
ZÁKON 

ze dne …. 2020 

 

o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu 

České republiky 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

 (1) Tento zákon upravuje pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a to 

v návaznosti na rozpočtová pravidla1). 

(2) Tento zákon se nevztahuje na poskytování dotací, pokud jejich poskytování 

upravuje další zákon či nařízení vlády2) a na oblast podpory sportu a sportovní reprezentace 

České republiky, která spadá do působnosti Národní sportovní agentury. 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

   a) dotací peněžní prostředky státního rozpočtu poskytnuté nestátním neziskovým 

       organizacím na stanovený účel, 

   b) poskytovatelem ústřední orgán státní správy, který vyhlašuje a uskutečňuje výběrová 

       dotační řízení a rozhoduje o účelovém poskytování dotace na projekty, 

   c) příjemcem nestátní nezisková organizace, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí dotace 

       poskytovatelem rozhodnuto a který je realizátorem projektu, 

   d) projektem soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních 

       činností k dosažení cílů, majících veřejně prospěšný charakter, 

   e) výběrovým dotačním řízením proces zahrnující vyhlášení výběrového dotačního řízení, 

       podávání žádostí a jejich vyhodnocení, navržení výše finanční částky na realizaci 

       projektů a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

 

____________________ 
1) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová     pravidla), ve znění 
    pozdějších předpisů 
2) Jde např. o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

    pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na 
    aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 

    95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

    lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
    k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

    souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=170762)



ČÁST DRUHÁ 

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

§ 3 

Dotace 

 (1) Dotace se poskytují nestátním neziskovým organizacím, jako jsou spolky, nadace 

a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti či další právnické osoby, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích 

a sociálních služeb a sociálněprávní ochrana dětí. 

 (2) Dotace lze poskytnout pouze na realizaci projektů příjemců, jež přispívají 

k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících z hlavních oblastí státní dotační politiky 

schválených vládou na příslušný rozpočtový rok a k zabezpečení všeobecně prospěšných 

služeb. 

 (3) Dotaci nelze poskytnout příjemci, jenž v rámci své činnosti vyvíjí politickou 

činnost či jinou politickou aktivitu a příjemci, u něhož nebude zřejmá vlastnická struktura. 

 (4) Na dotaci není právní nárok. 

 

Postup při poskytování dotace 

§ 4 

 (1) Dotace může být poskytnuta jen na konkrétní projekt na základě písemné žádosti 

příjemce o poskytnutí dotace (dále jen „žádost o dotaci“). Poskytuje ji ten poskytovatel, do 

jehož působnosti žádost o dotaci věcně náleží. Ten také plně odpovídá za ověření právní 

subjektivity příjemce. 

 (2) Poskytovatel dotace vyhlašuje programy na projekty formou výběrového dotačního 

řízení. Toto řízení nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek3). Podmínky výběrového 

dotačního řízení zveřejní poskytovatel na svých internetových stránkách. 

 (3) Žádost o dotaci musí být poskytovateli doručena nejpozději do 30. září 

kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace 

poskytnuta. Žádosti doručené po stanoveném termínu nesmí poskytovatel zařadit do 

výběrového dotačního řízení. 

 

§ 5 

 (1) Podmínkou pro poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je včasné, správné 

a úplné vyúčtování dotace poskytnuté poskytovatelem v předchozím roce příjemcem, její 

finanční vypořádání s poskytovatelem4) a vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do 

státního rozpočtu. 

 (2) Podmínka dle odstavce 1 se nevztahuje na příjemce, kterému doposud nebyla 

poskytnuta žádná dotace. 

 (3) Poskytovatel, po vyhodnocení všech přijatých žádostí, do konce kalendářního roku 

předcházejícího rozpočtovému roku na svých internetových stránkách zveřejní seznam nebo 

pořadí úspěšnosti žádostí, které prošly výběrovým dotačním řízením. 

 

____________________ 
3) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
4) § 14 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. 
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§ 6 

 (1) Dotace je poskytována na základě poskytovatelem vydaného pravomocného 

písemného rozhodnutí5). V něm poskytovatel stanoví podmínky poskytnutí dotace příjemci6). 

 (2) Dotaci může příjemce použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí poskytovatele. 

 (3) Poskytovatel dotaci uvolňuje formou a způsobem stanoveným ve svém rozhodnutí 

a v souladu s rozpočtovými pravidly7). 

 (4) Mezi podmínky pro použití dotace podle odstavce 1 uvede poskytovatel povinnosti 

pro příjemce, aby 

   a) nefinancoval z prostředků dotace jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, 

       které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle 

       schváleného rozpočtu dotace, 

   b) oznámil změny všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti o dotaci, ke 

       kterým došlo po termínů předložení žádosti i v průběhu období, na které byla dotace 

       poskytnuta, a to nejpozději do 14 dnů od této změny, 

   c) jedná-li se o spolek, vydal a do 30. června následujícího roku poskytovateli zaslal roční 

       zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rozpočtové období, v němž byla dotace 

       poskytnuta, 

   d) před svým případným zánikem přednostně vypořádal své vztahy se státním rozpočtem, 

   e) provedl vyúčtování dotace v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí, 

   f) předložil poskytovateli podklady pro finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února 

       následujícího rozpočtového roku8); poskytovatel stanoví rozsah údajů, 

   g) vrátil nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace od oznámení o odstoupení od 

       projektu nebo jeho ukončení v průběhu roku, 

   h) používal přidělenou dotaci hospodárně a účelně, 

   i) vedl podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu9), 

   j) pokud použije prostředky z dotace k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou, 

      postupoval v souladu se zákonem3). 

 

§ 7 

Výše dotace 

 Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu 

uvedených v žádosti o dotaci. Tato podmínka musí být zahrnuta do rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na příslušný rozpočtový rok. 

 

§ 8 

Vyplacení dotace 

 (1) Poskytovatel dotaci vyplatí na základě jím vydaného pravomocného rozhodnutí5) 

nejpozději do 31. března rozpočtového roku v případě, že příjemce splní podmínky pro 

poskytnutí dotace. 

 (2) Dotaci je   možné  vyplatit   jednorázově,   nebo  ve   splátkách.  Pokud   je   dotace 

 

____________________ 
5) §14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 
6) § 14 odst. 5 až 7 zákona č. 218/2000 Sb. 
7) § 16 zákona č. 218/2000 Sb. 
8) Vyhláška č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů 
9) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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poskytována ve splátkách, vyplatí se ve dvou splátkách tak, že minimálně polovinu z celkové 

výše dotace bude poskytovatelem vyplacena do 31. března rozpočtového roku, na který je 

dotace poskytována. Druhou část dotace pak poskytovatel vyplatí nejpozději do 30. září 

rozpočtového roku, na který je dotace poskytována. 

 (3) Pokud je poskytovaná dotace vyšší jak 2 miliony korun na příslušný rozpočtový 

rok, může poskytovatel v rozhodnutí o přiznání dotace stanovit vlastní rozvržení splátek, než 

jak je uvedeno v odstavci 2. 

 

§ 9 

Spolufinancování projektu 

 (1) Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 

evropských fondů a z dalších zdrojů. 

 (2) Je-li projekt financován více orgány státní správy nebo veřejné správy, nesmí 

součet těchto zdrojů překročit hranici stanovenou v § 7. Duplicitní úhrada stejných nákladů na 

projekt formou dotace z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu nebo rozpočtu 

orgánů veřejné správy, je nepřípustná. 

 (3) Do spolufinancování projektu může poskytovatel hodnověrným způsobem 

zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zvláštního právního předpisu10). 

Výši takové spoluúčasti stanoví poskytovatel ve svém rozhodnutí. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ŽÁDOST O DOTACI 

§ 10 

Žádost 

 (1) Žádost o dotaci podává příjemce u příslušného poskytovatele písemně na základě 

jím zveřejněné výzvy a musí obsahovat povinné údaje pro informační systém CEDR 

Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) a údaje podle § 14 odst. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlech. 

(2) Vzor žádosti stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 

§ 11 

Výzva k podání žádosti o dotaci 

 (1) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace se zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Obsah výzvy musí být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím 

lhůty pro podání žádosti o dotaci. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných 

žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti o dotaci a další požadavky, které musí žadatel 

o dotaci naplnit, a informace o podkladech nutných pro rozhodnutí poskytovatele. 

 (2) Výzva k podání žádosti o dotaci dále musí obsahovat informace o možnosti 

odstranění vad žádosti o dotaci, o doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro 

vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v přiměřené lhůtě, o možnosti úpravy žádosti na 

základě doporučení poskytovatele, o zastavení řízení a o případném novém rozhodnutí 

o žádosti. 

____________________ 
10) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů 
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 (3) K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ 

§ 12 

Řízení 

 (1) Řízení o poskytnutí dotace vede poskytovatel. Ten může některé činnosti přenést 

na právnickou osobu nebo jinou organizační složku státu veřejnoprávní smlouvou; pro postup 

se použije § 160 správního řádu obdobně. Nelze však převést vyhlášení výzvy podle § 11 

a vydání rozhodnutí podle § 13. 

 (2) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci. 

 (3) Poskytovatel výběrové dotační řízení zastaví formou usnesení v případě, že 

   a) žádost o dotaci nebyla podána ve lhůtě stanovené ve výzvě k jejímu podání, 

   b) žadatel o dotaci neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě 

       k podání žádosti o dotaci, 

   c) žádost o dotaci trpí vadami a výzva k jejímu podání nepřipouští možnost jejich 

       odstranění. 

 

§ 13 

Rozhodnutí 

 (1) Poskytovatel svým rozhodnutím 

   a) zcela poskytne dotaci, 

   b) zcela zamítne žádost o dotaci, 

   c) dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost o dotaci ve zbytku zamítne. 

 (2) Je-li dotace zcela nebo zčásti poskytnuta, obsahuje výroková část rozhodnutí 

náležitost uvedené v § 14 odst. 4 písm. c) až h) zákona o rozpočtových pravidlech a může 

obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. i) a j) a v § 14 odst. 5 až 7 zákona 

o rozpočtových pravidlech. 

 

§ 14 

Lhůta pro vydání rozhodnutí 

 Rozhodnutí o žádosti o dotaci poskytovatel vydá nejpozději do 60 dnů ode dne 

zahájení řízení. 

 

§ 15 

Nové rozhodnutí 

 Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo z části zamítnuta, lze novým 

rozhodnutím zcela vyhovět, popřípadě zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout. Takovému 

rozhodnutí předchází postup podle § 14k odst. 3 a 4 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 

§ 16 

Vztah ke správnímu řádu 

 Ustanovení § 14q zákona o rozpočtových pravidlech platí obdobně. 
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§ 17 

Řízení o odnětí dotace 

 Pro řízení o odnětí dotace se použije § 15 zákona o rozpočtových pravidlech obdobně. 

 

ČÁST PÁTÁ 

KONTROLA A SANKCE 

§ 18 

 (1) Kontrolu čerpání přidělené dotace provádí poskytovatel, který také ukládá sankce. 

Kontrolu poskytování dotace poskytovatelem provádí ministerstvo. Porušení pravidel při 

poskytování dotací je rozpočtovou nekázní. 

 (2) Kontrola a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

 (3) Pokud poskytovatel nebo ministerstvo v rámci jím prováděné kontroly zjistí, že 

dotace byla poskytnuta v rozporu s tímto zákonem, zákonem o rozpočtových pravidlech 

a s vládou schválenou státní dotační politikou na příslušný rozpočtový rok a k zabezpečení 

všeobecně prospěšných služeb, poskytnutou dotaci svým rozhodnutím zastaví. Byla-li již 

taková dotace vyplacena, je její příjemce povinen ji na výzvu poskytovatele nebo ministerstva 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy vrátit. 

 (4) Bude-li v rámci kontroly čerpání dotace prováděné poskytovatelem nebo 

ministerstvem zjištěno, že dotace byla poskytnuta duplicitně vinou žadatele o dotaci, 

poskytnuté dotace se odejmou nebo se jejich vyplácení zastaví. Vyplacené dotace nebo jejich 

část je její příjemce povinen je na výzvu poskytovatele nebo ministerstva nejpozději do 30 

dnů ode dne doručení výzvy vrátit. 

 (5) Za nedodržení povinnosti podle odstavce 3 věty druhé může poskytovatel nebo 

ministerstvo příjemci udělit pokutu do výše 1 milionu korun. Pokuta je příjmem státního 

rozpočtu. 

 (6) Za nedodržení povinnosti podle odstavce 4 věty druhé může poskytovatel nebo 

ministerstvo příjemci udělit pokutu do výše 10 milionů korun. Pokuta je příjmem státního 

rozpočtu. 

 (7) Vznikne-li na základě zjištění poskytovatele nebo ministerstva podle odstavce 3 

a 4 věty první škoda, tuto uhradí zaměstnanec poskytovatele, který nese odpovědnost za 

poskytnutí dotace, a to v rozsahu dle příslušných právních předpisů11). 

 

ČÁST ŠESTÁ 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

§ 19 

 (1) Vláda stanoví do konce května stávajícího roku pro následující rozpočtový rok 

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Činí tak ve 

spolupráci s poskytovateli dotací a ministerstva. 

 (2) Ministerstvo na základě státní dotační politiky a na základě údajů podle § 20 odst. 

1 přiděluje jednotlivým poskytovatelům finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

 

______________________ 
11) Např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; § 123 zákona č. 234/2014 Sb., služební zákon 
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 (3) Ministerstvo prováděcím předpisem stanoví Metodiku vyhodnocování žádostí 

v rámci výběrového dotačního řízení. 

 

§ 20 

 (1) Poskytovatelé předávají ministerstvu údaje a dokumenty rozhodné pro poskytování 

dotací v elektronické podobě. To tyto údaje následně zveřejňuje na svých internetových 

stránkách. 

 (2) Údaje o výběrovém dotačním řízení zveřejňují na svých internetových stránkách 

také poskytovatelé dotace bezprostředně po jeho skončení. 

 

§ 21 

 (1) Poskytovatel může s příjemcem, který dlouhodobě naplňuje priority v oblasti státní 

dotační politiky, na základě transparentního a veřejného výběru a se souhlasem ministerstva, 

uzavřít smlouvu o dlouhodobé spolupráci nebo memorandum o dlouhodobé spolupráci. 

 (2) Uzavřením smlouvy nebo memoranda podle odstavce 1 není dotčeno ustanovení 

§ 3 odst. 4. 

 (3) Podmínky pro postup dle odstavce 1 a vzor smlouvy o dlouhodobé spolupráci 

a vzor memoranda o dlouhodobé spolupráci stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 

§ 22 

 (1) Žadatel o dotaci nesmí do rozpočtu projektu zakalkulovat zisk. 

 (2) Zisk nesmí být z poskytnuté dotace realizován. 

 

ČÁST SEDMÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 23 

 Na právní vztahy týkající se poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím 

tímto zákonem neupraveným se vztahují příslušná ustanovení zákona o rozpočtových 

pravidlech. 

 

§ 24 

Účinnost 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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