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V ý z v a  VPS - 228-2 - 2020 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

školství 
 

Výzva Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2020 z podprogramu 
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 

v působnosti obcí 
Alokace do podprogramu: 300 000 000 Kč 
 
Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 
 
Podprogram 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí. 
 
Správce programu – poskytovatel dotace: Ministerstvo financí 
 
Cíl: poskytnutí státní podpory na potřeby, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky 
 
Specifikace věcných cílů a podmínek podprogramu 298D2280 
Účel dotace: 
Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, 
případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí 
či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. 
 
Žadatelé o dotaci: 
Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolných svazků obcí, kde průměr počtu obyvatel 
členských obcí nepřesáhne 3 000. 
Obec je zároveň vlastníkem majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO je 
zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se 
jedná o majetek vložený jeho členskou obcí podle stanov svazku obcí.1 
Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Ministerstva 
vnitra k 31. 12. 2019, resp. k 1. 1. 2020. 
 
Výše dotace: 
Maximální dotace na akci celkem je 20 mil. Kč, přičemž obec může požádat o dotaci na více 
akcí. 
 
Časové použití dotace: 
Přidělená dotace musí být vyčerpána v roce 2020 a nelze ji rozdělit do dalších let, resp. využít 
k refundaci prostředků za předchozích období. 
 

                                                           
1 Pokud obec, která vložila podle stanov předmětný majetek do DSO, ukončí členství v DSO nebo DSO 
ukončí svou činnost, musí být dotace vrácena v celé částce zpět do státního rozpočtu. Tato podmínka 
platí po dobu 10ti let od ukončení realizace akce. 
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Lhůta ukončení realizace: 
Akce musí být ukončena do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení. V případě, 
že pravomocné stavební povolení bylo vydáno před datem vyhlášení výzvy, musí být akce 
ukončena do 2 let od data vyhlášení výzvy.  
V případě výkupů se za ukončení akce považuje úhrada kupní ceny (doloženo výpisem z účtu) 
a podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí. 
 
Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace 
10 % z celkových nákladů akce. 
 
Způsob předkládání žádostí o poskytnutí dotace 
V elektronické podobě prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na adrese: 
https://isprofin.mfcr.cz/rispf 
Listinné přílohy se zasílají na adresu:  Ministerstvo financí 
 Odbor Financování územních rozpočtů 
 Letenská 15 

 118 00   Praha 1 
 
Lhůta pro podání žádosti o dotaci: 
Termín otevření výzvy pro předložení žádosti o dotaci je stanoven na 10. 2. 2020 v 00:00:01 
hod. 
Termín ukončení lhůty pro předložení úplné (všechny požadované údaje) a kompletní 
(všechny požadované přílohy) žádosti o dotaci je stanoven na 15. 3. 2020 do 23:59:00 hod. 
Pro dodržení termínu je rozhodující datum podání žádosti na podatelnu Ministerstva financí, 
datum odeslání datovou schránkou nebo datum poštovního razítka. 
 
Způsob čerpání dotace: 

 Čerpání je realizováno prostřednictvím účtu zřízeného příjemcem dotace u ČNB, ze 
kterého jsou prostředky poukazovány přímo na účet dodavatele příkazem příjemce 
dotace. 

 K čerpání příjemce předkládá daňový doklad, tj. fakturu apod. (originál nebo 
ověřenou kopii), vystavený dodavatelem, který bude obsahovat veškeré údaje pro 
realizaci platby a vždy číslo nebo název smlouvy o dílo, event. účelový znak, uvedený 
v příloze rozhodnutí. 

 Poslední termín pro předložení faktury je v rámci této výzvy stanoven na 7. 12. 2020. 

 Podrobný popis čerpání je obsažen v dokumentaci programu 29822, část 6/B. 
 
Základní podmínky financování 

 spolu se žádostí o dotaci předložení dokumentace pro registraci akce, případně pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rozsahu dokumentace programu 298 22 a dalších údajů 
a dokumentů specifikovaných v rámci této výzvy; 

 na neúplné nebo nekompletní žádosti nebude brán zřetel; 
 dotaci nelze poskytnout na již dokončenou akci; 
 v případě, že se jedná o akci rozčleněnou na více etap, je součástí investičního záměru 

popis jednotlivých etap z hlediska věcného, finančního i časového; 
 finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, 

případně technologické části stavby. Jedná o samostatné funkční celky, které budou ve 
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stanoveném termínu v souladu s právními předpisy uvedeny do provozu. Ostatní náklady, 
zejména náklady přípravy a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, nákupy 
nemovitostí, vybavení, které není pevně spjato se stavbou, apod., musí být hrazeny 
z vlastních zdrojů příjemce dotace; 

 pokud příjemce dotace zahájí realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, učiní 
tak s vědomím, že v případě jejího neposkytnutí ponese důsledky sám (na dotaci není právní 
nárok); 

 finanční prostředky poskytované v rámci kapitoly VPS nejsou převoditelné z roku na rok 
a musí být využity ve stejném roce, ve kterém byly poskytnuty. Objem nevyčerpaných 
prostředků státního rozpočtu v daném roce musí být nahrazen objemem vlastních 
prostředků ve stejné výši. Nahrazení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu následujícího 
období bude Ministerstvo financí povolovat jenom ve zvlášť odůvodněných případech 
vzniklých z důvodů závažných nepředvídatelných situací, a to v závislosti na možnostech 
státního rozpočtu; 
Úplné znění dokumentace programu 29822, která obsahuje cíle a pravidla pro posuzování 
a čerpání těchto prostředků, formulář investičního záměru včetně pokynů pro jeho 
vyplňování a popisu obsahu jednotlivých částí, je k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva financí: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-
vps/pokyny-a-formulare-pro-programy-vps 

V případě, že při vyplňování investičního záměru nebude postupováno v souladu s těmito 
Pokyny, může to být důvodem odmítnutí investičního záměru nebo jeho vrácení 
k přepracování. 
 
Zaslané žádosti budou posuzovány na základě soustavy hodnotících kritérií: 
Kritérium       Váha kritéria 
1. Připravenost realizace akce     40% 
2. Velikost obce       25% 
3. Technický stav       15% 
4. Předmět dotace (investiční záměr)    10% 
5. Investiční rozvoj (investiční nákupy k celkovým výdajům) 6% 
6. Podíl přijatých inv. transferů k celkovým příjmům  4% 
 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Doleželová, tel. 25704 2252, e-mail: jitka.dolezelova@mfcr.cz 
 
Důležité odkazy: 
Jednotný dotační portál: https://isprofin.mfcr.cz/rispf 
 
Dokumentace programu 29822 + Formuláře ke stažení (IZ, formuláře ISPROFIN): 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-
kapitoly-vps/pokyny-a-formulare-pro-programy-vps 
 
Často kladené otázky + vzorce výpočtu ukazatelů:  
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-
kapitoly-vps/program-29822 
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