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Odbor bezpečnostní politiky 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 
 
Č. j. MV-153500-7/SBS-2021 

Praha 1. října 2021 
Počet listů: 3 

Vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů 
 

R o z h o d n u t í   
o poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Ministerstva vnitra na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních 
a  městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 

v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily 
obecní nebo městskou policii 

č. rozhodnutí 218/2021  

Název žadatele o 
poskytnutí dotace 
z rozpočtu 
Ministerstva vnitra 
(Název obce/městyse/města/statutárního 
města) 

Obec Velké Přílepy 

IČO žadatele o 
poskytnutí dotace 
z rozpočtu 
Ministerstva vnitra 

00241806 

Adresa sídla žadatele 
o poskytnutí dotace 
z rozpočtu 
Ministerstva vnitra, 
včetně PSČ 

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 

Bankovní spojení 
žadatele o poskytnutí 
dotace z rozpočtu 
Ministerstva vnitra 

 
94-2511111/0710 

Bankovní spojení 
kraje, na jehož území 

94-2028111/0710 (Středočeský kraj) 

*MVCRX05XMNLN* 
MVCRX05XMNLN 
prvotní identifikátor 
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leží obec, která je 
příjemcem dotace 
z rozpočtu 
Ministerstva vnitra 

Název dotačního 
programu 

Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční 
spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, 
na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 
obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid –
  19. 
 

Účelové určení dotace 
z rozpočtu 
Ministerstva vnitra 

Dotace je poskytována v souladu se Zásadami dotačního 
programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti 
obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních 
policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19 (dále 
jen „Zásady“). 
 

Poskytnutá částka 
příjemci dotace 
z rozpočtu 
Ministerstva vnitra 

                           15 000 Kč (Patnáct tisíc korun českých) 
 
 

Lhůta pro realizaci do 31. prosince 2021 

Podmínky pro přidělení a použití dotace 

Porušení podmínek uvedených v bodech č. 3, 4 a 7 bude postihováno odvodem 
za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová 
pravidla“).   

1. Rozhodnutí je vydáno na základě informací žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva vnitra a dále podle § 14 rozpočtových pravidel.  

2. Dotace bude poskytnuta jednorázovým převodem z  účtu poskytovatele podle § 19 
odst. 2 rozpočtových pravidel na bankovní účet 94-2028111/0710 Středočeského 
kraje, na jehož území leží obec, která je příjemcem dotace z rozpočtu Ministerstva 
vnitra, který ji následně převede na její účet 94-2511111/0710. 
Účelový znak pro sledování poskytnuté dotace je 14036.  

3. Příjemce dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra zpracuje a nejpozději do 31. ledna 
2022 zašle odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra závěrečnou zprávu 
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o realizaci projektu shrnující poznatky z projektu [viz příloha Zásad s odkazem na 
přílohu č. 7 vyhlášky č. 367/2015 Sb. 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 vyhlášky 
č. 435/2017 Sb. – dále jen „vyhláška“].  

4. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je příjemce dotace povinen připsat na účet 
oprávněného strážníka nebo vyplatit předmětnou dotaci Ministerstva vnitra 
v pevně stanovené výši 5 000 Kč a mimořádnou finanční odměnu v minimální 
výši 5 000 Kč z rozpočtu obce každému strážníkovi, který splňuje kritéria 
podle Čl. 1 odst. 5 Zásad, ve lhůtě do 31. prosince 2021; k odměně připsané na 
účet nebo vyplacené strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením dotačního 
programu, tj. před 1. zářím 2021, se nepřihlíží [Čl. 1 odst. 11 písm. a) a Čl. 2 odst. 
1 písm. b) Zásad].  

5. Finanční prostředky je možno použít v termínu nejpozději do 31. prosince 2021. 
Prostředky jsou přísně zúčtovatelné. Prostředky, které nebudou v termínu 
spotřebovány, jsou předmětem odvodu do státního rozpočtu.    

6. Změna účelu, na který byla dotace poskytnuta, nebo změna výše poskytnuté dotace, 
není dovolena. 

Vyúčtování dotace a kontrolní činnost 
7. Příjemce předmětné neinvestiční dotace je povinen, v souladu s § 14 odst. 9 

rozpočtových pravidel, s odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra 
vypořádat dotaci1 v rámci finančního vypořádání2. Vypořádání poskytnutých 
dotací se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok bude provedeno v rámci 
finančního vypořádání vztahů územních rozpočtů se státním rozpočtem podle § 12 
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 vyhlášky č. 435/2017 Sb. (dále jen „vyhláška 
MF“), a to do 5. února 2022.   

                                                 
1 § 3 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 14 odst. 10 a § 75 rozpočtových pravidel. 
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8.  V případě, že příjemce dotace dospěje k závěru, že dotaci nelze použít 
v souladu s podmínkami stanovenými těmito zásadami, resp. Rozhodnutím, 
zajistí do 10. prosince 2021 vrácení nevyužitých finančních prostředků na 
účet příslušného kraje spolu s avízem, které bude obsahovat IČO obce, číslo 
rozhodnutí, výši platby, účelový znak 14036, popř. další údaje, které kraji pomohou 
lépe identifikovat platbu. Avízo je nutno též zaslat na odbor bezpečnostní politiky 
Ministerstva vnitra. Kraj následně tyto peněžní prostředky vrátí do 31. prosince 
2021 na bankovní účet Ministerstva vnitra číslo 3605881/0710 vedeného u ČNB 
tak, aby byly v rámci mezibankovního styku připsány (vráceny) na účet 
Ministerstva vnitra ještě v roce 2021, na který byla dotace poskytnuta. Obdobně 
bude postupovat i hlavní město Praha s tím, že nevyčerpané peněžní prostředky 
vrátí do 31. prosince 2021 na výše uvedený bankovní účet Ministerstva vnitra. 
K identifikaci vrácených finančních prostředků musí být v rámci platby jako 
variabilní symbol uveden účelový znak 14036 a číslo tohoto Rozhodnutí. 

9.  Případné nedočerpané prostředky dotace jsou předmětem finančního vypořádání 
a musí být vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Obec předloží 
nejpozději do 5. února 2022 odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra 
podklady k vypořádání dotací podle § 12 vyhlášky MF, včetně komentáře, a 
převede nevyčerpané finanční prostředky na účet kraje a v případě hlavního města 
Prahy na účet Ministerstva vnitra.  

10. Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace na 
stanovený účel, musí být vráceny prostřednictvím příslušných krajů nebo 
Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději k 25. únoru 2022 na depozitní účet 
Ministerstva vnitra číslo 6015-3605881/0710 vedený u ČNB (jako variabilní symbol 
se uvede účelový znak 14036 a číslo tohoto Rozhodnutí). Současně s vrácením 
nevyčerpaných peněžních prostředků je nutno odboru bezpečnostní politiky 
Ministerstva vnitra zaslat avízo, které bude obsahovat IČO obce, číslo rozhodnutí, 
výši platby, účelový znak 14036, popř. další údaje, které pomohou lépe 
identifikovat platbu.  

12. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů jsou Ministerstvo vnitra a jiné příslušné kontrolní orgány oprávněny 
kontrolovat hospodaření příjemce dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu této kontroly, zejména efektivní využití poskytnuté 
dotace a dodržování podmínek stanovených v Rozhodnutí, včetně udělování 
sankcí v případě, že bude zjištěno neoprávněné použití prostředků. Originály 
výdajových dokladů musí být řádně uschovány i pro případ následných kontrol.  

13. Pokud příjemce dotace porušil rozpočtovou kázeň rozpočtových pravidel, musí 
o výsledku řízení s příslušným finančním úřadem povinně informovat poskytovatele 
dotace (Ministerstvo vnitra). 
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14. Příjemce dotace převzetím tohoto rozhodnutí souhlasí s uveřejněním veškerých 
dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací. 

 
Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že žadatel o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 
splnil, resp. se zavázal splnit, veškeré podmínky pro její poskytnutí stanovené právním 
řádem České republiky a Zásadami, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí Ministerstva vnitra není rozklad přípustný. Obnova řízení 

se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 
odst. 1 písm. a) správního řádu (§ 14q odst. 2 rozpočtových pravidel). 

 

Za organizační složku 
státu: 

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, 
IČO: 00007064 

V Praze Dne: 1. října 2021 

Otisk úředního razítka: Mgr. Radek Šubrt 
ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva 
vnitra 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník-obdrží: 
1. obec Velké Přílepy 
2. Středočeský kraj (DS), 
3. spis. 
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