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Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení 
a odolnost 

Vážený pane řediteli, 

ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) jsme obdrželi Rozhodnutí č. MSMT-
2393/2022-15 (dále jen Rozhodnutí) o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro 
oživení  a odolnost. 

Na základě výše uvedeného Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 40/2740 ze dne 14. 3. 2022 Vám přidělujeme 
účelově vázané finanční prostředky (ÚZ 33088) ve výši 118.000 Kč. 

Tyto prostředky budou poukázány na účet Vaší organizace s datem splatnosti 22. 3. 2022.  

Organizace se zavazuje dodržet stanovený účel dotace, kterým je pořízení mobilních digitálních 
technologií pro znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán 
obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy 
a konzervatoře na rok 2022, č.j. MSMT-33976/2021-3 (https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-
msmt-01-2022). 

Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje k pořízení mobilních digitálních technologií, které dle 
potřeby a vlastního uvážení bude škola zapůjčovat žákům s cílem využití zařízení v běžné výuce a výuce 
distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména: 

• Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod. 
• Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly 

apod.). 
• Mobilní digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, 

software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro 
osoby se zrakovým postižením apod. 

 
 
Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. 

Váš dopis zn.:  Základní škola a mateřská škola Ostrava-
Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková 
organizace 
Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel 
Alberta Kučery 1276/20 
700 30  Ostrava-Hrabůvka 

Ze dne:  
Čj.: MSK  36309/2022 
Sp. zn.: ŠMS/2960/2022/Vav 
 457.3 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Jarmila Vavříková 
Telefon: 595 622 405 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-03-15 

https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-01-2022
https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-01-2022
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukládá další závazné podmínky a povinnosti v souvislosti s 
účelem a použitím této dotace, které jste povinni dodržet a které jsou uvedeny v příloze tohoto 
dopisu. 

Organizace je povinna neprodleně informovat oddělení přímých nákladů OŠMS KÚ MSK o 
veškerých změnách majících vliv na čerpání těchto prostředků v roce 2022. 

 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jarmila Vavříková 
referentka rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání 
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Příloha k dopisu č. j. MSK 36309/2022 
 
Povinnosti právnické osoby vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost 
 

1. Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

2. Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 12. 2022. 

3. Právnická osoba vykonávající činnost školy, jako konečný příjemce dotace (dále jen škola), je povinna 
vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v účetnictví sledovat nakládání s poskytnutou dotací řádně a 
odděleně a dále používat dotaci ze státního rozpočtu účelně, efektivně a hospodárně. 

4. Škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT informovat do 28. 2. 2023 o způsobu 
využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované 
údaje bude patřit zejména:  

 Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení. 
 Počet mobilních digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních prostředků, jejich základní 

specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků 

5. Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání nebo Operačního programu Jan Amos Komenský ani jiného dotačního 
programu financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno. 

6. Příjemce dotace se zavazuje efektivně předcházet situacím, které by mohly vést k závažným 
nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmu, případně k jiným typům 
incidentu při provádění aktivit uvedených v návrhu projektu, které by byly v rozporu se samotným 
Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 2. 2021, kterým se zřizuje Nástroj 
pro oživení a odolnost, nebo s právem EU a ČR. Konkrétně je právnická osoba povinna ověřit, že: 
 při realizaci aktivity se neobjevilo podezření ze spáchání trestného činu podvodu, dotačního podvodu 

nebo střetu zájmů, 
 byla provedena interní kontrola zamezující dvojímu financování, 
 každý účetní doklad je označen unikátním znakem (např. číslo operace, název operace, označení 

fondu nebo dotačního titulu) tak, aby byly výdaje účetně odlišeny a přiřazeny ke konkrétní operaci a 
zdroji podpory. 

7. Ředitel organizace se zavazuje k naplnění principu „významně nepoškozovat“ („do not 
significant harm“, DNSH). To znamená, že příjemce je povinen efektivně zamezit činnostem vedoucích 
k poškozování enviromentálních cílů definovaných v článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně 
nařízení (EU) 2019/2088 ve smyslu Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady 
„významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C58/01). 

Konkrétně by měl každý příjemce zajistit, že jsou během realizace dodržovány zásady správného 
oběhového hospodářství, tj. ekologické nakládání s odpady (účelný tříděný sběr a třídění), a předcházení 
jejich vzniku, účinné a úsporné využívání energetických zdrojů, důraz na udržitelnost a principy recyklace 
při využívání zdrojů a pomůcek. To mj. znamená, že během realizace aktivity nedochází (jejím přímým 
přičiněním) ke: 
 značným emisím skleníkových plynů nebo poškozování stavu vodních útvarů, včetně povrchových 

a podzemních vod (popř. je nutné zajistit prevenci a omezování znečištění, pokud tato činnost vede 
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k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny ve srovnání se 
situací před zahájením této činnosti), 

 nadměrnému používání materiálů nebo využívání přírodních zdrojů, 
 významnému zvýšení vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu. 

8. Škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci aktivit 
spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna informovat o 
původu těchto prostředků: 
 Každý dokument týkající se projektu, který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, 

včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí obsahovat prohlášení „Financováno 
Evropskou unií – Next Generation EU“. 

 Škola je dále povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory u EU vyvěšením informace 
o aktivitě a původu jejího financování na webových stránkách školy (pokud škola webovou stránkou 
disponuje) a na informační nástěnce v budově školy (plakát ve velikosti A4) – vzor informace, včetně 
grafických náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme. 

9. Škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

10. Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající článku 22 bodu 
d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje 
Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 
prostřednictvím mimořádného sběru dat. Mezi tyto údaje patří:  
 jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň  
 jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše uvedeného zhotovitele, 

dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento údaj lze ověřit zde: 
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/849 (1).  

Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna na https://edu.cz/digitalizujeme. 

11. Organizace je povinna vypořádat před případným zánikem přednostně vztahy se státním rozpočtem. 

12. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle platné vyhlášky vydané 
Ministerstvem financí k jeho provedení. 

Příjemce dotace je povinen o vrácení nevyčerpané části dotace předem vyrozumět odbor školství, 
mládeže a sportu KÚ MSK, a to před odesláním dotace na účet poskytovatele. 

https://edu.cz/digitalizujeme
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://edu.cz/digitalizujeme

		2022-03-15T11:11:15+0000




