
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Dotace a návratná finanční výpomoc 

§ 10a 

 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) poskytovatelem územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, svazek 

obcí nebo Regionální rada regionu soudržnosti, 

b) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské 

části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické 

nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 

písm. b); ustanovení § 10a odst. 2 až 8 a § 10c se nepoužijí pro dotace nepřevyšující 

v jednom kalendářním roce u jednotlivého příjemce dotace částku 50 000 Kč, přičemž 

na poskytování takových dotací se nevztahuje část druhá a třetí správního řádu, 

c) návratnou finanční výpomocí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu 

územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo 

Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které je 

jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě, 

d) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních 

prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele, 

e) finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci přehled o čerpání a použití 

poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele, 

f) programem pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen 

„program“) souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného 

poskytovatelem v programu. 

(2) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v 

programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním 

právním předpisem
22)

. Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
22)

. 

(3) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 

34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě 

povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu
22)

; žádost obsahuje alespoň 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, 

popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení 

poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 

e) odůvodnění žádosti, 
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f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 

2. osob s podílem v této právnické osobě, 

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na 

základě plné moci i plnou moc. 

(4) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti 

nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. (5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci obsahuje alespoň 

a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci, 

b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace nebo návratné 

finanční výpomoci fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční 

výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno, 

c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, 

nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, 

d) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční 

výpomoc poskytnuta; u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní 

prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši 

takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována 

jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich 

poskytnutí, 

e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny, 

f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 

g) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a 

výši jednotlivých splátek, 

h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit, 

i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, 

které je příjemce povinen dodržet, 

j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo 

účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc 

vráceny, 

k) je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti 

příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, 

l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy. 

(6) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek stanovených podle 

odstavce 5 písm. i) vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, 

za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně 

použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace se pro stanovení nižšího odvodu uvede pevná částka, procento nebo procentní rozmezí, 
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v jehož rámci bude odvod stanoven. Procento nebo procentní rozmezí se stanoví z 

poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 

(7) Podmínky poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní 

prostředky, které poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci obdržel ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, musí být v souladu s 

podmínkami, za kterých byly poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci peněžní 

prostředky poskytnuty. 

(8) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje nebo 

náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou; 

paušální výdaje nebo náklady se stanoví 

a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů 

nebo nákladů, 

b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo 

c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje nebo náklady nebo jejich část. 

 

§ 10b 

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 

rozhoduje podle správního řádu 

a) Ministerstvo financí, je-li jednou ze smluvních stran kraj, svazek obcí, jehož členem je 

hlavní město Praha, nebo Regionální rada regionu soudržnosti, 

b) krajský úřad v přenesené působnosti, je-li smluvní stranou obec nebo svazek obcí, jehož 

členem není hlavní město Praha, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož 

správním obvodu má svazek obcí sídlo, 

c) Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti, je-li jednou ze smluvních stran 

městská část hlavního města Prahy. 

(2) Ministerstvo financí plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a 

Magistrátu hlavního města Prahy ve vztahu k povinnosti stanovené v odstavci 1. 

(3) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

§ 10c 

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový 

přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, 

kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem 

umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. 

f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

(2) Program obsahuje alespoň 

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, 

b) důvody podpory stanoveného účelu, 

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu, 
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d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo 

kritéria pro stanovení výše dotace, 

e) okruh způsobilých žadatelů, 

f) lhůtu pro podání žádosti, 

g) kritéria pro hodnocení žádosti, 

h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, 

i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, 

j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh. 

 

§ 10d 

(1) Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 

Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo 

návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní 

smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů 

ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna 

nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí 

způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího 

dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do 

výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude 

dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, svazek obcí zveřejní 

veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem 

umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva 

včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 

(3) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, 

které jsou podle zvláštního právního předpisu
23)

 vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se 

smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu 

vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis 

Evropské unie
24)

. 

 

22) Například § 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 

zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 42/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., nebo zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

23) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

24) Například čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o 

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 

(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
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184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou 

výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá 

nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

cíle Evropská územní spolupráce, čl. 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu. 
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