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NÁZEV: 
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace MK ČR 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na 
realizaci projektu „Hvězda na Zelené hoře – propagační materiál“, která byla akceptována. 
Podpora poskytovaná z Ministerstva kultury činí 113 801 Kč, předpokládané celkové náklady 
165 000 Kč bez DPH. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje pokračování v realizaci projektu na základě předloženého 
Rozhodnutí. 
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Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o podporu finanční prostředků v září 2018 z programu 
Podpora pro památky UNESCO na realizaci projektu „Hvězda na Zelené hoře – propagační 
materiál“. 
Výstupem projektu bude propagační leták ve tvaru šesticípé hvězdy, jejíž složená podoba bude 
v obdélníkovém tvaru. Realizace projektu počítá s grafickou prací, sazbou, DTP (předtisková 
příprava), korektura, náklad 55 000 ks, z čehož 37 000 ks v české verzi, po 7 000 ks v anglické a 
německé verzi, po 2 000 ks v italské a francouzské verzi. 
Projekt probíhá ve spolupráci s Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou – II a bude ukončen 
do konce roku 2019. 
Celkové finanční náklady 199 650 Kč vč. DPH (165 000 Kč bez DPH), z toho dotace ve výši 
113 801 Kč. 
Náklady a příjmy budou zahrnuty do rozpočtových opatření. 
 
 
 
Geneze případu 

 Září 2018 – podání žádosti o dotaci 

 Duben 2019 – přijetí rozhodnutí č.j. MK 27262/2019 OPP. 

 
 
Návrh řešení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání neschvaluje pokračování v realizaci projektu na základě 

předloženého Rozhodnutí. 

 
Doporučení předkladatele 

 Schválit navržené usnesení. 

 
 
Stanoviska  
 



*MKCRX00DRKDP*  
Ministerstvo kultury 

 

Maltézské náměstí 471/1       Telefon: 257 085 111 
118 11 Praha 1        Fax: 224 318 155  
         E-mail: epodatelna@mkcr.cz  
 

Město Žďár nad Sázavou 
Ing. Jan Prokop 
Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 

V Praze dne 15. 4. 2019 
Č.j.: MK 27262/2019 OPP 

Sp.zn.: MK-S 1902/2019 OPP 
                

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává po provedeném 
výběrovém dotačním řízení o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z programu Podpora 
pro památky UNESCO toto rozhodnutí:  

Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 - Malá 
Strana, poskytuje podle Zásad pro použití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva 
kultury a § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla), 
z  programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci projektu „Hvězda na Zelené 
hoře – propagační materiál“, žadateli – Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 (dále jen „příjemce“),  

 

neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 113 801,- Kč 
(slovy: sto třináct tisíc osm set jedna korun českých). 

 

 Dotace se poskytuje účelově na úhradu nákladů specifikovaných a spojených s výše 
uvedeným projektem jako neinvestiční. Vzhledem k finančním možnostem příjemce bude 
proplacena předem, a to bezhotovostním převodem na účet příjemce. 

Pro užití a čerpání dotace podle tohoto rozhodnutí se dle § 14 odst. 4 písm. g) 
rozpočtových pravidel (dále jen „dotace“) stanovují tyto podmínky:   
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Příjemce dotace: 

1. Je povinen zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě nejpozději do 31. 12. 
2019; 

2. Je povinen použít poskytnutou dotaci hospodárně, účelně a efektivně a výhradně 
na účel, uvedený v tomto rozhodnutí;  

3. Projekt nebude ziskový, pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo zisku, je 
tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace;  

4. Dotace může tvořit nejvýše 70% z nákladů příjemcem prokazatelně vynaložených 
v souvislosti s realizací výše uvedeného projektu v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019. Bude-li tento podíl vyšší, budou prostředky ve výši překročeného podílu vráceny 
na bankovní účet Ministerstva kultury; 

5. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto 
zdrojů přesáhnout 70% skutečných nákladů projektu. 

6. Finanční prostředky určené na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
mohou tvořit maximálně 30% z celkových nákladů projektu;  

7. Je povinen dodržet výši základní skladby nákladů týkajících se poskytnuté dotace 
tak, jak je uvedena v tomto rozhodnutí: 

a) Materiálové náklady:  0,- Kč. 

b) Nemateriálové náklady (služby): 113 801,-  Kč 

c) Osobní náklady: 0,-  Kč 

8. Dodrží strukturu rozpisu dotace a tato pravidla pro její použití:  

a) příjemce nesmí z dotace hradit výdaje na pohoštění a občerstvení, dary, 
bankovní poplatky, pohonné hmoty, náklady na vyškolení personálu nebo 
zpracování projektu, investiční náklady, náklady na účetní a právní služby a 
náklady související s udílením věcných či finančních ocenění, 

b) příjemce může z dotace hradit odměny z dohod o pracovní činnosti a dohod 
o provedení práce (ostatní osobní náklady – OON),  

c) z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky 
za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního 
motorového vozidla, 

d) příjemce může z dotace hradit náklady na zahraniční cesty, pouze pokud jsou 
tyto cesty součástí projektu a nezbytnou podmínkou jeho realizace. 

9. Splní cíle projektu a dosáhne předpokládaných výstupů projektu, jak jsou uvedeny 
v žádosti, jak jsou uvedeny v žádosti, ledaže by splnění cílů a dosažení 
předpokládaných výstupů projektu bylo znemožněno okolnostmi, které příjemce 
nemohl ovlivnit a které splnění cílů nebo dosažení předpokládaných výstupů projektu 
vylučují; 

10. Je povinen písemně oznámit v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, 
Ministerstvu kultury změnu všech identifikačních údajů uvedených v žádosti 
o poskytnutí dotace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, 
kdy se o této změně dozvěděl; 



11. Je povinen předložit odboru památkové péče Ministerstva kultury: 

a) v dostatečném časovém předstihu pozvánky na dotovanou akci a na vyžádání 
i dvě čestné vstupenky;  

b) je-li dotace čerpána na vydání publikace, předložit dva výtisky publikace 
od každé jazykové mutace, a to nejpozději spolu s vyúčtováním podle bodu 25;  

c) je-li dotace čerpána na vydání CD nebo DVD, předložit od každého vydaného 
nosiče dva, a to nejpozději spolu s vyúčtováním podle bodu 25; 

12. Souhlasí se zveřejněním svého názvu nebo obchodní firmy, popř. jména a příjmení, 
adresy, názvu projektu, na který byla poskytnuta dotace, a výši poskytnuté dotace; 

13. Předá v průběhu realizace projektu Ministerstvu kultury na jeho žádost zprávu o čerpání 
dotace a umožní Ministerstvu kultury na jeho žádost kontrolu hospodaření 
s dotací a dalších skutečností potřebných pro posouzení, zda jsou dodržovány podmínky 
stanovené tímto rozhodnutím (popř. změnou tohoto rozhodnutí); 

14. Při zveřejňování výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci realizace projektu a na všech 
propagačních materiálech souvisejících s realizací schváleného projektu, jakož i 
při všech ostatních formách jeho propagace, příjemce vždy uvede, že projekt byl 
realizován s finanční podporou Ministerstva kultury; 

15. Používání loga „UNESCO“ na výstupech a prezentaci projektu příjemcem příspěvku, 
lze pouze na základě zvláštního povolení Ministerstva kultury, odboru mezinárodních 
vztahů, odd. UNESCO; 

16. V případě že je poskytnuta dotace na prioritu č. 1 z programu Podpora pro památky 
UNESCO, bude management plan zpracován v souladu s „Doporučenou strukturou 
Management Planu – Plánu nakládání se statky zapsanými na seznam Světového 
dědictví“ č.j.: MK 18060/2011 OPP ze dne 31. 3. 2011, zveřejněno na webu 
Ministerstva kultury: http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/odbor-
pamatkove-pece/default.htm  

17. Je povinen dostatečně a včas informovat Ministerstvo kultury o všech změnách 
týkajících se realizace projektu. V případě, že se projekt neuskuteční, je ukončen 
v průběhu roku nebo je realizován jen částečně, příjemce je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně písemně oznámit Ministerstvu kultury a nevyčerpané finanční 
prostředky vrátit na účet Ministerstva kultury, a to bez zbytečného odkladu poté, co se 
dozvěděl o skutečnosti zapříčiňující neuskutečnění nebo jen částečné uskutečnění 
projektu; 

18. Pokud vrací dotaci nebo její část během roku 2019, je povinen do 15 dnů od oznámení 
(viz bod 17): 

a) vrátit dotaci nebo její část na výdajový účet Ministerstva kultury, ze kterého 
byla dotace uvolněna, variabilním symbolem platby je č.j. rozhodnutí, 
kterým byla dotace přidělena, 

b) předložit Ministerstvu kultury kopii příkazu k úhradě prokazujícího vrácení 
dotace nebo její části a uvést na něm název projektu,  

c) pokud vrací pouze část dotace, předložit Ministerstvu kultury finanční 
vypořádání dotace.  

19. Pokud vrací dotaci nebo její část až v období po 1. 1. 2020, je povinen vrátit ji 
do 15. 2. 2020, nestanoví-li Ministerstvo kultury jiný termín, na depozitní účet 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/odbor-pamatkove-pece/Osnova-MP-_verze-30_3_2011_MK.doc


Ministerstva kultury č. 6015-3424001/0710, variabilním symbolem platby je č.j. 
rozhodnutí, kterým byla dotace přidělena; a je povinen předložit Ministerstvu kultury 
kopii příkazu k úhradě prokazujícího vrácení dotace nebo její části; po 15. 2. 2020 je 
třeba poskytnuté prostředky vrátit na účet příslušného finančního úřadu. 

20. Vede o čerpání a užití dotace samostatnou účetní evidenci podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění tak, aby tyto prostředky, jakož i nakládání s nimi, 
byly účetně odděleny od ostatního majetku příjemce; 

21. Nesmí převádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou 
úhradu výdajů spojených s realizací projektu; prvotní účetní doklady musí projít 
účetnictvím příjemce dotace; 

22. Je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem; 

23. Je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, pokud použije dotaci k úhradě zakázky, která je veřejnou 
zakázkou podle tohoto zákona; 

24. Je povinen vyčerpat celkové finanční prostředky projektu nejpozději do 31. 12. 2019, 
přičemž použitím finančních prostředků se rozumí zaplacení plateb hrazených z dotace 
a vlastního podílu v hotovosti a poukázáním plateb hrazených bezhotovostně. 
Mzdy a odměny z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti lze však 
hradit, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
nejpozději v lednu 2020; 

25. Do 15. 1. 2020, nestanoví-li Ministerstvo kultury jiný termín, předloží Ministerstvu 
kultury (věcnému odboru) závěrečné vypořádání o čerpání dotace, které se skládá 
ze závěrečné zprávy (bod 27), vyúčtování a finančního vypořádání prostředků státního 
rozpočtu (bod 26) a předložení výstupu projektu (bod 11); 

26. Provede k 31. 12. 2019 vyúčtování a finanční vypořádání celého projektu a předloží 
ho spolu s doklady o jeho použití, zejména s kopiemi účetních dokladů a dokladů 
o jejich úhradě, do 15. 1. 2020 Ministerstvu kultury, nestanoví-li Ministerstvo kultury 
jiný termín. Přitom je příjemce povinen dodržovat pokyny pro vyúčtování a použít 
příslušné formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva 
kultury v oddíle kulturní dědictví/ památková péče/ dotační programy/ program 
Podpora pro památky UNESCO.  

          Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat: 

a) celkový přehled všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci celého 
projektu 

b) přehled veškerých skutečně dosažených příjmů, včetně všech zdrojů 
financování celého projektu 

c) rozpis jednotlivých nákladových položek hrazených z poskytnuté dotace 

d) kopii výpisu z účtu s označením položek vztahujících se k realizaci projektu 

e) případnou výši a důvod nevyužité dotace 

K vyúčtování se přikládají kopie faktur, popř. jiných dokladů, vztahujících se k realizaci 
celého projektu, které dosvědčují použití dotace a které musí obsahovat náležitosti 
stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
K vyúčtování se dále přikládají kopie případných smluv o nájmu, kupních smluv, 
objednávek a dalších dokladů dosvědčujících použití dotace; 



27. Zároveň s vyúčtováním předloží závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

a) popis realizace projektu 

b) zhodnocení projektu 

c) dokumentaci realizace projektu obsahující nejméně 1 originální exemplář 
všech propagačních materiálů, které byly použity k realizaci a propagaci 
projektu (např. pozvánky, plakáty, katalogy, průvodce, jiné tiskoviny, CD, 
výtisky internetové prezentace atd.); dokumentace bude dále obsahovat 
kopie novinových článků, prezenčních listin, zápisů z návštěvních 
knih a dalších materiálů, včetně nosičů zvukových a zvukově obrazových 
záznamů, které dokumentují průběh akce a její dopad na veřejnost; 

28. Příjemce podléhá kontrole hospodaření podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, dále podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, 
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, v platném znění, a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 
v platném znění. Příjemce neprodleně poskytne kontrolnímu orgánu pro potřeby 
kontroly vyžádané podklady a informace a umožní pověřeným pracovníkům 
kontrolního orgánu vstup do svých objektů a na své pozemky; 

29. Na použití a čerpání dotace se vztahují rozpočtová pravidla. Nedodržení podmínek 
tohoto rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může podle § 44a zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), v platném znění, uložit místně příslušný finanční úřad odvod 
za porušení rozpočtové kázně a penále. Za méně závažné porušení povinností příjemce 
dotace, za které se uloží odvod ve výši 3 % celkové částky dotace, se ve smyslu § 14 
odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. považuje: 

a) nedodržení lhůt pro oznámení změn identifikačních údajů příjemce (bod 10) 

b) porušení povinnosti příjemce uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci 
projektu nebo souvisejících s jeho realizací, že se projekt uskutečňuje za finanční 
podpory Ministerstva kultury (bod 14),  

c) nedodržení lhůt pro zaslání závěrečné zprávy (bod 27),  

d) nedodržení lhůt pro předložení vyúčtování (bod 26), 

e) porušení povinnosti příjemce zaslat pozvánky na dotované akce (bod 11). 

 

Odůvodnění: 
 

Ve smyslu § 14 odst. 3 zákona rozpočtových pravidel, byla podána žadatelem - Město 
Žďár nad Sázavou - žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora pro památky UNESCO 
na realizaci projektu „Hvězda na Zelené hoře – propagační materiál“. Cílem projektu je 
vytvoření a výtisk informačního letáku o celkovém nákladu 55 000 Ks, z čehož bude 37 000 
ks v české verzi, po 7 000 ks v anglické a německé verzi a po 2 000 ks v italské a francouzské 
verzi. 

Po posouzení žádosti a na základě jednání Komise Ministerstva kultury pro program 
Podpora pro památky UNESCO konané dne 18. 2. 2019, Ministerstvo kultury dospělo 



k závěru, že projekt plně odpovídá účelu programu Podpora pro památky UNESCO a je 
v souladu s mezinárodními závazky ČR, a proto rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí.   

Poskytnutí dotace podle tohoto rozhodnutí nezakládá nárok příjemce na poskytnutí další 
dotace v následujících letech. 

Způsob hospodaření s dotací je stanoven rozpočtovými pravidly, příkazem ministra 
kultury č. 25/2010 a příkazem ministryně kultury č. 39/2012. Dotaci lze užít pouze 
na realizaci projektu, na který byla poskytnuta. Její použití na jiný účel nebo v rozporu 
s podmínkami tohoto rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 3 písm. e) a § 44 
odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel. 

Konečně Ministerstvo kultury upozorňuje, že pokud příjemce vyúčtuje dotaci nesprávně, 
neúplně nebo opožděně, pokud neprovede s Ministerstvem kultury její finanční vypořádání 
nebo pokud nevrátí do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou nepoužil nebo kterou 
použil v rozporu s tímto rozhodnutím, nesmí mu Ministerstvo kultury poskytnout dotaci 
v roce 2019. Tento zákaz vyplývá z usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění 
usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády č. 657 ze dne 6. 8. 2014. 
 

Poučení: 
  

Proti tomuto rozhodnutí není podle § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání ani rozklad. Toto rozhodnutí nabývá právní 
moci dnem jeho doručení příjemci. 

 

 

 

 

  Mgr. Ing. Eva Trejbalová 
                                  vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 
                                          v odboru památkové péče Ministerstva kultury 
 
 

 

 

 

 

 

 




