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Příloha č. 1 k Příkazu ministra č. 30/2015 

Podmínky soutěže „Obec přátelská rodině 2015“ 

Cílem soutěže „Obec přátelská rodině 2015“ je podpora realizace prorodinných 

opatření a aktivit v českých obcích/městech/městských částech (dále jen „obcích“) 

napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především 

na místní úrovni.   

I. Účastníci dotačního titulu a velikostní kategorie  

1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky.  Do soutěže 

se obec hlásí jako celek, včetně všech svých místních částí. Výjimku tvoří 

statutární města územně členěná na městské části/obvody, v tomto případě 

může být soutěžícím pouze samostatná městská část/obvod. Obce, které 

se v předchozím ročníku dotačního titulu umístily na prvním místě v jedné 

z velikostních kategorií a získaly nárok na neinvestiční dotaci MPSV 

ze státního rozpočtu na podporu prorodinných aktivit na místní úrovni, 

se soutěže Obec přátelská rodině mohou zúčastnit až rok od doby, 

kdy ukončily čerpání získané neinvestiční dotace. 

2. Soutěže se nemůže zúčastnit osadní výbor, jelikož nemá samostatnou 

právní subjektivitu. 

3. Soutěže se může účastnit obec, která ke dni podání žádosti nemá žádné 

závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, 

zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a rozpočtu územního 

samosprávného celku.1 

4. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel2, kterými 

jsou tyto:  

1. do 1 000 obyvatel 

2. 1 001 – 3 000 obyvatel 

3. 3 001 – 10 000 obyvatel 

4. 10 001 – 50 000 obyvatel 

5. 50 001  a více obyvatel 

                                                 
1
 Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 

156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
2
 Rozhodující je celkový počet obyvatel k 1. 1. tohoto roku. 
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5. V případě statutárního města územně členěného na městské části (MČ)/ 

obvody se dotyčná/ý MČ nebo obvod zařadí do příslušné kategorie dle počtu 

obyvatel.  

II. Přihlášení do soutěže  

1. Obec řádně vyplní předepsaný formulář žádosti o dotaci, včetně razítka 

a podpisu starosty/ky / primátora/ky.  

2. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 31. 3. 2016 podá řádně 

vyplněnou „Přihlášku do soutěže (žádost o dotaci) „Obec přátelská 

rodině 2015“.  

3. Žádost o dotaci v dotačním titulu včetně příloh musí být v termínu dle bodu 

2. 2. zaslána v listinné podobě a elektronické podobě na CD poštou 

na adresu kontaktního místa. 

4. Spolu s Žádostí o dotaci mohou být obcí zaslány i další materiály týkající 

se prorodinné problematiky. Tyto materiály se nevracejí. 

5. Jako bonusový materiál je v letošním ročníku považován samostatný 

plán rozvoje rodinné politiky schválený zastupitelstvem obce 

(za schválený plán rozvoje rodinné politiky obdrží žadatel navíc 

5 bonusových bodů). Popis plánu rozvoje rodinné politiky, který je zahrnut 

v žádosti o dotaci je nutnou součástí žádosti o dotaci i u obcí, které svůj plán 

nemají schválený zastupitelstvem v listinné i elektronické podobě. 

Rozhodující je razítko pošty. Obec může získat dalších 5 bonusových 

bodů za doložení zapojení širší veřejnosti do diskuse k tématům 

prorodinné politiky v obci a zapojení tak obyvatel do veřejného života 

v obci. Jedná se zejména o realizace ankety/průzkumu veřejného 

mínění (apod.) v souvislosti s vyjádřením názorů a postojů všech 

skupin obyvatel obce.  

 

III. Vyhlašovatelé soutěže a spolupracující organizace  

1. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV 

ČR) a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

2. Spolupracující organizací je Síť mateřských center (Síť MC),  Asociace 

center pro rodinu (ACER) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). 
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IV. Kontaktní místo  

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí 

– kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Valová (kristyna.valova@mpsv.cz) 

Kontaktní adresa: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Odbor sociální a rodinné politiky  

Na Poříčním právu 1/376 

128 01 Praha 2 

V. Hodnotící tým a Dotační komise  

1. Hodnocení bude provedeno Hodnotícím týmem pro soutěž „Obec přátelská 

rodině 2015“ (dále jen „Hodnotící tým“), který sestává ze zástupců Stálé 

komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, Sítě mateřských center, Asociace center 

pro rodinu, Svazu měst a obcí České republiky a Výzkumného ústavu práce 

a sociálních věcí.  

2. Hodnocení bude posouzeno Dotační komisí Ministerstva práce a sociálních 

věcí pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti 

podpory rodiny (dále jen „Dotační komise“), jejímiž členy jsou mimo jiné 

zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Stálé komise pro rodinu, rovné 

příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, Sítě mateřských center, Asociace center pro rodinu, Svazu měst a obcí 

České republiky a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.  

3. Dotační komise má právo nedoporučit a ministryně práce a sociálních věcí 

má právo nevyhlásit celostátního vítěze v rámci každé z pěti velikostních 

kategorií dle počtu obyvatel.  

VI. Organizace dotačního titulu a hodnocení  

1. Hodnocení aktivit přihlášených obcí na podporu rodin s dětmi probíhá 

jednokolově na celostátní úrovni.  

2. Obec bude hodnocena v rámci příslušné velikostní kategorie na základě 

zaslané Žádosti o dotaci (a případných dalších materiálů, které na základě 

vlastního uvážení zašle).  

3. Hodnocení bude provedeno Hodnotícím týmem na základě předem 

stanovených kritérií dotačního titulu.  
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4. Na základě výsledků hodnocení Dotační komise navrhne ministryni práce 

a sociálních věcí jednu vítěznou obec v každé velikostní kategorii:  

 do 1000 obyvatel  

 1001 – 3 000 obyvatel  

 3 001 – 10 000 obyvatel 

 10 001 – 50 000 obyvatel  

 50 001  a více obyvatel  

5. V případě, že dotační komise v některé z velikostních kategorií nevybere 

obec k ocenění má právo ocenit obec/obce jiné. 

6. Slavnostní vyhlášení vítězných obcí zorganizované vyhlašovateli dotačního 

titulu bude provázet tisková konference. 

7. Zveřejnění dokumentů rozhodných pro poskytování dotací na internetových 

stránkách Ministerstva financí prostřednictvím informačního systému 

DotInfo (Informace o dotacích).3 

 

VII. Ocenění  

Celostátní vítěz obec v každé z pěti kategorií obdrží diplom a získá jeden 

z titulů  

 Obec přátelská rodině 2015 v kategorii do 1000 obyvatel; 

 Obec přátelská rodině 2015 v kategorii 1001 – 3 000 obyvatel;  

 Obec přátelská rodině 2015 v kategorii 3 001 – 10 000 obyvatel; 

 Obec přátelská rodině 2015 v kategorii 10 001 – 50 000 obyvatel;  

 Obec přátelská rodině 2015 v kategorii 50 001  a více obyvatel.  

Všechny oceněné obce jsou dále povinny předložit Specifikaci dotační žádosti 

o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci 

prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2016 (dále jen „Specifikace 

dotační žádosti“). V této Specifikaci dotační žádosti oceněná obec žádá o dotaci 

na konkrétní prorodinné aktivity. Specifikace dotační žádosti obsahuje podrobný 

popis těchto aktivit a rozpočet dle jednotlivých položek. Ve Specifikaci 

dotační žádosti mohou být uvedeny pouze ty prorodinné aktivity, které 

                                                 
3
 Dle zákona č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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má vítězná obec uvedené ve svém plánu rozvoje rodinné politiky. Na základě 

Specifikace dotační žádosti bude rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace 

MPSV ze státního rozpočtu, a to v níže uvedené výši: 

  velikostní kategorie dotace 

1. do 1000 obyvatel 500 000 Kč 

2. 1001 – 3 000 obyvatel 900 000 Kč 

3. 3 001 – 10 000 obyvatel 1 100 000 Kč 

4. 10 001 – 50 000 obyvatel 1 500 000 Kč 

5. 50 001 a více obyvatel 2 000 000 Kč 

 

VIII. Slavnostní vyhlášení oceněných obcí 

1. Slavnostní vyhlášení vítězných obcí všech velikostních kategorií 

se uskuteční  v květnu 2016.  

2. Při slavnostním vyhlášení budou za přítomnosti představitelů zástupců 

vyhlašovatelů soutěže předány diplomy a poukazy na příslib neinvestiční 

dotace na projekt na realizaci prorodinných aktivit uvedených v Žádosti 

o dotaci.  

IX. Harmonogram soutěže  

Vyhlášení Soutěže leden  2016  

Ukončení příjmu Žádostí o dotaci 31. 3. 2016 

Hodnocení Žádostí o dotaci duben 2016 

Slavnostní vyhlášení vítězných obcí květen 2016 

Předložení Specifikace dotační žádosti  květen/červen 2016 

Poskytnutí neinvestiční dotace na základě 
předložení Specifikace dotační žádosti  

II. pololetí 2016 
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