Verze schválená

Zásady programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů
a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře
pojistitelů
Čl. 1
Použití prostředků fondu
Finanční prostředky (dále „prostředky“) fondu zábrany škod (dále jen “fond“) se použijí
pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených s
a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a ostatních složek IZS poskytujících
plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel (dále
jen „pořízení techniky“),
b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského
záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům (dále jen
„operační střediska“),
c) realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou,
(dále jen „projekt schválený vládou“) nebo
d) realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel, které navrhla Komise pro
tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu (dále jen „program
Komise“).
Čl. 2
Žádost o poskytnutí prostředků z fondu
(1) Z fondu jsou poskytovány prostředky na základě předložené žádosti a vždy na
konkrétní účel uvedený v čl. 1.
(2) Žádost o prostředky z fondu na realizaci projektu schváleného vládou nebo
programu Komise se předkládá elektronicky prostřednictvím zabezpečeného portálu na
internetových stránkách www.fondzabranyskod.cz. Ve výjimečných případech po předchozím
odsouhlasení ze strany ČKP lze předložit žádost v listinné podobě podepsanou příslušnou
odpovědnou osobou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Žádost o prostředky
z fondu na pořízení techniky a operační střediska se předkládá pouze elektronicky
prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem odpovědné osoby žadatele.
Formulář žádosti o finanční prostředky z fondu pro pořízení techniky a operační střediska je
přílohou č. 1. Formulář žádosti o finanční prostředky z fondu na projekt je uveden v příloze
č. 2.
(3) Součástí žádosti je vždy popis účelu použití prostředků z fondu, rozpočet projektu
schváleného vládou nebo rozpočet projektu k realizaci programu Komise (dále jen
„projekty“).
(4) V žádosti žadatel o prostředky z fondu, kromě požadovaných údajů ve formuláři,
také uvede:
a)
pro které jeho organizační součásti budou prostředky použity nebo, například v případě
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“), jak budou žadatelem
dále rozděleny, nebo které organizační součásti žadatele nebo fyzické nebo právnické
osoby budou odpovídat za realizaci projektu nebo budou koncovým uživatelem
prostředků z fondu na pořízení techniky a na operační střediska,
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b)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

zda prostředky fondu požaduje jednorázově nebo postupně, přičemž požadované řešení
odůvodní; u žádosti o postupné poskytnutí prostředků fondu uvede též období a finanční
částky.
(5) Pokud není žadatel zřízen právním předpisem, se žádostí předloží:
kopii platných stanov s potvrzením registrace, nebo
kopii zakládací listiny nebo zakládací smlouvy, nebo
kopii zakládací listiny účelové nebo příspěvkové organizace,
výroční zprávu nebo kopii daňového přiznání za poslední tři roky,
písemné potvrzení příslušných správců daní a sociálního zabezpečení, že žadatel, včetně
vedlejšího uchazeče nemá po lhůtě nesplněné závazky vůči finančním orgánům, České
správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, které nesmí být starší než 1
měsíc před doručením žádosti,
čestné prohlášení žadatele, včetně vedlejšího uchazeče
i. že nemá po lhůtě nesplněné závazky vůči krajům, obcím jakož i závazky z jiných
projektů financovaných ze strukturálních či jiných obdobných dotačních zdrojů,
ii. že žadatel, statutární zástupce, osoba jednající jeho jménem, hlavní realizátor
projektu nebo osoba, která bude konečným uživatelem příspěvku, nebyli pravomocně
odsouzeni pro trestný čin související s činností, s níž je spojena žádost o příspěvek,
nebo obdobnou činností a
iii. že jeho majetek nebyl v posledních třech letech prohlášen konkurz nebo proti němu
nebylo zahájeno konkurzní nebo jiné obdobné řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo že není v likvidaci.

(6) Žadatel z řad ostatních složek IZS se žádostí, kromě dokladů uvedených v odstavci
5, doloží ještě ověřenou kopii dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavřené dle ust.
§ 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi žadatelem a hasičským záchranným sborem (dále
jen „HZS“) kraje nebo Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen
„MV-GŘ HZS ČR“), společně s jejich potvrzením o platnosti a účinnosti dohody. Komise je
při jednání o přidělení prostředků z fondu povinna přezkoumat na základě předložených
dokumentů uvedených v odstavci 6, zda žadatel, který je ostatní složkou IZS, působí v oblasti
zábrany a prevence škod z provozu vozidel.
(7) Lhůta pro podání žádosti dle čl. 1 písm. a) a b) včetně dokumentace dle čl. 2
odstavců 2, 5 a 6 těchto podmínek je 15. září, lhůta pro podání žádosti dle čl. 1 písm. c) a d)
včetně dokumentace dle čl. 2 odstavců 2, 5 a 6 těchto podmínek je 15. září kalendářního roku
předcházejícího roku pro přidělení prostředků z fondu. Žádost podaná po shora uvedených
termínech a žádost, která neobsahuje dokumenty dle čl. 2 odstavců 2, 5 a 6, nebude zařazena
do jednání Komise o přidělení prostředků z fondu, pokud nebude ze strany příslušného orgánu
postupováno jinak v souladu s těmito podmínkami. V případě, že žádost bude podána včas ve
shora uvedených termínech, nikoli však řádně v souladu s čl. 2 odstavcem 2 těchto podmínek,
může být žadatel vyzván ze strany České kanceláře pojistitelů (popř. organizace pověřené k
hodnocení žádostí) k odstranění formálních vad žádosti předložené žadatelem, s tím, že
žadatel bude poté povinen odstranit tyto vady nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne
doručení shora uvedené výzvy k odstranění vad; bude-li alespoň jeden z žadatelů vyzván
k odstranění vad žádosti, bude Česká kancelář pojistitelů (popř. organizace pověřená k
hodnocení žádostí) povinna vyzvat všechny ostatní žadatele k odstranění vad žádosti podle
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tohoto odstavce tohoto článku těchto podmínek. Žádost, u které nebudou odstraněny vady ve
shora stanovené lhůtě, nebude zařazena do jednání Komise o přidělení prostředků z fondu.
(8) Dokumenty poskytnuté s podanou žádostí se žadateli nevrací. V souvislosti
s předložením žádosti nevzniká nárok na kompenzaci vynaložených nákladů.
Čl. 3
Rozdělení prostředků z fondu a kritéria hodnocení žádostí
(1) Prostředky z fondu se poskytují pouze na účel, který byl žadatelem uveden v žádosti,
pokud je takový účel v souladu s ust. § 23a odst. 1 a 3 zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
(2) Komise pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu
(dále jen „Komise“) projednává celkovou výši vyčleněných prostředků fondu pro jejich
přidělení žadatelům v následujícím kalendářním roce na základě odhadu zdrojů fondu v
předcházejícím kalendářním roce, který předkládá výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů
Komisi nejpozději do 15. října.
(3) Komise navrhuje přidělení prostředků z fondu tak, aby k úhradě nákladů bylo
přiděleno nejméně
a)

60 % HZS ČR podle článku 1 písm. a) nebo b), který zabezpečí přidělení nejméně 20 %
z této částky zřizovatelům jednotek SDH obcí, podle zásad stanovených MV – GŘ HZS
ČR,

b)

15 % Policii ČR, poskytovatelům zdravotnické záchranné služby kraje podle článku 1
písm. a) na pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro jejich činnost
jako základní složky IZS a ostatním složkám IZS poskytujících plánovanou pomoc na
vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,

c)

15 % na realizaci projektů podle článku 1 písm. c) nebo d).

(4) Na přidělení prostředků z fondu žadateli není právní nárok, podíly podle ust. § 23a
odst. 4 zákona, uvedené v čl. 3 odstavci 3, musí být dodrženy.
(5) Na činnost Komise při zpracování návrhu na přidělení prostředků z fondu se
nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Komise posuzuje veškeré žádosti o prostředky z fondu na následující rok na svém
nejbližším jednání uskutečněném po lhůtě pro jejich podání a zpracuje návrh na rozdělení
prostředků z fondu jednotlivým žadatelům na následující kalendářní rok. Při posuzování
žádostí musí vycházet z odhadu prostředků fondu na daný kalendářní rok podle čl. 3 odstavce
2 a z podílů pro rozdělení prostředků fondu podle čl. 3 odstavce 3. Komise může při
zpracovávání návrhu na přidělení prostředků z fondu rozhodovat pouze o prostředcích fondu
na následující kalendářní rok a navrhovat pouze projekt nebo program dle ust. § 23a odst. 3
zákona jako celek. Komise může navrhnout krácení prostředků požadovaných žadatelem nebo
může žádost zcela odmítnout. O tomto rozhodnutí musí Komise žadatele informovat.
(7) Pokud Komise navrhla krácení požadovaných prostředků, poskytne prostředky
jedině za podmínky, že se žadatel smluvně zaváže, že zajistí plnění i při zkrácení prostředků
přidělených z fondu.
(8) Návrh na rozdělení prostředků z fondu jednotlivým žadatelům na následující
kalendářní rok předkládá Komise nejpozději do 15. prosince roku předcházejícímu
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přidělování prostředků správní radě České kanceláře pojistitelů, Ministerstvu vnitra a
Ministerstvu dopravy. Návrh je schválen, pokud k němu do 30 dnů ode dne jeho doručení
kterýkoli z orgánů podle věty první nevysloví nesouhlas z důvodu rozporu určení prostředků
fondu zábrany škod s jeho určením podle zákona. V případě vyslovení nesouhlasu předloží
Komise těmto orgánům do 30 dnů ode dne obdržení nesouhlasu upravený návrh. Pokud k
upravenému návrhu vysloví souhlas alespoň dva z těchto orgánů, považuje se upravený návrh
za schválený.
(9) Česká kancelář pojistitelů zveřejní přidělení prostředků z fondu na následující rok
nejpozději do 15 dní od jeho finálního schválení na stránkách www.fondzabranyskod.cz.
(10) Prostředky z fondu jsou po schválení jejich rozdělení poskytnuty na základě
smlouvy mezi Českou kanceláří pojistitelů (dále jen „poskytovatel“) a příjemcem prostředků
z fondu (dále jen „příjemce“), ve které jsou stanoveny závazné podmínky pro poskytnutí
prostředků z fondu (dále jen „Smlouva“).
Čl. 4
Prostředky poskytované z fondu na pořízení techniky a na operační střediska
(1) Prostředky na pořízení techniky a na operační střediska z fondu podle čl. 3 odst. 3
písm. a) pro HZS ČR a pro jednotky SDH obcí žádá souhrnně MV – GŘ HZS ČR, které je
jejich příjemcem a dále je rozděluje podle odstavce 2 tohoto článku.
(2) MV - GŘ HZS ČR
a)

rozdělí ve své působnosti maximálně 80 % z celkové částky poskytnutých prostředků z
fondu na pořízení techniky a na operační střediska organizačním částem HZS ČR tak,
aby přidělené prostředky sloužily v oblasti zábrany a prevenci škod z provozu vozidel,

b) rozdělí minimálně 20 % z celkové částky poskytnutých prostředků z fondu HZS ČR ve
formě účelové dotace do rozpočtu obcí na pořízení nebo rekonstrukci požární techniky,
postupem stanoveným MV – GŘ HZS ČR a schváleným generálním ředitelem HZS
ČR1. Obce žádají o dotaci MV – GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS krajů na následující
rok tak, aby žádost byla MV – GŘ HZS ČR doručena nejpozději do 30. června.
Přidělení účelové dotace obci na techniku v oblasti zábrany a prevence škod
vznikajících z provozu vozidel navrhuje generálnímu řediteli HZS ČR komise MV –
GŘ HZS ČR. MV – GŘ HZS ČR vyrozumí obce o příslibu přidělení dotace na
následující rok nejpozději do 15. prosince na základě návrhu Komise o přidělení
prostředků z fondu.
c)

informuje písemně Komisi vždy k 28. únoru o rozdělení přidělených prostředků
z fondu na pořízení techniky a na operační střediska mezi organizační části HZS ČR a
jednotlivé obce – zřizovatele jednotek SDH vybraných obcí za uplynulý kalendářní rok.

(3) O prostředky z fondu na pořízení techniky v oblasti zábrany a prevence škod
vznikajících z provozu vozidel podle článku 3 odst. 3 písm. b) žádají
a)
Policejní prezidium za Policii ČR, které je jejich příjemcem a dále je může na základě
jednotlivých schválených požadavků dle souhrnné žádosti rozdělit organizačním
součástem Policie ČR,

1

Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH
obcí, zveřejněné na www.hzscr.cz
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b)
c)

jednotliví poskytovatelé zdravotnické záchranné služby se stanoviskem Ministerstva
zdravotnictví ČR, nebo
ostatní složky IZS v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel.

(4) Příjemci podle odstavce 3 informují písemně Komisi vždy k 28. únoru o použití
přidělených prostředků z fondu na pořízení techniky za uplynulý kalendářní rok.
(5) Kritériem při přidělení prostředků na pořízení techniky při rozhodování Komise je
splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií žadatelem:
a) zábrana škod vznikajících z provozu vozidel (např. záchranné nebo likvidační práce2)
při dopravních nehodách vozidel,
b) předcházení vzniku dopravních nehod v souvislosti se zajištěním dohledu na bezpečnost
a plynulost silničního provozu,
c) zlepšení vybavení osobními ochrannými prostředky pro členy složek IZS při dopravní
nehodě3,
d) vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod,
e) zlepšení komunikace složek IZS při dopravních nehodách.
Čl. 5
Projekty a programy
(1) Projekt schválený vládou předkládá Komisi se žádostí o přidělení prostředků
z fondu Ministerstvo dopravy.
(2) Komise projedná a sestaví pro každý kalendářní rok návrh programů Komise.
(3) Prostředky na projekty schválené vládou a projekty k programům Komise
zaměřené na bezpečnosti silničního provozu může Komise navrhnout k přidělení, jestliže jsou
v souladu s opatřeními Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a prioritami vlády
České republiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Při hodnocení těchto projektů se
bere zřetel i na efektivitu vynaložených prostředků pro zábranu a prevenci škod z provozu
vozidel.
(4) Návrh programů Komise předkládá po projednání Komise na následující rok
správní radě České kanceláře pojistitelů, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu dopravy a
Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 31. března. Návrh je schválen, pokud k němu do 30
dnů ode dne jeho doručení kterýkoli z orgánů podle věty první nevysloví nesouhlas z důvodu
rozporu určení prostředků fondu zábrany škod s jeho určením podle zákona. V případě
vyslovení nesouhlasu předloží Komise těmto orgánům do 30 dnů ode dne obdržení
nesouhlasu upravený návrh. Pokud k upravenému návrhu vysloví souhlas alespoň Česká
kancelář pojistitelů, Ministerstvo vnitra a Ministerstva dopravy, považuje se upravený návrh
za schválený.
(5) Schválené programy Komise vyhlásí a na webových stránkách je zveřejní Česká
kancelář pojistitelů, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví.
Čl. 6
Podmínky pro poskytnutí prostředků fondu na projekty a pro plnění projektů
§ 2 písm. c), d) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
3
§ 47 odst. 1 zákon č 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
2
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(1)Podmínky pro poskytnutí prostředků fondu na projekty:
a) žadatel správně, včas a úplně vyúčtoval prostředky poskytnuté z fondu v předchozím
roce, pokud mu byly poskytnuty,
b) pokud je projekt plněn v období několika let, mohou být prostředky z
fondu poskytnuty na další kalendářní rok jen po vyhodnocení výroční nebo průběžné
zprávy o plnění projektu projednané a schválené Komisí. Komise může projekt
zastavit nebo ukončit v případě řádného neplnění projektu nebo jeho neúčelnosti a
další prostředky na kalendářní rok neposkytnout a případně požadovat navrácení již
z fondu poskytnutých prostředků v souladu se zákonem4,
c) do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk žadatele a uvedený projekt nesmí
generovat zisk pro příjemce prostředků z fondu,
d) spolufinancování projektu z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských
fondů a z dalších zdrojů musí být řádně doloženo a specifikováno jejich užití, které
musí prokazovat jejich neduplicitní použití,
e) prostředky z fondu na projekty se neposkytují na:
i. mzdové výdaje pracovníků, kteří realizují projekt, a ostatní provozní výdaje na
realizaci projektu vyšší než 30 % z celkového objemu poskytnutých prostředků
z fondu, pokud Komise nestanoví pro předem stanovený typ projektů procento
vyšší, nejvýše však 60 %,
ii. pohoštění a dary,
iii. na úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami nebo cestovné v České
republice nad rámec úhrad podle platných právních předpisů.
f) žadatel o poskytnutí prostředků ve výši více než 1 mil. Kč je připraven koordinovat
realizaci projektu se subjekty, které zodpovídají za plnění korespondujících aktivit
Akčního programu NSBSP, zejména s ministerstvem dopravy BESIP.
(2)

Doporučená maximální výše poskytnutých prostředků je 10 mil Kč na 1 projekt a

1 rok.
(3) Pokud je realizátorem projektu nižší organizační jednotka příjemce prostředků
z fondu (dále jen „příjemce“), je statutární orgán povinen jí neprodleně oznámit výši
poskytnutých prostředků z fondu.
(4)

Místem plnění projektů je Česká republika.

(5) Z prostředků z fondu nelze financovat další fyzické nebo právnické osoby
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného projektu a
byly uvedeny v žádosti o poskytnutí prostředků z fondu. Provedení výkonů a služeb musí být
prokazatelně doloženo.
(6)
Použití prostředků fondu na úhradu stejných nákladů projektu hrazených také
z jiných zdrojů, včetně vlastních prostředků příjemce, není dovoleno, pokud by tím došlo
k úhradě nad 100 % celkové výše těchto nákladů. Pokud jsou prostředky z fondu jedním ze
zdrojů financování nákladů projektu, musí žadatel o prostředky z fondu v žádosti uvést
4

§ 23b odst. 5 a 6 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů.
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všechny zdroje financování, i výši příspěvku z těchto zdrojů, jinak je povinen prostředky
fondu vrátit v plném rozsahu.
(7) Za jiné zdroje příjemce prostředků z fondu na projekt se považují zejména
finanční prostředky,
věcné prostředky,
služby (IT, právní, produkční, vysílací, propagační, pronájem a jiné),
know-how, licence, SW a jiné produkty duševního vlastnictví,
práce odvedená při realizaci projektu, řádně dokladovaná dohodou, pracovními
výkazy jednotlivých osob, zahrnutá v účetnictví a ohodnocená srovnatelně
s platovými předpisy v příbuzné oblasti státní správy.
(8) Za vlastní prostředky příjemce prostředků z fondu na projekt se považují zejména
a)
b)
c)
d)
e)

a) vlastní, pronajatý nebo zapůjčený dlouhodobý majetek (např. výpočetní,
reprodukční, komunikační aj. technika, nemovitosti, vozidla apod.),
b) finanční či věcné dary,
c) členské příspěvky,
d) vlastní příjmy např. z pronajatých prostorů, podnikatelské nebo jiné činnosti,
e) vlastní služby nebo produkty duševního vlastnictví,
f) odvedená práce při realizaci projektu (řádně dokladovaná smlouvou, pracovními
výkazy jednotlivých osob, zahrnutá v účetnictví a ohodnocená srovnatelně
s platovými předpisy v příbuzné oblasti státní správy).
(9) Z prostředků z fondu lze hradit osobní (mzdové) náklady v souladu s čl. 6
odstavcem 1 písm. e) bod i., povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozsahu stanoveném
rozpočtem projektu a Smlouvou, dále provozní náklady spojené s realizací projektu,
nemateriální náklady (služby) a materiální náklady. Konkrétní výše prostředků z fondu na
osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost
vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
(10)
V případě, že se na realizaci projektu přímo podílí zaměstnanec nebo
funkcionář příjemce, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na
základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem
nesouvisející. Použití zvoleného kritéria musí být příjemce schopen kdykoliv v průběhu i po
skončení projektu doložit. Rozsah práce na projektu je povinnou náležitostí pracovních
smluv, vč. dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti a jejich změn. Ve výkazu
práce jednotlivých osob je vykazovaná pouze práce uskutečněná na projektu v rámci určené
části úvazku s uvedením časového rozsahu; pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat
a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát. Jeho úvazek u daného zaměstnavatele
nesmí v době realizace projektu překročit 1,2 úvazku.
Čl. 7
Společné zásady pro poskytování prostředků z fondu
(1) Prostředky fondu na úhradu nákladů podle čl. 1 jsou určeny výhradně pro zábranu a
prevenci škod vznikajících provozem vozidel.

7

Verze schválená

(2) Pokud nedojde k uzavření smlouvy do 90 kalendářních dnů ode dne vyrozumění
žadatele poskytovatelem o přidělení prostředků z fondu, alokované finanční prostředky budou
vráceny do fondu obdobně jako nedočerpané prostředky.
(3) Mají-li být prostředky fondu poskytnuté na daný kalendářní rok použity příjemcem
ve více než jednom kalendářním roce, musí být takový způsob použití uveden v příjemcem
podané žádosti a toto použití schváleno dle článku 3 odst. 8. Takto poskytnuté prostředky
musí být příjemcem vyčerpány nejpozději do 3 kalendářních let ode dne uzavření Smlouvy.
(4) Prostředky z fondu lze použít jen na úhradu nákladů uvedených ve smlouvě, které
prokazatelně vznikly v době stanovené Smlouvou.
(5) Nedočerpané prostředky z fondu se vrací.
(6) Příjemce je povinen použít prostředky z fondu efektivně, hospodárně a v souladu
s účelem stanoveným v odstavci 1.
(7) Komise může zastavit nebo ukončit poskytování prostředků z fondu, požadovat
vrácení již z fondu poskytnutých prostředků nebo další prostředky na kalendářní rok
neposkytnout, pokud nejsou vynakládány v souladu se zákonem, žádostí, rozpočtem
prostředků na úhradu v žádosti uvedených nákladů a Smlouvou.
(8) Prostředky, které je příjemce povinen vrátit do fondu, se vrací na účet fondu ve
lhůtě uvedené ve Smlouvě, nebo ve lhůtě stanovené Komisí, nebo do 30 dní od oznámení
skutečností dle čl. 9 odst. 1 písm. d
(9) Příjemce, který je dle ust. § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), subjektem povinným uveřejňovat smlouvy v registru smluv, je povinen zajistit
uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
(10) Příjemce má povinnost při čerpání prostředků vhodným způsobem zmínit, že
pořízená technika/realizace projektu byla financována z prostředků nebo za přispění
finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (např. na tiskových
konferencích, reklamních předmětech, bannerech, webových stránkách, apod.) a to podle
pravidel uveřejněných na stránkách www.fondzabranyskod.cz.
Čl. 8
Změna Smlouvy
(1) Příjemce nebo žadatel prostředků z fondu je povinen písemně oznámit změnu všech
identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti, ke kterým došlo po termínu předložení
žádosti až do konečného vyúčtování prostředků, a to do 14 dnů od této změny.
(2) Věcné změny Smlouvy může Česká kancelář pojistitelů provést po předchozím
souhlasu Komise na základě písemné žádosti příjemce uzavřením dodatku ke Smlouvě.
(3) V žádosti o věcnou změnu Smlouvy musí být uveden název projektu, důvod změny
a předložen návrh dodatku. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem příjemce.
(4) O výsledku žádosti o věcnou změnu Smlouvy bude žadatel projektu písemně
informován výkonným ředitelem České kanceláře pojistitelů nejpozději do 15 dnů od
rozhodnutí Komise.
Čl. 9
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Vyúčtování prostředků z fondu a finanční vypořádání
a)

b)

c)
d)

e)
f)

(1) Příjemce prostředků z fondu je povinen:
předložit písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu za 1. pololetí
kalendářního roku do 31. července. Za celý kalendářní rok do 28. února následujícího
roku,
vyhotovit vyúčtování prostředků poskytnutých z fondu a předložit poskytovateli
podklady pro finanční vypořádání prostředků z fondu obdobně jako podle vyhlášky
č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,
předložit poskytovateli vyúčtování použití prostředků z fondu nejpozději do 28. února
následujícího roku,
nejpozději do 5 pracovních dní informovat Českou kancelář pojistitelů o odstoupení od
projektu, jeho ukončení nebo jeho neuskutečnění nebo jeho ukončení bez plnění nebo o
změně skutečností uvedených v žádosti podle čl. 2 odst. 5 písm. f) bod iii. a spolu
s vyúčtováním je povinen nevyčerpané prostředky vrátit do fondu.
před případným zánikem vypořádat vztahy s poskytovatelem prostředků z fondu,
vést účetnictví o čerpání a použití prostředků z fondu odděleně a v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních
předpisů. Z účetnictví musí být zřejmé použití a čerpání prostředků z fondu, např. musí
být zavedeny v účetnictví symboly k nákladům spojeným s použitím prostředků z
fondu,

(2) Pokud příjemce nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnutých
prostředků z fondu, neodvede-li nevyčerpané prostředky z fondu poskytovateli, vztahují se na
něj sankce podle příslušných platných právních předpisů. V případě, že požádá o prostředky z
fondu na nastupující rozpočtový rok, nebudou mu prostředky z fondu poskytnuty.
Čl. 10
Kontrola použití prostředků z fondu a sankce
(1) Příjemce, fyzické či právnické osoby podílející se na realizaci projektu, jsou
povinny poskytnout na vlastní náklady Komisi, kontrolním útvarům podle čl. 10 odst. 6 a
kontrolujícím podle čl. 10 odst. 4 a 7 těchto Zásad na vyžádání veškeré informace a doklady
týkající se použití prostředků z fondu a umožnit provedení kontroly použití prostředků z
fondu. V případě nepodrobení se kontrole, znemožnění výkonu kontroly nebo nepředložení
všech vyžádaných podkladů je příjemce povinen zaplatit finanční sankci ve výši stanovené
Smlouvou a lze mu též na základě rozhodnutí Komise uložit povinnost vrátit prostředky
z fondu již vyplacené v Komisí stanovené výši či dosud nevyplacené prostředky nevyplatit a
smlouvu vypovědět. V případě neprokázání použití těchto prostředků nebo porušení účelu
jejich použití je příjemce povinen tyto prostředky vrátit do fondu 5.
(2) Použití prostředků z fondu podléhá ve smyslu ust. § 7 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, následné veřejnosprávní kontrole vykonávané orgány
Finanční správy.
(3) Příjemce prostředků z fondu se vystavuje sankcím v souladu s právními předpisy
pokud:
5

§ 23a odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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a) je nepoužije k účelu, na který byly prostředky z fondu poskytnuty.
b) nepovede účetnictví o čerpání a použití prostředků z fondu odděleně a v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Česká kancelář pojistitelů je oprávněna u příjemce prostředků z fondu ověřovat
věcné plnění Smlouvy a kontrolu použití prostředků fondu.
(5) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu na místě. Za tímto
účelem je příjemce povinen oznámit poskytovateli v předstihu termín konání akcí
plánovaných v projektu vč. náhradního termínu.
(6) Příjemce prostředků fondu dle ust. § 23a odst. 3 písm. a) nebo b) zákona podléhá
kontrole čerpání prostředků fondu také ze strany kontrolních útvarů svého věcně příslušného
resortu.
(7) Příjemce prostředků fondu dle ust. § 23a odst. 3 písm. c) nebo d) zákona je povinen
umožnit kontrolu čerpání prostředků z fondu také ze strany kontrolních útvarů Ministerstva
dopravy a ČKP;
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
(1) Komise může v případech hodných zvláštního zřetele schválit odchylky od těchto
zásad.
(2) Schváleno orgánem České kanceláře pojistitelů - Komisí pro tvorbu programů
prevence škod a pro rozdělování finančních prostředků v souladu s ust. § 23b odst. 4 zákona,
v Praze dne 30. 08. 2017.
(3) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem jejich schválení Komisí.
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