Ministerstvo práce a sociálních věcí
Č. j.: MPSV-2020/127471-213/2

V Praze dne 10. 11. 2020

Dodatek č. 1
k mimořádné dotační výzvě pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc („ZDVOP“) pro rok 2020 ze dne

Čl. 1
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) zveřejnilo dne 25. 6. 2020
pod č. j. MPSV-2020/127471-213 mimořádnou dotační výzvu pro PROVOZOVATELE
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC pro rok 2020 (dále jen
„Výzva“), a to v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 679 ze dne 22. 6. 2020 o vytvoření
dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále
jen „ZDVOP“) pro rok 2020.
2. V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 1159 ze dne 9. 11. 2020, kterým se mění
Usnesení vlády ČR č. 679 ze dne 22. 6. 2020, vydává MPSV tento dodatek, kterým se
mění některé podmínky dotační výzvy, zejm. celková alokovaná částka na dotační titul
a maximální výše dotace na jedno plně obsazené lůžko a měsíc.

Čl. 2
1. MPSV mění tímto dodatkem ustanovení Výzvy následovně:

a) Úvodní text Výzvy se nahrazuje tímto textem:
V souvislosti

se

situací

a

opatřeními

proti

onemocnění

COVID-19

a v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 1159 ze dne 9. 11. 2020 se mění
podmínky dotačního titulu na částečné dofinancování činnosti ZDVOP, který
byl schválen Usnesením vlády ČR č. 679 ze dne 22. 6. 2020, a to ve smyslu
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navýšení celkových alokovaných prostředků na dotační titul a navýšení
maximální částky, o níž lze žádat na jedno plně obsazené lůžko a měsíc.
Změny v podmínkách dotačního titulu jsou provedeny Dodatkem č. 1
k Výzvě.
Celková alokace výzvy se předpokládá na 47 mil. Kč. Tato částka je předběžná,
závazná v maximu.
Dotační řízení vyhlášené touto dotační výzvou je realizováno jako dvoukolové.
Dotaci v původní výši částky 7 200 Kč na plně obsazené lůžko a měsíc lze žádat
průběžně v rámci dvou kol pro podávání žádostí o dotaci, jak bylo upraveno v bodě
4 Výzvy v původním znění. Dodatkem č. 1 k dotační výzvě je pak navíc umožněno
žádat o navýšení dotace do maximální částky na plně obsazené lůžko a měsíc
9 200 Kč, a to samostatnou žádostí o navýšení dotace.

b) V bodě 1 se věta druhá mění takto:
„Dotace je určena na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP při
výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě platného pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí, včetně zvýšených výdajů ZDVOP v souvislosti
s opatřeními proti onemocnění COVID-19 a také odměn poskytnutých pracovníkům
v přímé péči dle § 134 zákoníku práce za dobu trvání ztížených pracovních
podmínek v souvislosti s epidemií COVID_19 v období od 1. března
do 31. května 2020.“

c) V bodě 2.1 se za slova „K předložení žádosti o dotaci“ vkládají slova „a žádosti
o navýšení dotace“
d) V bodě 3.1 se na konec věty doplňuje tento text: „v 1. nebo 2. kole.“
e) V bodě 3.2 se za slova „formulář žádosti o dotaci“ vkládají slova „a žádosti
o navýšení dotace“.
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f) V bodě 3.3 se na konec věty do textu v závorce vkládají tato slova: „a příloha
k žádosti o navýšení dotace“.
g) Text celého bodu 4.1 včetně podřazených bodů se ruší a nahrazuje se tímto
textem:
„4.1.1 V rámci dotačního řízení může být oprávněnému žadateli přiznána
dotace v maximální celkové výši 9 200 Kč na jedno plně obsazené lůžko
a měsíc po přepočtu.
4.1.2 V dotačním řízení může být oprávněnému žadateli přiznána v rámci 1.
a 2. kola Výzvy (podle bodu 5.6), tedy při zachování podmínek původní Výzvy
vyhlášené k 25. červnu 2020, dotace maximálně ve výši 7 200 Kč na jedno plně
obsazené lůžko a měsíc po přepočtu.
4.1.3 Žadatel je dále oprávněn podat žádost o navýšení poskytnuté dotace, a to
ve výši 2 000 Kč na jedno plně obsazené lůžko a měsíc po přepočtu.“
h) V bodě 4.2.1 se za slova „náležejícím za měsíce“ vkládají slova „leden až říjen“
i) V bodě 4.2.2 se v druhé větě za slova „jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci“
vkládají slova „v 1. a 2. kole“.
j) V bodě 4.2.6 se ruší text a nahrazuje se tímto textem:

„4.2.6.1 Výpočet maximální možné výše požadované dotace v 1. a 2. kole Výzvy
= přepočtený počet měsíců * 7 200 Kč
Přepočtený počet měsíců se stanoví jako podíl, kdy dělencem je součet
přiznaného státního příspěvku za měsíce roku 2020, u nichž je žadatel schopen
doložit vykonatelná rozhodnutí a dělitelem je částka 22 800 Kč.
Příklad výpočtu výše maximální požadované dotace:
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Např. krajský úřad vykonatelnými rozhodnutími přiznal v případě konkrétního
zařízení za měsíce roku 2020 celkovou částku 3 000 000 Kč. Přepočtený počet
měsíců činí 131,58 (tj. 3 000 000 Kč / 22 800 Kč; zaokrouhleno na dvě desetinná
místa matematicky). Dotaci lze v případě tohoto zařízení žádat nejvýše do částky
947 376 Kč (tj. 7 200 Kč * 131,58 přepočtených měsíců; zaokrouhleno na celé Kč
dolů).
4.2.6.2 Výpočet maximální možné výše požadované dotace v žádosti o navýšení
dotace
= přepočtený počet měsíců * 2 000 Kč
Přepočtený počet měsíců se stanoví i v případě žádosti o navýšení dotace podle
podmínek bodů 4.2.1 až 4.2.5 Výzvy, s výjimkou povinnosti předkládat opětovně
kopie vykonatelného rozhodnutí příslušného krajského úřadu o přiznání
státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP za jednotlivé měsíce roku 2020,
jestliže tyto už byly předloženy MPSV v rámci 1. nebo 2. kola Výzvy. Žadatel
tedy není povinen vykonatelná rozhodnutí opětovně předkládat jako přílohy
žádosti o navýšení dotace.“

k) V době 5.1 se ruší text a nahrazuje se tímto textem:
„Dotace je v 1. a 2. kole Výzvy poskytována na základě předepsaných písemných
žádostí o dotaci, jejichž formuláře jsou přílohou této výzvy (příloha č. 1 a č. 2).
Navýšení dotace je poskytováno na základě předepsané písemné žádosti
o navýšení dotace, jejíž formulář je přílohou č. 5 Výzvy ve znění Dodatku č. 1.“

l) V bodě 5.2 se ve větě první za slova „Žádost o poskytnutí dotace“ vkládají slova
„a žádost o navýšení dotace“.
m) V bodě 5.2 se v 9. odrážce doplňuje text v závorce „(pouze žádost v 1. a 2. kole
Výzvy)“.
n) Bodu 5.4 se nově podřazují body 5.4.1 a 5.4.2 a celý text zní takto:
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„5.4.1 Povinné přílohy žádostí v 1. a 2. kole Výzvy

1. Aktuální verze dokladu potvrzujícího oprávnění k činnosti. V případě ZDVOP,
které zahájilo svou činnost v roce 2020 také doklad potvrzující vznik žadatele.
2. U podepisující osoby dokument prokazující výkon funkce statutárního orgánu
nebo plnou moc, na základě, které osoba za žadatele jedná (kopie).
3. Identifikace bankovního účtu, na který bude provedena úhrada poskytnuté
dotace (kopie smlouvy o bankovním účtu).
4. Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (kopie).
5. Rozpočet celkových příjmů a výdajů, které žadateli vzniknou realizací
podpořených činností v roce 2020 (viz příloha žádosti o dotaci č. 3) (v 2. kole
Výzvy předkládá žadatel aktualizovaný rozpočet).
6. Přehled všech ZDVOP s uvedením názvu a adresy sídla zařízení, na které
žadatel žádá o poskytnutí dotace, a částku požadované dotace na jednotlivá
zařízení
(viz příloha žádosti o dotaci č. 4).
7. Kopie vykonatelných rozhodnutí krajského úřadu o přiznání státního příspěvku
u jednotlivých zařízení a za příslušné měsíce, za které je dotace žádána.
Žadatel není povinen v 2. kole Výzvy opětovně předkládat přílohy uvedené pod
body 1 až 4, pokud tyto přílohy předložil již v 1. kole Výzvy a současně
za předpokladu, že nedošlo ke změnám v povinných údajích v žádosti nebo
ke změnám podstatným pro rozhodování o poskytnutí dotace (zejm. změna
v osobě podepisující žádost, statutárním orgánu, bankovním účtu apod.).
MPSV upozorňuje, že za každý kalendářní měsíc roku 2020, kdy byl žadateli
ze strany krajského úřadu přiznán státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP,
lze žádat pouze jednou, a to v prvním či druhém kole dotačního řízení.“
5.4.2 Povinné přílohy žádosti o navýšení dotace
1. Předpokládaný rozpočet v roce 2020 – aktualizovaný (viz příloha č. 6 Výzvy
ve znění dodatku č. 1)
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2. Přehled všech ZDVOP s uvedením názvu a adresy sídla zařízení, na které
žadatel žádá o poskytnutí navýšení dotace, a částku požadovaného navýšení
dotace na jednotlivá zařízení (viz příloha č. 7 Výzvy ve znění dodatku č. 1).
3. Přílohy podle bodu 5.4.1 Výzvy uvedené pod čísly 1, 2, 3, 4 a 7 předloží žadatel
o navýšení dotace pouze v případě, že došlo ke změnám v povinných údajích
v žádosti nebo ke změnám podstatným pro rozhodování o poskytnutí dotace
a výši přiznané dotace (zejm. změna v osobě podepisující žádost, statutárním
orgánu, bankovním účtu, změna ve výši dříve přiznaného státního příspěvku
za příslušný měsíc).“
o) V bodě 5.5 se vkládá 3. a 4. odstavec:
„Podmínky způsobu předložení žádosti je nutné dodržet jak u žádostí o dotaci
v 1. a 2. kole, tak v případě podání žádosti o navýšení dotace.
Žádost o dotaci v 2. kole a žádost o navýšení dotace včetně příloh lze zaslat
společně v 1 datové zprávě, jestliže je žadatel odesílá ve stejný den.“

p) V bodě 5.6 odstavci třetím se ruší text „15. 11. 2020“ a nahrazuje se textem
„10. 12. 2020“.
q) V bodě 5.6 se jako čtvrtý odstavec vkládá následující text:
„Žádosti o navýšení dotace musí být do datové schránky MPSV podány
nejpozději do 10. 12. 2020 na formuláři žádosti o navýšení dotace dle přílohy č. 5
Výzvy ve znění dodatku č. 1.“
r) V bodě 5.7 ve větě třetí se nahrazuje slovo „kalendářních“ slovem „pracovních“.
s) V bodě 5.8 ve větě první se nahrazuje slovo „kalendářních“ slovem
„pracovních“.
t) V bodě 7.2.2 se ruší text a nahrazuje se tímto textem:
„Výdaje musí být vynaloženy v souladu s účelem dotace a musí být nezbytné pro
realizaci podpořené činnosti, s výjimkou zvýšených výdajů ZDVOP v souvislosti
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s opatřeními proti onemocnění COVID-19 a odměn poskytnutých pracovníkům
v přímé péči dle § 134 zákoníku práce za dobu trvání ztížených pracovních
podmínek v souvislosti s epidemií COVID_19 v období od 1. března 2020
do 31. května 2020.“
u) V bodě 7.3.1 se mění text za 7. odrážkou takto:
„z dotace lze poskytnout odměny pro pracovníky v přímé péči dle § 134 zákoníku
práce za dobu trvání ztížených pracovních podmínek v souvislosti s epidemií
COVID_19 v období od 1. března 2020 do 31. května 2020.“
v) V bodě 7.3.2 se přidává 2. odrážka s tímto textem:
„Z dotace lze hradit rovněž zvýšené výdaje ZDVOP v souvislosti s opatřeními
proti onemocnění COVID-19.“
w) V bodě 10 se ruší text a nahrazuje se tímto textem:
Příloha č. 1 Žádost o dotaci ZDVOP 2020 v prvém kole (formulář)¨
Příloha č. 2 Žádost o dotaci ZDVOP 2020 v druhém kole (formulář)
Příloha č. 3 Rozpočet 2020 (formulář)
Příloha č. 4 Přehled ZDVOP provozovatele (formulář)
Příloha č. 5 Žádost o navýšení dotace ZDVOP 2020 (formulář)
Příloha č. 6 Předpokládaný rozpočet 2020 – aktualizovaný (příloha žádosti
o navýšení dotace) (formulář)
Příloha č. 7 Přehled ZDVOP provozovatele (příloha žádosti o navýšení dotace)
(formulář)

Čl. 3

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
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