž jako příjemce dotace bude uveden kraj.
(2) Dotace bude odeslána na účet příjemce nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí.
(3) Příjemce dotace je povinen dotaci přidělit jednotlivým školám nejpozději do 50 dní
od připsání dotace na zvláštní účet kraje.
Čl. 9
Povinnosti příjemce
(1) Příjemce dotace bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně
a jednotlivé školy zavazuje k této povinnosti.
(2) Příjemce bude povinen dodržet účel programu a jednotlivé školy zavázat k této
povinnosti.
(3) Příjemce bude povinen dodržet rozpis přidělených finančních prostředků a jednotlivé
školy zavázat k této povinnosti.
(4) Příjemce bude jednotlivé školy informovat o povinnosti dodržet ukazatel na platy jako
závazný ukazatel.
(5) Příjemce bude povinen informovat jednotlivé školy o povinnosti dodržet podpořený
počet hodin přímé pedagogické činnosti, bez uvedeného počtu hodin přímé pedagogické
činnosti, které vznikly vytvořením nových tříd.
(6) Příjemce bude povinen dodržet podmínky a povinnosti uvedené v rozhodnutí
a informovat jednotlivé školy o nutnosti dodržení podmínek a povinností vyplývajících
z rozhodnutí.
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(7) Příjemce bude povinen finančně vypořádat dotaci pod přiděleným účelovým znakem
v souladu s vyhláškou 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.
(8) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou či vrácenou část dotace v případech,
v termínech a způsobem uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně avíza, jehož
formulář je uveden jako příloha č. 5.
(9) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu, a to odboru středního a vyššího odborného
vzdělávání a institucionální výchovy, vyúčtování na předepsaném formuláři, který
je přílohou č. 3 tohoto vyhlášení, do 15. února 2021.
(10) Příjemce bude povinen zaslat ministerstvu, odboru středního a vyššího odborného
vzdělávání a institucionální výchovy, závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři, který
je přílohou č. 6 C), tohoto vyhlášení, a to v termínu do 15. února 2021.
(11) Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání
s poskytnutou dotací.
Čl. 10
Kontrola použití dotace
(1) Kontrola použití dotace se provádí v rámci výkonu přenesené působnosti, kterou
ministerstvo provádí 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.
(2) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu
hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(3) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou k
závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, bude dále
postupováno v souladu s ustanovením § 14e a §14f zákona o rozpočtových pravidlech.
(4) Příjemce bude povinen informovat ministerstvo, odbor předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzdělávání, o kontrolách, které u něj byly
v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány včetně závěrů
těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
Čl. 11
Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. b) nebo j) rozpočtových
pravidel, bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
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(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost
provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení
rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné
finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 12
Řízení o odnětí dotace
(1) Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f)
rozpočtových pravidel, ministerstvo zahájí řízení o odnětí dotace z moci úřední.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
(1) Proti rozhodnutí, kterým se dotace poskytne zcela nebo se zcela zamítne nebo
se poskytne zčásti a ve zbytku zamítne, nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej
přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb. ani nelze žádat obnovu řízení.
(2) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Čl. 14
Účinnost
Tento program nabývá účinnosti jeho zveřejněním na webových stránkách ministerstva.

podepsal
PhDr. Karel Digitálně
PhDr. Karel Kovář Ph.D.
2020.05.28
Kovář Ph.D. Datum:
14:32:13 +02'00'

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.,
náměstek ministra pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
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V Praze dne

května 2020

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádost o dotaci
Příloha k žádosti
Vyúčtování dotace
Pokyny pro zpracování závěrečné zprávy
Formulář vratky
Vyhodnocení programu – přehled
Vyhodnocení programu-závěrečná zpráva
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