Odbor kultury a projektů
Oddělení veřejné podpory

27. listopad 2020

Postup pro příjemce dotací
pro případy, že řeší uznání výdajů čerpané dotace v
souvislosti s obdobím nouzového stavu ČR 2020
Účelem tohoto dokumentu je popsat postup pro Příjemce dotací MČ Praha 10 pro případy, že žádají o uznání
účelně vynaložených výdajů čerpané dotace v souvislosti s obdobím nouzového stavu v ČR v roce 2020.

1) JAKÉ MOHOU NASTAT PŘÍPADY
I.

Akce se uskutečnila v termínu, kdy byl nouzový stav, ALE náhradním způsobem.

O tomto náhradním způsobu je MČ Praha 10 Příjemce dotace informována záznamem v GRANTYS.
Náhradní způsob (v případě přechodu například do on-line prostoru) vyhodnotí a vyúčtuje Příjemce dotace
standardním způsobem s tím, že jsou nahrány doklady, že akce byla uskutečněna.
Jedná se v případě on-line akce o
- Prezenční listiny účastníků setkání (print-screen).
- Krátký záznam z akce / video, max 1 min/ případně print-screen z konání akce.
- Vyhodnocení dotace je provedeno v souladu s Metodikou 2021 tj. doručením závěrečné zprávy,
předložením vyúčtováním, doložením propagace.
Uskutečněné související předložené výdaje na Projekt budou Poskytovatelem dotace považovány za účelně
vynaložené a přijaty.
Jsou-li uskutečněné výdaje na Projekt v souladu s předloženým a schváleným rozpočtem předmětné čerpané
dotace a doloženy podle pravidel vyhodnocení dotace (viz Metodika), potom jsou Poskytovatelem dotace
vnímány jako účelně vynaložené.
Příklad: Koncert, který by „spadl“ do termínu nouzového stavu, byl následně streamován on-line.

II.

Akce se NEuskutečnila v plánovaném termínu z důvodu vyhlášeného nouzového stavu.
Neuskutečnila se ani náhradním způsobem. Příjemci vznikly účelně vynaložené výdaje.

Akce/Projekty, které se neuskutečnily, neboť jejich realizace spadla do období Nouzového stavu, leč
vznikly Příjemci dotace uskutečněné výdaje, které souvisí s nerealizovaným Projektem v souvislosti
s Nouzovým stavem, pak jsou posuzovány následovně:
Jsou-li uskutečněné výdaje na Projekt v souladu s předloženým a schváleným rozpočtem předmětné čerpané
dotace a současně pokud byly výdaje uhrazeny nejpozději v den, který bezprostředně předcházel počátku
nouzového stavu (termíny viz níže), potom Poskytovatel dotace nevznese požadavek na vrácení takovýchto
výdajů. Poskytovatel dotace vnímá předložené náklady jako účelně vynaložené.
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Provedené uhrazené platby doložte standardním způsobem (výpis z účtu, výdajové pokladní doklady).

Postup pro žadatele:
1) Předložte vyhodnocení akce, a to vyplněním v GRANTYS tzv. formulář Závěrečné zprávy s tím, že
uvedete zdůvodnění nekonání: Nouzový stav (povinnost Příjemce dotace, viz Metodika 2021, bod
VIII.5).
2) Pokud máte související propagační materiály (předem připraveny), také doložte (v GRANTYS nahrajte
do „Soubor“).
3) Předložte formulář „Vyúčtování dotace“ (xls.) k předmětnému Projektu/akci se stručným
komentářem – zdůvodnění: nouzový stav. Nahrajte do „Soubor“ v GRANTYS a podepsaný originál
vyúčtování doručte v souladu s metodikou vyúčtování (datová schránka, podatelna, poštovní služba).
Provedené uhrazené platby doložte standardním způsobem (výpis z účtu, výdajové pokladní
doklady).
V souladu s Metodikou 2021 je termín pro předložení vyhodnocení přijaté dotace: do 15.1.2021.

III.

Akce se NEuskutečnila v plánovaném termínu z důvodu vyhlášeného nouzového stavu.
Neuskutečnila se ani náhradním způsobem.

V tomto případě se postupuje v souladu s Metodikou 2021, čl. VIII.5 – Vrácení celé dotace.

2) TERMÍNY NOUZOVÉHO STAVU – evidováno k 27.11.2020
Termíny vyhlášeného nouzového stavu:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze
dne 12. března 2020 č. 194
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze
dne 30. dubna 2020 č. 485
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze
dne 30. září 2020 č. 957
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze
dne 30. října 2020 č. 1108
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze
dne 20. listopadu 2020 č. 1195
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Vláda vyhlašuje nouzový stav na dobu
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
Vláda nouzový stav prodlužuje do 17. května 2020
Vláda vyhlašuje nouzový stav na dobu
od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
Vláda nouzový stav prodlužuje do 20. listopadu 2020
Vláda nouzový stav prodlužuje do 12. prosince 2020
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Nouzový stav – jaro 2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od
14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s
epidemií viru SARS CoV-2.
Vláda I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o
vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na
dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., prodloužený do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna
2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, které bylo vyhlášeno pod č.
156/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením
ze dne 28. dubna 2020 č. 1105;

Nouzový stav – podzim 2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od
00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s
epidemií viru SARS CoV-2.
Vláda I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 20. listopadu
2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020
Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30.
října 2020 č. 1326;
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s
epidemií viru SARS CoV-2.
Vláda I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince
2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a
prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a to
na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu
2020 č. 1353; II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata; III. pověřuje předsedu vlády informovat
neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
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