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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace 

Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání 

na středních školách v ČR na rok 2021 (dále jen „Výzva“) 

 

I. Poskytovatel dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

II. Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací 

1. 1. – 31. 12. 2021 

III. Cíl – věcné zaměření  

Cílem je podpora dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z platných 

resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tj. z Ujednání 

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, 

kultury a sportu Španělského království o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na 

gymnáziích v České republice na léta 2001- 2003 (č. 35/2001 Sb.m.s.), a Ujednání mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní 

Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje 

Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-

francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016 (č. 7/2016 Sb.m.s.), (dále jako 

„mezinárodní smlouvy“). Platnost těchto mezinárodních smluv se automaticky prodlužuje do 

doby sjednání smluv nových. 

Na základě výše zmíněné mezinárodní smlouvy Španělské království vysílá do České republiky 

učitele, kteří jsou rodilými mluvčími španělského jazyka, aby na středních školách v České 

republice, které mají zapsaný obor vzdělávání Dvojjazyčné gymnázium, případně Gymnázium 

– vybrané předměty v cizím jazyce, a poskytují vzdělávání v českém a španělském jazyce, 

vyučovali tento cizí jazyk a/nebo některé předměty v tomto cizím jazyce.  

V případě Francouzské republiky, ve smyslu výše zmíněné resortní mezinárodní smlouvy, 

mohou střední školy v České republice, které mají zapsaný obor vzdělávání Dvojjazyčné 

gymnázium, případně Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, a poskytují vzdělávání 

v českém a francouzském jazyce, přijmout jako učitele také rodilé mluvčí francouzského jazyka 

s dočasným nebo trvalým pobytem v České republice.  

Může tak dojít k důležité pedagogické výměně, která je přínosná pro všechny zúčastněné strany. 

Podpora dvojjazyčného vzdělávání patří mezi priority Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, protože umožňuje, aby žáci, kteří se v takové střední škole vzdělávají, získali 

mj. komparativní jazykovou výhodu a lépe se tak uplatnili jak v dalším studiu, tak na trhu práce. 

Dále s ohledem na rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti školství patří Francouzská republika 

a Španělské království mezi skupinu prioritních zemí, jak ostatně také vyplývá ze schválené 
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resortní Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce ve vzdělávání do roku 2020 i z nyní 

připravovaného strategického dokumentu pro další období.  

IV. Účel  

Účelem Výzvy je poskytnutí dotace na pokrytí části životních nákladů (zejména nákladů 

na ubytování, například nájemného, základních služeb spojených s užíváním bytu aj.) 

zahraničních učitelů přijatých na základě mezinárodních smluv dle bodu III. 

V. Okruh oprávněných žadatelů 

Žadatelem o dotaci v rámci této Výzvy může být právnická osoba vykonávající činnost střední 

školy:  

která je zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce 

podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího 

programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG); 

a zároveň 

která uzavřela s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o dlouhodobé 

spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR.  

VI. Předkládání žádostí 

Žádost se předkládá na příslušném formuláři žádosti. Formuláře, které jsou přílohou Výzvy, 

jsou publikovány na webových stránkách ministerstva. 

Žádost podává ředitel střední školy, případně zmocněný zástupce, datovou zprávou zaslanou 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v datové zprávě se upřesní: k rukám ředitele 

odboru mezinárodních vztahů) 

nebo  

v listinné podobě. V listinné podobě musí být žádost doručena Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy, odboru mezinárodních vztahů. 

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 žádostí 

Nad rámec náležitostí uvedených v § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel žádost o dotaci obsahuje:  

1. výpočet dotace (viz část 3 Formuláře o poskytnutí dotace) 

2. čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči státnímu rozpočtu (viz 

část 4 Formuláře o poskytnutí dotace) 
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3. přílohy k žádosti: 

a. právní titul, na jehož základě zahraniční učitel vykonává vzdělávací činnost 

u žadatele, například prostá kopie pracovní smlouvy, 

b. právní titul, na jehož základě je zajištěno ubytování pro zahraniční učitele. 

c. doklad o vlastnictví bankovního účtu 

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

 

Lhůta pro podání žádosti 

Žádosti musejí být ministerstvu doručeny do 31. 12. 2020 včetně.  

 

VIII. Způsob hodnocení žádosti 

Hodnocení žádostí bude pouze formální, věcné hodnocení bude nahrazeno výpočtem, viz čl. IX 

Výzvy. 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, 

4. uvedení podpisu osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

5. připojení požadovaných příloh 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 žádosti nebo nedoloží-li žadatel další podklady 

v termínu stanoveném ministerstvem, řízení bude zastaveno. 

Ministerstvo si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může 

žadateli o poskytnutí dotace doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti 

bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje ministerstvo 

upravenou žádost. 

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. 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. 

IX. Výše finanční alokace na Výzvu  

Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na tuto Výzvu pro rok 2021 je 1 121 000 Kč. 
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Způsob výpočtu 

a) Podpora česko-francouzského dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR  

Pro výpočet poskytované dotace je použita mezinárodní smlouva Ujednání mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou 

Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské 

republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-

francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016 (č. 7/2016 Sb.m.s.).  

Výše dotace je stanovena na 4 000,-Kč/měsíc na jednoho zahraničního učitele vyučujícího 

ve francouzském jazyce. Celková výše dotace pro rok 2021 je vypočítána takto:  

počet přijatých zahraničních učitelů vyučujících ve francouzském jazyce * 4 000,-Kč  

* 12 měsíců 

b) Podpora česko-španělského dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR  

Výše dotace je stanovena na výši 50 % ceny nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu, 

maximálně však do výše 6 000,-Kč měsíčně/byt. Poskytnutá částka na jednoho zahraničního 

učitele vyučujícího ve španělském jazyce je vypočítána takto:  

(cena měsíčního nájemného + měsíční náklady na služby souvisejících s užíváním bytu) 

* 0,5 * 12 

Celková výše dotace pro rok 2021 je součtem částek pro jednotlivé zahraniční učitele 

vyučující ve španělském jazyce působící na příslušné střední škole. 

X. Způsob poskytnutí dotace 

Dotace je poskytována podle §14 odst. 4 rozpočtových pravidel ve spojení s ustanovením §14m 

tohoto zákona rozhodnutím o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bude žadateli doručeno před 

odesláním finančních prostředků. 

Dotace bude příjemci poskytnuta na účet uvedený v žádosti, a to vždy v české měně.  

Je-li příjemce zřízen krajem, bude mu dotace poskytnuta prostřednictvím rozpočtu tohoto kraje.  

Je-li příjemce právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná 

registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní škola“), bude mu dotace poskytnuta 

na účet žadatele uvedený v žádosti. 

XI. Pravidla financování 

Poskytnutá dotace musí být čerpána v souladu s rozpočtovými pravidly a s rozhodnutím 

o poskytnutí dotace. 

Příjemce má povinnost do 15. 2. 2022 doložit vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném 

formuláři odboru mezinárodních vztahů ministerstva. 

Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet uvedený v rozhodnutí. 
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XII. Finanční vypořádání dotace 

Finanční vypořádaní dotace, poskytnuté na základě této Výzvy, se provádí podle 

§ 75 rozpočtových pravidel a platné vyhlášky vydané Ministerstvem financí k jeho provedení. 

XIII. Použití dotace 

Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v čl. IV Výzvy. 

Příjemce může použít dotaci na úhradu nákladů, které souvisí se školním rokem 2020/2021, 

avšak vznikly od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021, a zároveň se školním rokem 2021/2022, avšak 

vznikly od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. 

XIV. Kontrola použití dotace 

Ministerstvo je oprávněno provádět u příjemce 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 provede u příjemce kontrolu za účelem prověření zjištěných skutečností 

nasvědčujících tomu, že došlo k porušení rozpočtové kázně.    

XV. Porušení rozpočtové kázně 

V případě, že ministerstvo zjistí porušení povinnosti stanovené právním předpisem nebo 

nedodržení účelu dotace nebo podmínek, ze kterých byla dotace poskytnuta, postupuje 

ministerstvo v souladu s § 14e a § 14f rozpočtových pravidel. 

Za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel je považováno 

porušení vymezených povinností, které jsou stanoveny v rozhodnutí. 

XVI. Řízení o odnětí dotace 

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

pravidel, ministerstvo zahájí 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 podmínky 

pro odnětí poskytnutých prostředků, vydá o tomto rozhodnutí. 

XVII. Účinnost 

Výzva je účinná dnem jejího zveřejnění na webových stránkách ministerstva. 

 

V Praze dne                   2020     

 

    Mgr. Ladislav Bánovec 

                ředitel odboru mezinárodních vztahů  
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Přílohy: 

1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace 

2. Formulář vyúčtování dotace 

3. Formulář avíza  

 


