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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 14j 

zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: 

 

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace 

Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny 

(dále jen „Výzva“) 

 

I. Poskytovatel dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“), Karmelitská 

529/5, 118 12 Praha 1, IČO: 00022985 
 

II. Období, ve kterém lze realizovat aktivity způsobilé k financování 

z dotace 

1. 7. – 31. 10. 2022 

 

III. Věcné zaměření a účel dotace 

Výzva je určena na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce jako cizím 

jazyce (1) u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol 

s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana1 a (2) 

pedagogických pracovníků ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo 

kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za účelem usnadnění integrace 

těchto osob do české společnosti a na pracovní trh.  

Cílem poskytnuté dotace je: 

• Podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce, 

• Podpořit osvojení si základních reálií České republiky, 

 
1 Dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 

4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu 

článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. 
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• Podpořit integraci do české společnosti a na pracovní trh, 

• (Pouze u 2 – pedagogických pracovníků) Zajistit orientaci v českém edukačním 

systému a podpořit aplikaci českého jazyka na edukační realitu České republiky, 

a to realizací aktivit uvedených v Příloze č. 1 Výzvy. 

Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace: 31. 10. 2022. 

IV. Okruh oprávněných žadatelů 

Oprávněným žadatelem pro realizaci Aktivity 1 (viz Přílohu č. 1 Výzvy) je veřejná 

vysoká škola, dle Přílohy č. 1. zákona o vysokých školách.  

Oprávněným žadatelem pro realizaci Aktivity 2 (viz Přílohu č. 1 Výzvy) je veřejná 

vysoká škola, dle Přílohy č. 1. zákona o vysokých školách, která uskutečňuje 

akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu 

učitelů.  

Oprávněný žadatel (dále také „žadatel“) musí splňovat podmínku bezdlužnosti: 

- u orgánů Finanční správy České republiky, 

- u orgánů Celní správy České republiky, 

- na pojistném a na penále na všeobecném zdravotním pojištění, 

- na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; 

za bezdlužného se považuje žadatel, který nemá evidován nedoplatek, s výjimkou 

nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 

na splátky. 

V. Obecné zásady 

Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. 

Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací aktivit uvedených v Příloze č. 1 této 

Výzvy a naplněním výstupu těchto aktivit. 

Minimální požadovaná výše dotace se poskytuje při realizaci minimálně dvou jednotek 

(kurzů českého jazyka) v jakékoliv kombinaci aktivit uvedených v Příloze č. 1. 

Maximální výše dotace se poskytuje při realizaci maximálně 20 jednotek (kurzů českého 

jazyka) v jakékoliv kombinaci aktivit uvedených v Příloze č. 1. 

Za účast v kurzu českého jazyka nesmí být po účastnících požadována úplata. 

Příjemce dotace zajistí, aby v souvislosti s materiálními či elektronickými výstupy 

souvisejícími s poskytnutou dotací byla uváděna informace o finanční podpoře 

poskytnuté z Fondů EHP a Norska v této Výzvě, umožňuje-li to povaha materiálních 

výstupů, a to označením výstupů logem Fondů EHP a Norska dostupném na webových 

stránkách Fondů EHP a Norska (https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-

informace/propagace/materialy-ke-stazeni). 
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Příjemce dotace musí být zároveň realizátorem aktivit/y uvedené/ých v Příloze č. 1 

Výzvy. 

Osobní údaje, získané v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této 

Výzvy a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany Ministerstva 

zpracovávány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní 

i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování 

osobních údajů v podmínkách Ministerstva jsou dostupné na: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-

ministerstvem. 

VI. Předkládání žádostí 

Žádost se doporučuje předkládat na příslušném formuláři žádosti o poskytnutí dotace 

(dále jen „Formulář“). Formulář, který je Přílohou č. 3 Výzvy, je publikován na 

webových stránkách Ministerstva. 

Žádost se podává v elektronické nebo listinné podobě (do poznámky uvést 

„k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů“).  

Žádost podaná v listinné podobě musí být opatřena podpisem statutárního orgánu 

žadatele, v případě jejího podání prostřednictvím datové schránky musí být opatřena 

elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, pokud by nebyla podána 

z datové schránky žadatele. 

Žádost lze zaslat korespondenčně na níže uvedenou adresu či osobně doručit na 

podatelnu Ministerstva během úředních hodin2. 

Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 9. 2022 do 11. 11. 2022 včetně. 

Adresa pro zasílání žádostí je: 

ID datové schránky: vidaawt 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor mezinárodních vztahů  

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 – Malá Strana 

VII. Náležitosti žádosti 

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Jsou jimi 

především:  

1. název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele (veřejné vysoké školy), 

2. název a adresa Ministerstva, 

 
2 Aktuální úřední hodiny podatelny Ministerstva naleznete na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/provoz-

podatelny-a-podminky-prijimani-dokumentu. 



                                                                                                          
 

4 
 

3. identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána, 

4. požadovaná výše dotace, 

5. účel, na který žadatel dotaci použil, 

6. lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 

7. je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci osob jednajících jeho 

jménem s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo jednají na základě 

udělené plné moci, 

8. počet jednotek aktivity (1) a počet jednotek aktivity (2); v případě, že kurz 

navštěvovalo méně než 10 účastníků, počet takovýchto jednotek a účastníků Aktivity 

1 a takovýchto jednotek a účastníků Aktivity 2, 

9. čestné prohlášení žadatele týkající se pravdivosti doložených údajů. 

Dále žádost o poskytnutí dotace obsahuje: 

1. čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči orgánům státní správy, 

zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním 

samosprávným celkům, 

2. potvrzení o vlastnictví bankovního účtu; u žadatele, který je povinen vést účet 

u České národní banky podle § 3 písm. h) rozpočtových pravidel je povinnost 

v žádosti uvést tento účet, 

3. pověřovací listinu či plnou moc v případě, že žádost o dotaci podává osoba, která 

není statutárním orgánem žadatele, 

4. shrnutí evaluačních dotazníků účastníků3 v Aktivitě 1 a Aktivitě 2, 

5. čestné prohlášení žadatele, že všechny kurzy žadatele navštěvovaly osoby uvedené 

v čl. III Výzvy, 

6. doložení výstupu dle bodu č. 3 v části „dokladování výstupu“ u Aktivity 1  

a Aktivity 2 v Příloze č. 1 Výzvy. 

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

VIII. Způsob hodnocení žádostí 

Hodnocení žádostí bude formální a věcné. Formálním hodnocením se rozumí posouzení 

žádosti z hlediska: 

1. dodržení termínu pro podání žádosti,  

2. řádného, úplného a správného (bez jazykových chyb bránících porozumění textu) 

vyplnění žádosti, 

3. zda byla žádost podána oprávněným žadatelem,  

 
3 Evaluační dotazník je Přílohou č. 2 Výzvy. 
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4. uvedení podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

5. připojení požadovaných příloh žádosti, 

6. souladu s věcným zaměřením Výzvy. 

Pokud budou během formální hodnocení zjištěny nedostatky, postupuje se podle čl. IX 

Výzvy. 

Po formálním následuje věcné hodnocení, kterým se rozumí posouzení žádosti 

po obsahové stránce, jejího souladu s cílem a účelem Výzvy. Věcné hodnocení se provádí 

na základě těchto kritérií: 

Kritérium Způsob hodnocení  

Žadatel realizoval minimálně 2 jednotky 

(kurzy českého jazyka) z aktivit uvedených 

v Příloze č. 1 Výzvy. 

Splněno/nesplněno 

Žadatelem realizovaný každý kurz českého 

jazyka byl složen z minimálně 5 a maximálně 

15 účastníků. 

Splněno/nesplněno 

Žadatelem realizovaný každý kurz českého 

jazyka obsahoval minimálně 100 vyučovacích 

hodin4. 

Splněno/nesplněno 

Žadatel realizoval kurzy českého jazyka 

v období 1. 7. – 31. 10. 2022 

Splněno/nesplněno 

Žádost musí splňovat veškerá věcná kritéria, v případě nesplnění některých z věcných 

kritérií bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.  

Ministerstvo si vyhrazuje právo v případě převisu nárokovaných částek oproti celkové 

alokaci uvedené v čl. X Výzvy výši uznaných požadovaných částek poměrově 

redukovat dle celkového počtu realizovaných kurzů v rámci této Výzvy. 

IX. Řízení o poskytnutí dotace 

Řízení o poskytnutí dotace (dále jen „řízení“) vede Ministerstvo a postupuje v něm 

podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel. Účastníkem řízení je pouze žadatel. 

Ministerstvo v rámci Výzvy podpoří jednomu žadateli pouze jednu žádost.  

Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti 

Ministerstvo v souladu s §14k rozpočtových pravidel připouští odstranění vad žádosti, 

doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí, úpravu 

žádosti na základě výzvy Ministerstva. Neodstraní-li žadatel vady v přiměřené lhůtě 

stanovené ve výzvě Ministerstva, Ministerstvo řízení zastaví. 

 
4 Vyučovací hodina je 45 minut výuky. 
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Nové rozhodnutí 

Ministerstvo na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, 

že byla žádost pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové 

rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku 

bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.  

Změna rozhodnutí 

Podle ustanovení § 14o rozpočtových pravidel může Ministerstvo na základě žádosti 

příjemce dotace rozhodnout o změně rozhodnutí.  

Zánik žadatele 

Na základě § 14l rozpočtových pravidel nebude moci za zaniklého žadatele do 

probíhajícího správního řízení nastoupit právní nástupce. 

V případech uvedených v ustanovení § 14l rozpočtových pravidel Ministerstvo řízení 

zastaví. 

X. Výše finanční alokace na Výzvu 

Celková alokace výzvy je 16 995 678 Kč.  

Výzva bude finančně zajištěna z prostředků Fondu pro bilaterální vztahy Fondů EHP  

a Norska. 

Ministerstvo si vyhrazuje právo celkovou alokaci navýšit, a to v případě dostupných 

zdrojů z Fondu pro bilaterální vztahy Fondů EHP a Norska. 

XI. Způsob poskytnutí dotace 

Finanční prostředky budou poskytnuty žadateli ex-post jednorázově na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) na účet příjemce dotace 

uvedený v žádosti neprodleně po nabytí právní moci Rozhodnutí. 

Za způsobilé lze považovat pouze takové jednotky, které jsou realizovány a doloženy 

dle bodu č. 3 v části „dokladování výstupu“ u Aktivity 1 a Aktivity 2 v Příloze č. 1 

Výzvy. 

S ohledem na to, že dotace bude příjemci poskytnuta následně ve výši již dříve 

uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, se považuje v souladu 

s § 4 odst. 5 vyhlášky 367/2015 Sb. za finančně vypořádanou. 

XII. Pravidla financování a využití 

Poskytnuté finanční prostředky musejí být čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly 

a s Rozhodnutím. 

XIII. Způsob použití dotace 

Způsobilé výdaje jsou stanoveny v souladu s § 14 odst. 6 písm. b) rozpočtových pravidel 

formou jednotkových nákladů. 
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V tomto režimu nejsou způsobilé výdaje kalkulovány na základě skutečně vzniklých 

výdajů a nejsou dokládány jednotlivými účetními doklady. 

Ministerstvo bude pro potřeby vyhodnocení této Výzvy sledovat výstupy doložené dle 

bodu č. 3 v části „dokladování výstupu“ u Aktivity 1 a Aktivity 2 v Příloze č. 1 Výzvy. 

XIV. Kontrola použití dotace 

Ministerstvo je oprávněno provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontrolu dle 

§ 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím 

stanovené lhůtě v souladu s § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel. Výše vrácené dotace 

odpovídá výši částky zjištěného pochybení. 

Příjemce dotace je povinen podrobit se kontrole poskytnuté dotace prováděné dalšími 

subjekty v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole 

a v souladu s podmínkami Rozhodnutí. 

Příjemce dotace je povinen informovat Ministerstvo o dalších provedených externích 

kontrolách, a to bezprostředně po jejich ukončení. 

XV. Porušení rozpočtové kázně 

Porušením § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel se příjemce dotace dopouští porušení 

rozpočtové kázně. Mezi tato porušení se považuje mj. i porušení vymezených 

povinností, které jsou stanoveny v Rozhodnutí (§ 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových 

pravidel).  

Důsledkem porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost 

provést na základě rozhodnutí místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení 

rozpočtové kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením ve výši částky, v jaké 

byla porušena rozpočtová kázeň. 

Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné 

finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud při kontrole použití poskytnutých prostředků vznikne podezření, že došlo 

k porušení rozpočtové kázně, je Ministerstvo povinno podat podnět finančnímu úřadu 

k prověření této skutečnosti. 

XVI. Řízení o odnětí dotace 

Dojde-li po vydání Rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až 

h) rozpočtových pravidel, může Ministerstvo zahájit řízení o odnětí dotace. 

Na řízení o odnětí dotace se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Pokud Ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány 
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podmínky pro odnětí poskytnutých prostředků, vydá o tomto rozhodnutí. 

XVII. Účinnost 

Výzva je účinná dnem jejího zveřejnění na webových stránkách Ministerstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  
 

 

 

Mgr. Ladislav Bánovec 

ředitel odboru mezinárodních vztahů  
 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Aktivity Výzvy 

Příloha č. 2 Evaluační dotazník 

Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace 
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Příloha č. 1 Aktivity Výzvy 

Aktivita 1 – kurzy českého jazyka pro stávající, budoucí či potenciální studenty českých 

vysokých škol 

Cílem této aktivity je rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či 

potenciálních studentů českých vysokých škol ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo 

kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, za účelem usnadnění jejich integrace do české 

společnosti a na pracovní trh. 

Výstup Kurz českého jazyka – blok minimálně 100 vyučovacích hodin5 českého 

jazyka jako cizího jazyka ve skupině 5–15 účastníků 

Jednotkový náklad  18 534 Kč za účastníka v jednom kurzu českého jazyka, přičemž v případě 

kurzů pro 10–15 účastníků bude částka maximálně 10 x 18 534 Kč 

(185 340 Kč) 

Specifické podmínky Jednotkový náklad je určen na výdaje spojené s realizací kurzu, mezi které 

patří mj. náklady spojené se zajištěním lektora kurzu, učebních materiálů 

a realizací případných volitelných aktivit jako je například testování 

jazykových kompetencí, hlídání dětí účastníků nebo aktivity neformálního 

a informálního vzdělávání.  

Aktivita je určena pro stávající, budoucí či potenciální studenty českých 

vysokých škol ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo 

kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana. 

Stávající studenti ukrajinských vysokých škol doloží své studium na 

Ukrajině minimálně čestným prohlášením, ve kterém doloží svůj zájem 

pokračovat ve studiu v České republice. 

Budoucí studenti doloží svůj zájem studovat na českých vysokých školách 

v českojazyčných programech čestným prohlášením. 

Aktivita musí probíhat prezenční formou.  

Minimální počet účastníků v jedné skupině kurzu je 5, maximální počet 

účastníků v jedné skupině kurzu je 15. 

Účastníkem kurzu se rozumí osoba s minimální docházkou 75 %, která 

obdrží osvědčení o absolvování kurzu se specifikací kurzu. 

Žadatel je povinen vést docházku jednotlivých účastníků kurzu. 

Kurz českého jazyka vede lektor či jiná osoba určená žadatelem (dále jen 

„lektor“).  

Výběr lektora je plně v kompetenci žadatele; žadatel odpovídá za výběr 

kvalifikovaného lektora. 

Kurz českého jazyka zahrnuje výuku základních reálií České republiky.  

 
5 Vyučovací hodina je 45 minut výuky. 
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Dokladování výstupu 1. shrnutí evaluačních dotazníků účastníků každého realizovaného kurzu, 

2. čestné prohlášení žadatele, že všechny kurzy žadatele navštěvovaly 

osoby uvedené v čl. III Výzvy, 

3. záznam o každém realizovaném kurzu, který bude obsahovat min. tyto 

informace o kurzu:  

• počet účastníků kurzu, 

• celkový počet vyučovacích hodin, 

• datum a čas konání každé lekce6, 

• jméno a příjmení lektora, 

• termín zahájení a ukončení kurzu. 

 

Aktivita 2 – kurzy českého jazyka pro pedagogické pracovníky 

Cílem této aktivity je rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u pedagogických pracovníků 

ukrajinského státního občanství s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena 

dočasná ochrana, za účelem usnadnění jejich integrace do české společnosti a na pracovní trh.  

Výstup Kurz českého jazyka – blok minimálně 100 vyučovacích hodin českého 

jazyka jako cizího jazyka ve skupině 5–15 účastníků 

Jednotkový náklad  18 534 Kč za účastníka v jednom kurzu českého jazyka, přičemž v případě 

kurzů pro 10–15 účastníků bude částka maximálně 10 x 18 534 Kč 

(185 340 Kč).   

Specifické podmínky Jednotkový náklad je určen na výdaje spojené s realizací kurzu, mezi které 

patří mj. náklady spojené se zajištěním lektora kurzu, učebních materiálů 

a realizací případných volitelných aktivit jako je například testování 

jazykových kompetencí, hlídání dětí účastníků nebo aktivity neformálního 

a informálního vzdělávání.  

Aktivita je určena pro pedagogické pracovníky ukrajinského státního 

občanství s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena 

dočasná ochrana. 

Pedagogičtí pracovníci doloží své pedagogické vzdělání minimálně 

čestným prohlášením, stejně tak jako svůj potenciální zájem zapojit se jako 

pedagogičtí pracovníci do českého vzdělávacího systému. 

Aktivita musí probíhat prezenční formou.  

Minimální počet účastníků v jedné skupině kurzu je 5, maximální počet 

účastníků v jedné skupině kurzu je 15. 

 
6 Lekce je složena z vyučovacích hodin, počet hodin v lekci určí příjemce dotace realizující aktivitu. 
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Účastníkem kurzu se rozumí osoba s minimální docházkou 75 %, která 

obdrží osvědčení o absolvování kurzu se specifikací kurzu. 

Žadatel je povinen vést docházku jednotlivých účastníků kurzu. 

Kurz českého jazyka vede lektor či jiná osoba určená žadatelem (dále jen 

„lektor“).  

Výběr lektora je plně v kompetenci žadatele; žadatel odpovídá za výběr 

kvalifikovaného lektora. 

Kurz českého jazyka zahrnuje výuku základních reálií České republiky. 

Kurz českého jazyka zahrnuje aplikaci českého jazyka na edukační realitu 

České republiky a osvojení české edukační reality.  

Dokladování výstupu 1. shrnutí evaluačních dotazníků účastníků každého kurzu, 

2. čestné prohlášení žadatele, že všechny kurzy žadatele navštěvovaly 

osoby uvedené v čl. III Výzvy, 

3. záznam o každém realizovaném kurzu, který bude obsahovat min. tyto 

informace o kurzu:  

• počet účastníků kurzu, 

• celkový počet vyučovacích hodin, 

• datum a čas konání každé lekce, 

• jméno a příjmení lektora, 

• termín zahájení a ukončení kurzu. 
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