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Protokol o formální kontrole žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci  

 v rámci dotačního titulu „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím 

 v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, dotační program  

„Naléhavá pomoc Ukrajině“ v roce 2022 

 

Dne 11. dubna 2022 proběhla formální kontrola žádostí o dotaci na projekty humanitární 

pomoci, které byly předloženy prostřednictvím elektronického systému www.mzv.grantys.cz 

v rámci dotačního titulu „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci 

poskytnutí humanitární pomoci“, dotační program „Naléhavá pomoc Ukrajině“ (země: 

Ukrajina včetně  uprchlíků v sousedních zemích, zejména Moldavsku). Dotační výzva byla 

vyhlášena dne 9. března 2022, s termínem pro předkládání žádostí o dotaci stanoveným na 8. 

duben 2022, 14:00 hodin. 

 

Komise pro formální kontrolu žádostí působila ve složení: 

1. František Jirásek, ORS MZV – administrátor výzvy 

2. Hana Volná, ORS MZV 

3. Kristýna Valentová, DS ORS MZV 

 

Komise zkontrolovala žádosti o dotaci, předložené ve stanoveném termínu, po formální 

stránce z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení příslušného dotačního programu.  

 

 

Komise zjistila následující nedostatky: 

 

U žádosti č. 22-HU-UA-01 neodpovídá cílová země (ČR). Projekt byl vyřazen z hodnocení. 

 

U žádosti č. 22-HU-UA-02 neodpovídá cílová země (ČR) ani podíl dotace na celkových 

nákladech (100 %). Chybí projektový dokument a některé požadované přílohy, včetně 

administrativních příloh. Projekt byl vyřazen z hodnocení.  

 

U žádosti č. 22-HU-UA-08 chybí projektový dokument. Projekt byl vyřazen z hodnocení.  

 

U žádosti č. 22-HU-UA-12 komise shledala numerickou chybu v přehledu rozpočtu v systému 

Grantys oproti údaji v přiloženém souboru Struktura rozpočtu. Žádost byla opravena.  

 

 

Celkem bylo v termínu obdrženo 12 žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci, 

 

 z toho      v pořádku: doplněny: vyřazeny:  

              8        1       3 

  

Počet žádostí o dotaci postoupených hodnotící komisi: 9   

 

Vyhovující žádosti o dotaci na projekty humanitární pomoci (seznam tvoří přílohu protokolu) 

budou po schválení protokolu postoupeny hodnotící komisi. 

 

Podpisy členů komise pro formální kontrolu žádostí potvrzují výše uvedený záznam. Zároveň 

stvrzují, že žádný ze členů komise se nepodílel na zpracování žádného z předložených 

projektů a ani nemá soukromě motivovaný zájem na úspěchu kteréhokoli z nich. 

 

http://www.mzv.grantys.cz/
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František Jirásek …………………………… 

 

Hana Volná  ……………………………. 

 

Kristýna Valentová ……………………………. 

 

 

Schválil:                      ……………………………………. 

                                                           Mgr. Petr Gandalovič,  

ředitel odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 



3 

 

Příloha: přehled obdržených žádostí o dotaci: 

 

Naléhavá pomoc Ukrajině 
Reg.č. Předkladatel Projekt Stanovisko komise 

22-HU-

UA-01 

Tichý svět Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením 

z Ukrajiny do Ukrajinského znakového jazyka 

VYŘAZENO 

22-HU-

UA-02 

Charita 

Uherský Brod 

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny VYŘAZENO 

22-HU-

UA-03 

Český červený 

kříž 

Posílení kapacit Ukrajinského červeného kříže 

pro poskytování zdravotní péče raněným a 

nemocným a pomoci zranitelným skupinám 

osob v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným 

konfliktem a jeho následky 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-04 

NESEHNUTÍ Humanitární pomoc vnitřně vysídleným a 

sociálně ohroženým skupinám obyvatel ve 

třech oblastech Ukrajiny 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-05 

Charita Česká 

republika 

Emergency and stabilization support for 

Ukrainian refugees in Moldova 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-06 

ADRA Zajištění okamžitých potřeb nejzranitelnějších 

uprchlíků v Moldavsku 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-07 

Diakonie ČCE Podpora IDPs v Zakarpatské oblasti Ukrajiny s 

důrazem na sociálně slabé a vyloučené osoby 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-08 

Nadační fond 

IT people 

Počítače dětem a rodinám - vybavení pro 

nouzové vzdělávání  na Ukrajině 

VYŘAZENO 

22-HU-

UA-09 

Charita Česká 

republika 

Podpora v nouzi pro vnitřně vysídlené osoby ve 

Lvovské oblasti 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-10 

MAGNA ČR  Poskytování komplexního, bezpečného, 

spravedlivého a důstojného přístupu ke 

urgentní primární zdravotní péči, službám 

MHPSS/GBV zranitelnému obyvatelstvu 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-11 

Charita Česká 

republika 

Pomoc vnitřně přesídleným osobám v 

Zakarpatské oblasti 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

22-HU-

UA-12 

Člověk v tísni Reakce na okamžité potřeby vysídleného a 

hostitelského obyvatelstva postiženého 

konfliktem na Ukrajině 

PO DOPLNĚNÍ V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

 


