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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gestoři: 

 Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

● Odbor mezinárodních vztahů

 Oddělení pro záležitosti krajanské a organizační

 Sekce vzdělávání a mládeže

● Odbor základního vzdělávání a mládeže

 Oddělení základního vzdělávání

Příspěvkové organizace MŠMT:

 Dům zahraniční spolupráce

 Národní pedagogický institut
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PROGRAM PODPORY ČESKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
V ZAHRANIČÍ
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usnesení vlády – pětiletý cyklus
2006-2010, 2011-2015, 2016-2020, 

2021-2025

Vysílání učitelů k tradičním krajanským 
komunitám (15)

Vysílání lektorů českého jazyka
a literatury na zahraniční vzdělávací 

instituce (35)

Podpora pravidelné výuky českého jazyka – poskytování peněžních darů
(2021 – 47 žádostí) – rozděleno cca 5 mil. Kč

Stipendia – studium na vysokých 
školách (15 jednosemestrálních)

Krajanské kurzy
(jazykový a metodický – 60 + 20)



FINANČNÍ PODPORA
PENĚŽNÍ DARY – PODPORA PRAVIDELNÉ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA 

X
PŘÍSPĚVEK DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
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různý zdroj financování

Peněžní dar
vládní program

nenárokový 
na základě žádosti

lze použít na účel uvedený 
v darovací smlouvě

krajanský spolek

Příspěvek
zákon

nárokový
poskytnut automaticky

lze použít na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním 
vzdělávání podle smlouvy
poskytovatel vzdělávání

možný souběh
(pozor na duplicitu – neuznatelné výdaje)



HARMONOGRAM

 podání žádosti o poskytnutí peněžního daru na rok 2022

●možnost podat žádost červen – 5. září roku 2021

 posouzení žádosti + návrh výše daru září/říjen 2021

 schválení návrhu (MŠMT /MZV/ + vláda) říjen/prosinec 2021

 poskytnutí peněžního daru 2022 jaro 2022

●podmínkou darovací smlouva

 vyúčtování peněžního daru 31. ledna 2023
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU 
DO ZAHRANIČÍ

 Nový formulář žádosti a nová Pravidla poskytování peněžních darů do 
zahraničí v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví 

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zadost-o-penezni-dar-krajanske-
spolky
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 Vyplňují se:

identifikační údaje žadatele, informace o plánovaných vzdělávacích a dalších
aktivitách, počtu žáků a počtu odučených hodin, základní údaje o rozpočtu
a případných dalších finančních zdrojích, době podpory

 Posuzovány budou žádosti vyplněné ve všech polích formuláře.

 formulář ve formátu Excel, list Vysvětlivky + příklad

 nejčastější chyby při vyplňování žádosti o peněžní dar:

● nepřesné či neúplné údaje

● nedostupné kontakty

● požadovaný dar (částka) v jiné měně

● chyby vzniklé kopírováním
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 přijímání žádostí o peněžní dary na rok 2022 do 5. září 2021 včetně

 1 žadatel = 1 žádost

● je-li žádost podávána elektronicky, je třeba ji podepsat uznávaným
elektronickým podpisem; chybí-li takový podpis, je zapotřebí žádost do 10
kalendářních dnů doplnit ještě jinou formou podání, která bude
podepsána.

 Žádost se zasílá prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy:
penezni-dary-krajane@msmt.cz

● Žádost lze také podat osobně na adrese ministerstva nebo poštou, tj.
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu ministerstva,
a to: Odbor mezinárodních vztahů, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Česká republika.

Cíl: darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru do zahraničí, převod daru
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POSOUZENÍ ŽÁDOSTI
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Oprávněný žadatel: registrovaný krajanský spolek, jehož předmětem 
činnosti je pravidelná výuka českého jazyka a reálií v zahraničí

termín

Výše daru: 
1. zohledněn počet žáků
2. zohledněn počet odučených hodin/třída/měsíc
3. zohledněna doba podpory
4. zohledněny ostatní aktivity
5. paušální částka

výše podpory se dále odvíjí od počtu žádostí a výše 
vyčleněných finančních prostředků.



POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU
VYÚČTOVÁNÍ
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 DAROVACÍ SMLOUVA

• sjednávána podle občanského zákoníku, identifikační údaje dárce
i obdarovaného, výše peněžního daru, jeho účel a cíl (aktivity),
podmínky použití i vyúčtování, podpisy oprávněných osob

• elektronická komunikace (návrh smlouvy, dotazy, podepsaná
smlouva)

• kontaktní e-mailové adresa: penezni-dary-krajane@msmt.cz

• písemné či osobní doplnění podání není-li uznávaný elektronický
podpis

 PŘEVOD DARU (AŽ po sjednání darovací smlouvy) na účet uvedený
v žádosti

 VYÚČTOVÁNÍ - formulář

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cesky-jazyk-v-zahranici



DOTAZY? 
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