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Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Proč novela č. 24/2015 Sb.?

• Požadavek na posílení účelnosti

a předvídatelnosti systému dotací 

• Požadavek vyplývající z reformy 

pravidel EU v oblasti veřejné 

podpory

• Systémy platné pro národní 

dotace přebírají postupy běžné 

pro dotace EU
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RŮZNÉ DŮVODY, VŠECHNY PRAVDIVÉ

VÍCE TRANSPARENTNOSTI

www.verejne-podpory.cz



Základní typy dotací

kdy každý z nich se řídí vlastním režimem
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Programové 

dotace
Různé grantové 

systémy na podporu sportu, 

kulturu, občanské aktivity 
apod.

www.verejne-podpory.cz

Individuální 

dotace
Libovolný žadatel, zpravidla 

mimořádné či kritické situace.

Dotace 

dle zákona
Zejména školství 
a sociální služby.



Dotační program se zveřejňuje alespoň 30 dní předem

s tímto minimem informací pro dobu 90 dní
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Důvod 

podpory

Alokovaná 

částka pro 

program

Účelové 

zaměření 
programu

Okruh 

žadatelů Kritéria pro 

hodnocení 

žádostí

Lhůta pro 

rozhodnutí 

o  žádosti

Podmínky 

pro 

poskytnutí 

dotace

Maximum 

individuální 

podpory

Lhůta 

pro podání 

žádosti

Vzor 

žádosti



Poskytnutí programové dotace musí být podmíněno 

žádostí s minimálně těmito informacemi
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Identifikace 

žadatele

Účel použití

Odůvodnění 

žádosti
Proč nelze z vlastních 

prostředků



O poskytnutí programové dotace musí být sepsána

veřejnoprávní smlouva s tímto minimem
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Identifikace 

příjemce

Účel použití

Doba 

dosažení 

účelu

Identifikace 
poskytovatele

Účet či způsob 
převodu 

Podmínky, které 

musí příjemce 
splnit



Co je vhodné ještě vědět
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před vyhlášením dotačního programu?

• Není stanovena spodní hranice, 

tj. pravidla platí i pro dotace o 1Kč.

• Veřejnoprávní smlouvy schvaluje do 

50tis. Kč rada, jinak zastupitelstvo

• Veřejnoprávní smlouvy se zveřejňují 

na elektronické úřední desce 3 roky.

• Spory řeší podle správního řádu u 

dotací obcí krajský úřad. 
TRANSPARENTNOST 

NĚCO STOJÍ

www.verejne-podpory.cz

ZVYŠUJÍ SE ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY OBCÍ 

(ODHAD: PŘÍMÉ NÁKLADY 2-5TIS. KČ NA DOTACI)



NĚKOLIK ŠTIPLAVÝCH  POSTŘEHŮ 

NAD RÁMEC ZÁKONA
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www.verejne-podpory.cz



Pár omylů nejen z evropských dotací
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kdy se ztrácí selský rozum

• Každá obec by měla mít bohatý společenský život, ale ne 

každá potřebuje mít svůj honosný kulturní dům, bazén či 

sportovní halu….

www.verejne-podpory.cz

NEVHODNĚ NASTAVENÁ CÍLENOST PODPOR

NEVHODNĚ NASTAVENÁ MOTIVAČNÍ KRITÉRIA

• Při neřízeném hledání úspor ve financování sociálních služeb 

dochází k poklesu kvality péče nebo k zanedbávání 

reprodukce majetku
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Pár omylů nejen z evropských dotací
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kdy se ztrácí selský rozum

• Může být přínosným prvkem hodnocení určitých projektů 

počet rozdaných brožur? Nebo velikost plochy, která bude 

využívaná pro poskytování sociálních služeb?

www.verejne-podpory.cz

NEVHODNĚ NASTAVENÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ

NEOVĚŘUJÍ SE AMBICE ŽADATELŮ

• Poptávka po určitých službách není podložena relevantními 

informacemi (případně chybí marketingové dovednosti), 

plánované jsou aktivity, které pak nejsou realizovány 

(například bude kulturní život, který pak není).
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Rozdělování dotací 
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je jen příspěvkem na náklady nebo něco víc?

www.verejne-podpory.cz

Každé vydané prostředky mají svůj 

motivační efekt..

…a to, i když si myslíme, že 

dáváme každému stejně…

…neboť jeden šetřit musí, 

druhý se může rozvíjet, 

zatímco třetí třeba jenom 

plýtvá.
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Od příjemců dotací očekáváme určité chování.
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Kritéria je k němu mají motivovat.

www.verejne-podpory.cz

Poskytovatele služeb můžeme prostřednictvím dotací 
STIMULOVAT k těmto typům chování: 

1. Naplňování obsahu služby (v určitém rozsahu a kvalitě)
2. Úspora nákladů (absence plýtvání veřejnými prostředky).
3. Stimulování příjmů (úspory veřejných prostředků).

Od poskytovatelů služeb nemůžeme očekávat, že budou 

schopni absorbovat velké množství kritérií. Hledáme proto 

JEN OMEZENÝ POČET KVALITNÍCH UKAZATELŮ. 
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Vzorový model, 

kdo je ŠAMPION?

Zkoumání 

BEST PRACTISES 

(silných stránek 

druhých) nám 

pomáhá identifkovat 

vzorový model 

fungování 

poskytovatelů 

služeb.

www.verejne-podpory.cz
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Veřejná podpora má nálepku byrokracie. 
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Je opravdu přítěží nebo skutečným přínosem?

www.verejne-podpory.cz

Pravidla veřejné podpory s sebou nesou určitou 

administraci, při žádoucím použití přináší tato administrace 

výrazně pozitivní výsledky:

 Chrání soutěž mezi příjemci finančních podpor (dotací): Pro 

fungování tržního prostředí je škodlivé, pokud jeden subjekt 

dostává od státu finanční podporu a druhý nikoliv.

 Šetří veřejné rozpočty: Při správném použití prověřují, kde je 

použití veřejných prostředků ještě žádoucí (a za jakých 

podmínek) a kde už veřejné výdaje nejsou nutné. 
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Může to být paradox, 

ale pokud víme, co 

chceme, promyšlené 

použití pravidel 

veřejné podpory může 

celkovou administraci 

projektů dokonce 

zjednodušit. Tedy za 

předpokladu, že 

podporu učiníme 

cílenější.

www.verejne-podpory.cz
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Doporučení a shrnutí
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v jednoduchosti je krása

www.verejne-podpory.cz

1. Ověřit si náležitosti svých 

dotačních programů

2. Porovnávat finanční 

hospodaření svých organizací 

s jinými srovnatelnými subjekty

3. Vytvářet jen logicky jednoduché 

dotační programy, 

vyhodnocovat jejich přínos


