
Doporučení ke správnému 
čerpání a vyúčtování 

finančních prostředků 
čerpaných z dotačních 
programů vyhlášených 

městem Žďár nad Sázavou 



• Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů došlo k zásadní změně pravidel při poskytování příspěvků. 
Již se nejedná o příspěvky, ale o dotace z rozpočtu města.
Jedná se o individuální dotace a programové dotace (dnešní granty 
a další programy). Novela zákona je účinná od data 20. 2. 2015 a je 
nutné na tuto změnu zareagovat. 

• V loňském roce byly ještě schvalovány grantové programy a položky 
v rozpočtu města na jednotlivé akce jinou formou – položkou 
v rozpočtu. Letos již dle platné novelizace zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být všechny 
finanční prostředky vyplacené z rozpočtu města poskytnuty formou 
dotačních programů nebo výjimečně individuální dotací. 

• Zastupitelstvo města schválilo 14. 5. 2015 Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (dále jen „Zásady“), na 
základě kterých budou dotační programy vyhlášeny.



• Žádost o dotaci má minimální, zákonem stanovený obsah a z tohoto 
důvodu byl vytvořen formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Žďár nad Sázavou v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
Tento formulář je uveden vždy v příloze za dotačním programem.

• Příspěvkové organizace nemohou být žadateli o dotaci v rámci 
vyhlašovaného programu, neboť nemohou s městem uzavírat 
veřejnoprávní smlouvu. Případný schválený příspěvek radou města 
ve prospěch příspěvkové organizace města by se řešil rozpočtovým 
opatřením do rozpočtu příslušné příspěvkové organizace.

• Po schválení dotace bude s příjemcem uzavřena veřejnoprávní 
smlouva, která musí být schválena radou města a v případě 
poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč musí být schválena 
zastupitelstvem města a zveřejněna na elektronické úřední desce. 

• Poskytovatel dotace – tedy město musí zveřejnit vyhlášené dotace 
nejméně na dobu 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí do 
programů podpory. Vyhlášená programová dotace musí být 
zveřejněna nejméně na dobu 90 dnů ode dne zveřejnění 



1. Časté chyby 
při vyúčtování finančních prostředků 

poskytnutých z dotačních
(dříve grantových) programů



• Příjemce dotace na provoz sportovišť je povinen předložit městu 
výkaz o hospodaření a závěrečnou zprávu o využití dotovaného 
sportoviště za rok 2015 dle data uvedeného ve smlouvě.

• Příjemce dotace předložil neuznatelné výdaje – lze uznat pouze 
finanční prostředky uvedené ve smlouvě a v dotačních podmínkách. 
Ve vyúčtování byly faktury, které jsou v rozporu s účelem dotace.

• Předložená závěrečná zpráva (tabulky výdajů) neobsahovala v části 
vyúčtování projektu žádné nebo chybné údaje nebo nesprávné 
rozdělení finančních prostředků na vlastní prostředky a podporu 
města.

• Dotační program Sport 2016 je určen pouze pro sportování dětí a 
mládeže, byly předloženy doklady týkající se dospělých sportovců a 
naopak – dotační program Organizovaný sport 2016 je určen pouze 
pro dospělé a byly doloženy doklady mládeže.

• Příjemcem byly předloženy doklady, které se týkaly vratných částek, 
např. kauce.



• Příjemcem byly předloženy doklady vystavené v jiném období. 
Uznatelné náklady na realizaci akce jsou ty, které vznikly v průběhu 
roku poskytnutí dotace (nelze uznat předchozí ani následující 
období).

• Příjemce dotace nepředložil městu výkaz hospodaření a závěrečnou 
zprávu o využití dotovaných sportovišť za daný rok nejpozději do 
data uvedeného ve smlouvě (výkaz zisku a ztrát za dotovaná 
sportoviště, ne za celou organizaci).

• Příjemce dotace předložil pouze závěrečnou zprávu, nikoliv výkaz
o hospodaření.

• Předložená závěrečná zpráva (tabulka výdajů) neobsahovala v části 
vyúčtování projektu žádné nebo chybné údaje nebo nesprávné 
rozdělení finančních prostředků na vlastní prostředky a podporu 
města.

• Výdajové pokladní doklady neměly všechny náležitosti (např. 
chyběla čísla dokladů, data vystavení, razítka, podpisy na 
pokladních dokladech i podpisy statutárních zástupců).



• Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace a doložit 
jeho proplacení výpisem z účtu či kopiemi pokladních dokladů. 
Příjemce nepředložil k vyúčtování kopie výpisů z účtu a v případě 
plateb v hotovosti výdajové pokladní doklady příjemce. Doložení 
vlastních výpisů a výdajových pokladních dokladů je nutné předložit 
u použití finančních prostředků města.

• Příjemce dotace nepředložil doklady prokazující výši celkových 
nákladů – porušení smlouvy v čl. 4, část VI. (vyúčtování 
neobsahovalo doklady o použití vlastních prostředků, nebo byly 
doloženy v nesprávné výši).

• Příjemce dotace doložil nečitelné a špatně okopírované doklady, 
bez data. Příjemce dotace uvádí chybně výši vlastních zdrojů –
nesoulad v žádosti s uvedením vlastních zdrojů v závěrečném 
vyúčtování – jsou vyčísleny v jiné výši.

• Výpisy z účtu, pokladní doklady (výplatní listiny) doložil příjemce 
v nižší částce – chybělo doložení do plné výše čerpané částky.

• Pro vyúčtování dotace příjemce, který je plátcem DPH platí tato 
smluvní podmínka: „Město bude hradit náklady spojené 
s poskytnutím dotace bez DPH“. Proto z předložených dokladů např. 
v částce 10 000 Kč jsou uznatelné pouze náklady bez DPH – tedy 
v nižší výši.



• Pokud dle rejstříku ARES organizace není plátcem DPH, proto by 
měla být uznatelná celá částka.

• Příjemce dotace dle závěrečného vyúčtování uhradil z dotace města 
ubytování (na soustředění), úhrada této částky není doložena 
dokladem o zaplacení.

• Příjemce dotace doložil doklad o startovném – je doloženo startovné 
i za muže, i když mělo být z dotace hrazeno pouze startovné za děti 
a mládež.

• Organizací bylo předloženo závěrečné vyúčtování, které udává 
použití dotace ve výši např. 10 000 Kč na úhradu startovného a 
kauce ve výši např. 20 000 Kč. Nebyl předložen daňový doklad, ale 
pouze předpis soutěží nebo  pozvánka na soustředění s údajem o 
nutnosti zaplacení do určitého data - nelze zaměňovat
s daňovým dokladem. Kauce je po skončení soutěžního období 
vratná, proto ji nelze zahrnout do vyúčtování.

• Doklady z vyúčtování pracovních cest – příjemci dotace chyběly 
podpisy řidičů na dokladech (cesťáky).

• Vyúčtování výše dotace neodpovídá součtu předložených dokladů.



• Ve vyúčtování dotace byly předloženy doklady na ubytování a na 
stravné, stravné nesplňuje účel uvedený ve smlouvě, to znamená, 
že tato částka byla čerpána neoprávněně. Současně nebyl doložen 
povinný doklad o úhradě těchto nákladů.



2. Jak správně předkládat vyúčtování 
finanční dotace



• Použít finanční dotaci jen na účel přesně specifikovaný ve smlouvě.
• Rozúčtovat finanční dotaci na jednotlivé akce (dotace dle účelových 

znaků) zvlášť.
• Vyúčtování dotace předkládat v termínu dle podmínek smlouvy.
• Vyúčtování musí obsahovat závěrečnou zprávu a kopie dokladů 

prokazujících použití dotace i vlastních zdrojů. Použití finančních 
prostředků města doložit i kopiemi výpisů z účtu a výdajových 
pokladních dokladů.

• Čerpaná výše finanční dotace musí být v souladu s vyúčtovanou 
částkou.

• Do vyúčtování předkládat pouze ty náklady, které vznikly v průběhu 
roku poskytnutí dotace (tzn. uznatelné náklady).

• Nepředkládat neúplné (chybějící náležitosti účetního dokladu) nebo 
nečitelně zkopírované kopie dokladů.

• Doklady o vyúčtování vždy opatřit podpisy a razítky organizace nebo 
fyzické osoby oprávněné tyto doklady podepisovat.



Vyhlášené dotační programy 
pro rok 2016

• KULTURA 2016 900 tis. Kč
• VOLNÝ ČAS 2016 200 tis. Kč
• SPORT 2016 3 500 tis. Kč
• ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 900 tis. Kč
• SPORTOVIŠTĚ 2016 1 790 tis. Kč
• Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních

a prorodinných služeb 900 tis. Kč 
• Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální

a zdravotní oblasti 350 tis. Kč 



3. Stručná charakteristika vyhlášených 
dotačních programů pro rok 2016



DP VOLNÝ ČAS 2016
Finanční objem 200 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 31. 3. 2016

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt není uvedena. 
• Maximální výše fin. příspěvku je 35 000 Kč.
• Minimálně 30 % celkových rozpočtových nákladů projektu musí být 

zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce podpory. V případě 
krácení požadavku dotace ze strany poskytovatele je žadatel 
povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování 
z takto stanoveného rozpočtu projektu.

• Změna účelu dotace – zaměřeno pouze na podporu aktivit 
volnočasových organizací ve městě se zaměřením na mládež –
dotační program není určen pro organizace se sociálním zaměřením 
a pro fyzické osoby. 



DP SPORT 2016
Finanční objem 3 500 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 31. 3. 2016

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt není uvedena. 
• Maximální výše fin. příspěvku je 1 100 000 Kč.
• Minimálně 40 % celkových rozpočtových nákladů projektu musí být 

zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce podpory. V případě 
krácení požadavku dotace ze strany poskytovatele je žadatel 
povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování 
z takto stanoveného rozpočtu projektu.

• Žadatel musí doložit čestné prohlášení o tom, že proti němu není 
vedeno exekuční řízení a nedluží státu žádné finanční prostředky.

• Účel dotace – podpora sportovní činnosti mládežnických družstev, 
klubů a oddílů ve městě.

• Žádost bude hodnocena zejména dle výše předloženého vyúčtování 
za rok 2015 – vyúčtovat nejen smluvně stanovenou minimální výši, 
ale celkové náklady uvedené v žádosti.



DP KULTURA 2016
Finanční objem 900 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 31. 3. 2016

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt je 5 000 Kč.
• Maximální výše fin, příspěvku je 70 000 Kč.
• Minimálně 30 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí 

být zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce příspěvku. V případě 
krácení požadavku dotace ze strany poskytovatele je žadatel 
povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování 
z takto stanoveného rozpočtu projektu.

• V rámci dotačního programu může žadatel předložit pouze jednu 
žádost, do které může být zahrnuto více akcí.

• Doložení vyúčtování dotace z roku 2015 (v případě, že byl žadatel 
příjemcem dotace.

• Účel dotace – podpora rozvoje kulturních aktivit, spolufinancování 
kulturních akcí ve městě.



DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016
Finanční objem 900 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 1. 2016 – 29. 2. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 30. 4. 2016 

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt není uvedena.
• Maximální výše fin. příspěvku je 400 000 Kč.
• Minimálně 60 % celkových rozpočtových nákladů projektu musí být 

zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce podpory. V případě 
krácení požadavku dotace ze strany poskytovatele je žadatel 
povinen dodržet poměr minimální hranice vlastního financování 
z takto stanoveného rozpočtu projektu.

• Žadatel musí doložit čestné prohlášení o tom, že proti němu není 
vedeno exekuční řízení a nedluží státu žádné finanční prostředky.

• Účel dotace – podpora a zajištění sportovní činnosti družstev 
dospělých, udržitelnost sportovní činnosti kategorií dospělých ve 
městě.

• Žádost bude hodnocena zejména dle výše předloženého vyúčtování 
za rok 2015 – vyúčtovat nejen smluvně stanovenou minimální výši, 
ale celkové náklady uvedené v žádosti.



DP SPORTOVIŠTĚ 2016
Je zcela nový dotační program

Finanční objem 1 790 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 1. 2016 – 29. 2. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 30. 4. 2016

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt není uvedena.
• Maximální výše fin. příspěvku je 1 000 000 Kč.
• Žadatel musí mít vůči městu vypořádané veškeré závazky po lhůtě 

splatnosti, a to ke dni ukončení podání žádosti.
• Dotace bude vyplácena měsíčně na základě předložených 

odcvičených hodin stvrzených podpisem zástupce sportovního 
oddílu (formulář zašle odbor ŠKS).

• Účel dotace – zajištění provozu sportovišť ve městě na základě 
„Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení a 
volnočasových aktivit příspěvkových organizací“ schválených radou 
města.



• Povinné přílohy:  
• Kalkulace ceny hodinové sazby za pronájem sportoviště (energie, 

vodné, stočné, teplo, povinné revize, mzdové náklady provozních 
zaměstnanců včetně odvodů, úklidové a hygienické prostředky, 
údržba a opravy … dle formuláře vyvěšeného současně s výzvou) 

• Předpokládaný počet odcvičených hodin v roce 2016 včetně počtu 
odcvičených hodin sportovními oddíly dle podmínek provozu 
sportovišť

• Rozvrh odcvičených hodin v r. 2016 a 2015 s rozlišením dle 
podmínek provozu sportovišť



DP pro poskytovatele sociálních, zdravotních 
a prorodinných služeb

Je zcela nový dotační program

Finanční objem 900 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 31. 3. 2016 

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt je 5 000 Kč.
• Maximální výše fin. příspěvku je 250 000 Kč
• Minimální podíl příjemce je 20 % celkových nákladů projektu.
• Účel dotace – je určena organizacím, které poskytují sociální a 

zdravotní služby  - v oblasti sociální,  zdravotní, prevence kriminality, 
prorodinných služeb a služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením.



DP pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti 

Je zcela nový dotační program 

Finanční objem 350 tis. Kč

Termín podání žádosti DP - 1. 2. 2016 – 28. 2. 2016
Vyhodnocení DP - oznámeno písemně do 30. 4. 2016

• Minimální výše fin. prostředků na jeden projekt je 3 000 Kč .
• Maximální výše fin. příspěvku 25 000 Kč.
• Minimální podíl příjemce je 30 % celkových nákladů projektu.
• Účel dotace  - program je zaměřen na podporu činnosti organizací a 

spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.



4. Nové povinné údaje 
ve vypsaných dotačních programech



V žádosti o poskytnutí dotace je nutné vyplnit tyto údaje u právnických 
osob:
• identifikace osob zastupující právnickou osobu s uvedením právního 

důvodu zastoupení
• Identifikace osob s podílem v této právnické osobě a o výši tohoto 

podílu
• Identifikace osob, v nichž má přímý podíl a o výši tohoto podílu

Podané žádosti budou v jednom vyhotovení včetně požadovaných 
příloh a CD/DVD obsahující podepsanou naskenovanou žádost včetně 
příloh ve formátu .pdf nebo .jpg

Podmínka v základních kritériích pro hodnocení podané žádosti -
žadatel, který byl v předešlém roce příjemcem dotace,  musí předložit 
vyúčtování dotace za minulý rok.  


