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*MKCRX00FI876* 
 

        V Praze dne 30. 6. 2020 

        Č. j.: MK 41326/2020 SOM 

 

M i n i s t e r s t v o   k u l t u r y 

 (dále jen „ministerstvo“) 

 

 

podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), Usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. 2. 

2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění, a 

Usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. 4. 2020, o některých opatřeních 

k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury 

 

vyhlašuje 

mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu 

 

v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními 

subjekty“ pro rok 2020. 

  

I. 

Věcné zaměření a definice výzvy 

 

 

1. Předmětem výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná 

nestátními subjekty“ (dále jen „dotační program“) je eliminace ztrát vzniklých 

u kulturních akcí muzeí a galerií, o jejichž konání bylo rozhodnuto před vypuknutím 

současné zdravotní situace, v rámci poskytování standardizované veřejné služby dle § 10a 

odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (dále jen „zákon č. 

122/2000 Sb.), která byla v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území České 

republiky omezena. 

2. Obsahem podpory je krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace 

u zrušených, omezených a pozastavených projektů. Finanční prostředky poskytované 

v rámci tohoto dotačního programu také kompenzují prokazatelné náklady spojené se 

ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic 

České republiky.  

3. Kompenzace smí být uplatněna na ztráty prokazatelné od 1. ledna do 31. prosince 2020, 

přičemž tyto ztráty prokazatelně vznikly v důsledku vládních opatření k minimalizaci 

dopadů pandemie. 

4. Finanční prostředky z dotačního programu mohou být použity pouze v těchto 

tematických okruzích: 
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Okruh 1: krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace 

u zrušených, omezených a pozastavených projektů (služby, nákup materiálu, 

pronájem nekomerčních prostor, tisk propagačních materiálů, výstupy zasažených 

projektů, digitální zpřístupnění obsahu sbírky či doprovodných programů 

(pořízení záznamu doprovodného programu a jeho streamování), jiné alternativní 

formy poskytování veřejné kulturní služby, mzdové náklady externích 

pracovníků, náklady vzniklé odložením projektu, výpadky výnosů z vlastní 

činnosti apod.)  

 

Okruh 2: kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým 

návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic 

České republiky (prodlužování pojistných smluv, mimořádný specializovaný 

převoz, apod.) 

 

 

II. 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

 

1. Žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu (dále jen 

„žadatel“) může být pouze právnická osoba zřizovaná krajem či obcí, vlastnící či 

spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek (dále jen 

„CES“), jejíž hlavní činnost vyplývá ze zákona 122/2000 Sb. a současně poskytuje 

standardizované veřejné služby dle zákona č. 122/2000 Sb., a to po dobu nejméně tří 

let bez přerušení. 

2. Žadatelem nesmí být subjekt, který je podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy o EU 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, nebo podnik, vůči 

němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za 

protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud 

nebyl splacen. 

3. Řízení o žádosti žadatele, který neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci 

uvedenému v této výzvě, bude v souladu s § 14j odst. 4 písm. b) ZRP zastaveno.  

 

 

III. 

Harmonogram výzvy 

 

Datum vyhlášení výzvy:    30. 06. 2020 

 

Datum zahájení příjmu žádostí:   01. 07. 2020 

 

Datum ukončení příjmu žádostí:    14. 08. 2020 

(rozhodující je datum poštovního razítka, případně odeslání datovou schránkou) 

 

 

Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně. 

 

 

IV. 
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Způsob podávání žádostí 

 

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu (dále jen „žádost“) se 

podává prostřednictvím zřizovatele. 

2. Žádosti se zasílají v elektronické nebo tištěné podobě na předepsaných formulářích a 

se všemi povinnými přílohami, a to doložitelným způsobem prostřednictvím datové 

schránky ID: datové schránky 8spaaur, poštovní služby na adresu Ministerstva 

kultury, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá 

Strana, tak aby byly ministerstvu zaslány nejpozději do data ukončení příjmu žádostí 

(datum poštovního razítka 14. 08. 2020), nebo osobně prostřednictvím podatelny 

Ministerstva kultury nejpozději 14. 08. 2020 do 15:00 hodin.  

3. Žádost je třeba zaslat také elektronicky nejpozději 14. 08. 2020 na adresu 

vyzva.covid@mkcr.cz (v předmětu emailu žadatel/název projektu, formulář žádosti, 

vyčíslení nákladů (příloha č. 9 či 10), podrobný strukturovaný popis projektu). 

Jednotlivé žádosti posílejte zvlášť. Upozorňujeme, že celkový limit ministerstva pro 

příjem jednotlivých elektronických zásilek je max. 9 MB. 

4. Žádostem předloženým po termínu, neúplně či chybně vyplněným, bez povinných 

příloh či obsahově nevyhovujícím nebude dotace ze státního rozpočtu poskytnuta. 

Řízení o těchto žádostech ministerstvo zastaví usnesením podle § 14j odst. 4 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Zaslané žádosti se 

nevracejí.  

5. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který opožděně, neúplně nebo nesprávně 

vyúčtoval dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury v roce 2019! 

6. Vyplněná a podepsaná žádost musí být zaslána (jedním z uvedených způsobů viz bod 

2. a zároveň viz bod 3.) v jednom vyhotovení, a to včetně povinných příloh: 

 

Přílohy povinné pro všechny okruhy: 

1) Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. kopie jmenovacího dekretu). 

2) Podrobný strukturovaný popis projektu (nejvýše 3 strany strojopisu A4, tiskopis 

přiložený k žádosti). 

3) Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního 

pojištění (tiskopis přiložený k žádosti). 

4) Čestné prohlášení o vedení sbírky v centrální evidenci sbírek dle zákona 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (tiskopis přiložený k žádosti). 

5) Čestné prohlášení k podpoře de minimis (tiskopis přiložený k žádosti). 

6) Čestné prohlášení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 

(tiskopis přiložený k žádosti). 

7) Kopie informace o zrušení, změně či odložení projektu, prostřednictvím které žadatel 

seznámil veřejnost se změnou programu. 

 

Další povinné přílohy pro okruh č. 1: 

8) Celkový rozpočet projektu - v případě spolupořadatelských akcí žadatel předloží 

(souhrn nákladů a příjmů všech spolupořadatelů) a zároveň rozpočet žadatele 

(náklady a příjmy pouze žadatele). 

9) Vyčíslení všech nákladů na nerealizovaný či pozastavený projekt včetně kopie 

dokladů a kopie výpisu z bankovního účtu (tiskopis přiložený k žádosti). 

 

 

 

 

mailto:vyzva.covid@mkcr.cz
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Další povinné přílohy pro okruh č. 2: 

10)  Vyčíslení všech prokazatelných nákladů spojených se ztíženým návratem či vývozem 

sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic České republiky – včetně kopie 

dokladů a kopie výpisu z bankovního účtu (tiskopis přiložený k žádosti). 

11) Kopie povolení Ministerstva kultury k vývozu sbírkového předmětu. 

 

 

V. 

Hodnocení žádostí 

 

 

1. Samostatné oddělení muzeí provede formální kontrolu žádostí, přičemž posuzuje, 

zda: 

- Žádost je podána ve stanoveném termínu, 

- žádost je podána oprávněným žadatelem, 

- žádost byla podána v tištěné či elektronické (v případě odeslání datovou 

schránkou) podobě na standardizovaném formuláři pro rok 2020, včetně 

předepsaných příloh, 

- žádost a formulář rozpočtu byly zaslány v elektronické podobě na předepsanou 

emailovou adresu, 

- žádost včetně příloh je vyplněna úplně a správně, 

- žádost je podepsána předepsaným způsobem (žadatelem či osobou oprávněnou 

jednat za žadatele), 

- předkládaný projekt odpovídá stanoveným tematickým okruhům. 

 

Žádosti, které nesplní některou z výše uvedených náležitostí, nebudou předloženy 

odborné komisi pro výběrové dotační řízení k posouzení a hodnocení, nýbrž pouze ve 

formě seznamu s uvedením důvodů vyřazení, které komise vezme na vědomí.  

 

2. Předložené žádosti zařazené do výběrového dotačního řízení posoudí a ohodnotí 

odborná komise podle následujících věcných kritérií: 

Kritéria hodnocení okruhu 1: 

- Význam nerealizovaného či pozastaveného projektu pro oblast kulturního dědictví,  

- dopad na zajištění regionální kulturní infrastruktury, 

- jasné definování cílů projektu, 

- obsahové zpracování projektu (jasná formulace obsahu, požadavků, jejich 

prokazatelnost a reálnost i s personálním zajištěním). 

- přiměřenost a relevance rozpočtu,  

- schopnost žadatele projekt realizovat. 

Kritéria hodnocení okruhu 2: 

- Rozpočet je úplný, věcně správný a přiměřený k dosažení navrácení předmětu, 

- hlavní záměr je jasně popsán a je vhodný pro dosažení cílů, 

- obsahové zpracování návrhu řešení situace se ztíženým návratem sbírkového 

předmětu (jasná formulace požadavků, jejich reálnost a prokazatelnost). 

 

Neuznatelné náklady: výdaje na mzdy stálých zaměstnanců, pohoštění, dary, věcné ceny, 

pohonné hmoty (vyjma pohonných hmot hrazených v rámci cestovních náhrad spojených 

s realizací projektu – převoz věcí nezbytných pro realizaci projektu), reklamní předměty, 

cestovné taxi, bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu, 
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zpracování projektu, investiční náklady, provozní náklady, které přímo nesouvisí s realizací 

projektu. 

 

Výjimky: 

1) Jízdné lze hradit pouze ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné 

dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla (doložit čestným 

prohlášením, že náhrada neproběhla ze strany dopravce za neuskutečněnou cestu). 

2) Náklady spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnou jen v případě, pokud 

jsou nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu (doložit čestným prohlášením, že 

náhrada neproběhla ze strany dopravce za neuskutečněnou cestu). 

3) Veškeré nepřímé provozní náklady (např. nájem kanceláří, elektrická energie, 

telefony, faxy, poštovné) lze hradit z dotace, pokud prokazatelně souvisejí s realizací 

projektu, výhradně na základě doporučení komise pro výběrové dotační řízení. 

4) Dotaci lze použít na úhradu osobních nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které 

jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. 

 

 

VI. 

Informace o výsledcích 

 

S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni: 

- Zveřejněním na internetových stránkách Ministerstva kultury nejpozději do 30. 9. 

2020. 

- Vydáním rozhodnutí ministerstva o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2020 dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů. Rozhodnutí je vydáváno na jeden kalendářní rok. 

- Vydáním rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti; toto rozhodnutí se zveřejňuje 

pouze veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy 

na internetových stránkách ministerstva. 

- Vydáním usnesení ministerstva o zastavení řízení (§ 14j odst. 4 zákona č. 218/2000 

Sb.). 

- Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se 

nepřipouští, s výjimkou postupu dle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

- Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci. 

 

Výsledek jednání Komise pro „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními 

subjekty“ schvaluje ministr kultury, je konečný a nelze se proti němu odvolat.  

 

 

VII. 

Podmínky a způsob poskytnutí dotace 

 

1) Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace 

se poskytují v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, dále 

v souladu s Usnesením vlády č. 92 ze dne 1. 2. 2010, o zásadách vlády pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 

ústředními orgány státní správy, v platném znění, a v souladu s Usnesením vlády 
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České republiky č. 408 ze dne 9. 4. 2020, o některých opatřeních k minimalizaci 

dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury. 

2) Státní dotace jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nemohou být použity 

za účelem dosažení zisku. Dotace ze státního rozpočtu nelze poskytovat na benefiční a 

charitativní akce. 

3) Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací 

předkládaných projektů. 

4) Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití, včetně termínů jejich 

vyúčtování, jsou součástí výroku „rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které příjemci 

dotace vystaví Ministerstvo kultury.  

5) Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě 

zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázkou podle tohoto zákona. 

6) Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných plánovaných nákladů. Dotace 

může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů. V odůvodněných 

případech může ústřední orgán rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100% 

rozpočtových nákladů projektu. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, 

že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu. 

7) Kompenzace nákladů na projekt musí být spolufinancována zřizovatelem. Pokud je 

projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů 

činit více než 70% nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu hrazených ze 

státního rozpočtu není dovolena. 

8) Projekty musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2020, přičemž použitím 

dotace se rozumí zaplacení plateb hrazených z dotace v hotovosti a poukázáním plateb 

hrazených z dotace bezhotovostně. Příjemce dotace je oprávněn hradit z dotace také 

náklady projektu vzniklé předtím, než obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud 

přísluší jejich vznik do kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta. Mzdy a 

odměny z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti lze však hradit, 

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nejpozději 

v lednu 2021. 

9) Vyplácení dotací bude uskutečňováno v souladu s případnými regulačními opatřeními 

Ministerstva financí. 

10) Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo změnit způsob proplácení dotace, a to 

v souladu s případnými změnami nařízenými Ministerstvem financí. Ministerstvo 

kultury může podle zákona č. 218/2000 Sb. rozhodnutí o poskytnutí dotace změnit, 

nebo vydat nové rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

VIII. 

Sledování a kontrola čerpání dotací 

 

1) Příjemce dotace odpovídá za efektivní a hospodárné použití prostředků v souladu 

s účely, na které byly prostředky poskytnuty, dále za jejich řádné a oddělené sledování 

v účetnictví. 

2) Ověřování správnosti použití poskytnutých prostředků podléhá kontrole Samostatného 

oddělení muzeí Ministerstva kultury, územních finančních orgánů a Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

3) Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové 

kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
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pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

IX. 

Finanční vyúčtování se státním rozpočtem 

 

1) Vyúčtování dotace, včetně vyúčtování skutečných nákladů a příjmů realizovaného 

projektu, předloží příjemce dotace Samostatnému oddělení muzeí Ministerstva kultury 

v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a národním fondem (bude 

upřesněno v rámci podmínek rozhodnutí). Pokud bude realizací dotovaného projektu 

dosaženo faktického zisku, bude tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše 

poskytnuté dotace, a musí být příjemcem vrácen do státního rozpočtu. 

2) V termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

vyhotoví příjemci dotací kompletní vyčíslení všech nákladů na projekt s rozpisem na 

jednotlivé nákladové položky s vyznačením těch nákladů, které byly hrazeny z dotace, 

a přiloží kopie účetních dokladů dosvědčujících použití dotace. Vyúčtování bude 

vypracováno podle pokynů specifikovaných v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

3) V případě, že v předepsaném termínu nebude vyúčtování předloženo nebo nebudou 

vráceny nevyčerpané či neoprávněně použité prostředky, nebude příjemci poskytnuta 

dotace v následujícím roce a záležitost bude předána k dořešení příslušnému 

finančnímu úřadu v souladu s § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném 

znění. 

 

 

X. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu 

České republiky. 

2. Ministerstvo kultury upozorňuje, že na základě žádostí podaných mimo toto výběrové 

dotační řízení není možné poskytnout dotaci. 

3. Žadatel není oprávněn požadovat dotaci, pokud mu byl v daném roce, na základě 

situace způsobené COVID-19 plošně krácen rozpočet jeho zřizovatelem. 

4. Upozorňujeme žadatele, že není možný souběh dotací poskytnutých 

Ministerstvem kultury v rámci „záchranného balíčku“, nastaveného na základě 

Usnesení vlády č. 408 ze dne 9. 4 2020, o některých opatřeních k minimalizaci 

dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury. 

Týká se to těchto dotačních řízení: 

Odbor umění, literatury a knihoven: Program státní podpory profesionálních divadel, 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů. 

Odbor umění, literatury a knihoven: Kulturní aktivity na podporu projektů v oblasti 

profesionálního umění.  

Institut umění – Divadelní ústav/Odbor zahraničních vztahů: Podpora zpřístupňování 

umění prostřednictvím digitálních médií.  

Odbor médií a audiovize: Oznámení k dofinancování projektů podpořených v roce 

2020 ze strany Ministerstva kultury za účelem minimalizace dopadů pandemie 
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koronaviru COVID-19, výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro 

rok 2020 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a 

audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie.  

5. Náklady na projekt nesmí žadatel uplatnit v jiném dotačním programu 

Ministerstva kultury v kalendářním roce 2020. 

6. Přidělení dotace je v nárokovaném rozsahu neslučitelné v kombinaci s ostatními 

programy vyhlašovanými dalšími resorty, zejména se jedná o program Antivirus 

(MPSV), programy MPO a o podporu pro OSVČ poskytovanou FÚ. 

7. Osobní údaje žadatele uvedené v žádosti o poskytnutí dotace budou zpracovávány 

Ministerstvem kultury v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, za účelem posouzení žádosti. 

Pokud bude dotace poskytnuta, budou osobní údaje žadatele zveřejněny ve veřejně 

přístupném informačním systému Ministerstva financí - CEDR, případně jiným 

způsobem podle platných právních předpisů. 

8. Ministerstvo upozorňuje na povinnost poskytovat statistické údaje podle zákona 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Finanční prostředky budou přidělovány účelově rozhodnutím, jehož součástí budou 

závazné podmínky jejich využití. 

10. Zaslané žádosti Ministerstvo kultury žadatelům nevrací. 

 

 

KONTAKT: vyzva.covid@mkcr.cz 


