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1 ÚČEL 
Tyto Zásady upravují postup při poskytování a kontrole využití dotací za účelem podpory 

rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru zejména 

v oblastech: 

a) kultura 

b) sport a tělovýchova 

c) životní prostředí 

d) vzdělávací a volnočasové aktivity 

e) činnost místních organizací 

        

       Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy 

       (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

        územních rozpočtů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění, aj.). 

 

2 PŮSOBNOST 
Tyto zásady jsou závazné pro: 

a) všechny zaměstnance Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, 

b) všechny členy výborů a komisí, kteří se svou činností podílejí na procesu při poskytování 

nebo kontrole využití dotací. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, které se v souvislosti s projednáváním žádosti o dotaci dozvěděly. 

 

3 ZKRATKY A POJMY 
MO       - městský obvod 

RMO     - rada městského obvodu 

ZMO     - zastupitelstvo městského obvodu 

VSK      - veřejnosprávní kontrola 

 
Poskytovatel – městský obvod Plzeň 7 – Radčice na základě rozhodnutí RMO nebo ZMO 

žádost – má vždy písemnou formu a jedná se o soubor všech požadovaných formulářů a  

               povinných příloh obsahově se vztahujících k projednávání dotace 

dotace – finanční prostředky z rozpočtu MO 

projekt – pro potřeby tohoto předpisu se projektem rozumí konkrétně definovaná akce  

               nebo činnost uskutečňovaná konkrétním žadatelem 

dotační program – tematicky (věcně), časově a finančně vymezený a ucelený soubor  

               požadavků a podmínek pro poskytnutí dotace na projekt. Každý dotační program  

               musí být schválen (vyhlášen) usnesením ZMO 

veřejnosprávní kontrola – kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  

               veřejné správě a o změně některých zákonů 

 

4 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOST 
Za zveřejnění termínu pro podání žádosti o dotace na internetových stránkách městského 

obvodu je odpovědný tajemník úřadu. 

Tajemník úřadu je odpovědný za zajištění VSK, přičemž kontrola žádosti a k ní přiložené 

dokumentace proběhne vždy do jednoho měsíce od jejího přijetí. Pověření zaměstnanci jsou 

oprávněni v případě dílčích nepřesností žádosti o dotace před termínem uzávěrky vyzvat 

žadatele k nápravě či doplnění tak, aby tyto úpravy mohly být do žádosti doplněny nejdéle ke 

dni termínu uzávěrky. Z této předběžné veřejnosprávní kontroly provedou pověření zaměstnanci 

záznam. 

Tajemník je odpovědný za přípravu smlouvy o poskytnutí dotace mezi městským obvodem a 

příjemcem dotace. 
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Pověřený zaměstnanec je povinen provádět záznamy o dotacích a jejich aktualizace v souladu s 

touto směrnicí v aplikaci Dotace.  

Odpovědný zaměstnanec realizující příkaz k provedení finanční operace směřující k přímému 

poskytnutí dotace je povinen ověřit, že žadatel nemá nesplacené závazky po lhůtě splatnosti 

vůči městu Plzni a jeho příspěvkovým organizacím. 

Pověření zaměstnanci jsou oprávněni provádět u žadatele – resp. příjemce dotace kontrolu 

v souladu s platnou legislativou a těmito zásadami. 

 

5 POPIS ČINNOSTÍ 

 

5.1  Základní principy 
1. Poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice a uzavírání smluv o 

poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí tuto 

skutečnost prostřednictvím pověřeného pracovníka úřadu písemně (datová schránka, 

doporučeně, osobně proti podpisu) a bez zbytečného odkladu žadateli, přičemž uvede důvod 

nevyhovění jeho žádosti. 

3. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu 

Plzni nebo jeho příspěvkovým organizacím, a to: 

- ke dni podání žádosti 

- v okamžiku vyplácení dotace (tj. při realizaci platebního příkazu k provedení finanční     

  operace).  

4. O poskytnutí dotace se rozhoduje na základě žádosti doplněné požadovanými přílohami. Je-li 

pro podání žádosti k dispozici předepsaný formulář, je žadatel o dotaci povinen podat žádost 

na tomto předepsaném formuláři a doplnit tam uvedené povinné přílohy. 

5. Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů uvedených v žádostech i poskytnutých 

dokladech. 

6. Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. 

7. Dotaci lze použít jen ke schválenému a smlouvou o poskytnutí dotace sjednanému účelu. 

8. Žadatel/příjemce je povinen oznámit do 15 dnů od vzniku každou změnu údajů uvedených 

v žádosti o poskytnutí dotace a skutečností majících vliv na jejich poskytnutí (zejména číslo 

účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, sídla, apod.). 

9. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků je porušením rozpočtové 

kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, se všemi právními důsledky s tím pojenými. 

10. Zneužití dotace může být stíháno jako trestný čin dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 

11. Při posuzování, zda dotace je veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie postupuje poskytovatel v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o 

úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 

vývoje, v platném znění. 

 

5.2  Typy udělovaných dotací 
1. Dotace jsou udělovány na jednotlivé projekty a člení se: 

-  podle způsobu poskytování na: 

a) dotace „programové“ (účel dotace je určený poskytovatelem v programu) 

b) dotace „individuální“ (účel je definován žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace)  

      -   podle druhů výdajů na: 

      a)   investiční dotace 

      b)   neinvestiční dotace 
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5.3  Využití dotací 
Dotaci lze poskytnout na: 

prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou  

v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené 

originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu schválené žádosti (u spotřeby energií se za 

uznatelné náklady považují také poskytnuté zálohy a dohadné položky s tím, že výši skutečně 

spotřebovaných energií je příjemce povinen poskytovateli doložit neprodleně po obdržení ročního 

vyúčtování od poskytovatele energií) 

 

Dotaci nelze poskytnout na: 

- mzdy a náklady organizátorů akcí či funkcionářů 

- tvorbu kapitálového jmění 

- odpisy majetku, DPH, daně, pokuty a sankce 

- činnost politických stran a hnutí 

- poskytnutí dotace jinému subjektu 

- náklady na reprezentaci (pohoštění, občerstvení a obdobná plnění) 

- smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, 

úroky apod. 

 

 Účel využití dotace může být blíže specifikován a jeho znění bude obsahem předmětu smlouvy 

 o poskytnutí dotace. 

 

 5.4 Žadatelé o dotace 
         1.  O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na    

              území ČR na akce nebo činnost, které jsou místně vázány na MO Plzeň 7 – Radčice a jsou  

              prováděny ve prospěch občanů (např. veřejně přístupné). Okruh žadatelů může být blíže  

              specifikován v dotačním programu. 

         2.  Žadateli o dotace nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené. 

               

5.5 Žádosti o dotace 
        1. Žádosti se podávají písemně poštou, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky   

             nebo osobně do podatelny ÚMO Plzeň 7 – Radčice, V Radčicích 9/19, Plzeň v termínu  

             zveřejněném na internetových stránkách úřadu. 

        2. Formuláře žádosti jsou k dispozici v podatelně úřadu. 

        3. Žádost musí obsahovat následující náležitostí a přílohy: 

            a) identifikace žadatele, tj. v případě fyzické osoby – jméno, příjmení, datum narození nebo  

                rodné číslo, adresa bydliště žadatele, a pokud jde o fyzickou osobu podnikatele také IČ  

                žadatele; v případě právnické osoby – název, IČ, sídlo a jméno a příjmení osoby jednající  

                jejím jménem 

            b) popis a rozpočet projektu nebo činnosti, pro kterou žadatel dotaci požaduje – tato část  

        obsahuje vždy: 

        -výši požadované částky 

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

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

          poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek) 

-odůvodnění žádosti 

 

Nelze-li z veřejných rejstříků dálkově (tj. prostřednictvím internetu) zjistit nebo ověřit identifikaci 

žadatele, je žadatel ke své žádosti povinen přiložit následující přílohy: 
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právnická osoba 

- kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejných rejstříků apod.); případně stanovy, 

zřizovací nebo zakládací listinu či doklady o rozhodovacích pravomocech organizace 

- identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

- identifikaci osob s podílem v této právnické osobě 

- identifikaci osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu 

 

podnikající fyzická osoba  

- kopii oprávnění k podnikání 

 

Žadatel je dále povinen k žádosti připojit: 

- čestné prohlášení (pokud není součástí žádosti) v souladu s příslušným ustanovením obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v platném znění, tj. 

zejména, že žadatel má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Plzni a jeho organizacím 

- prohlášení (pokud není obsahem žádosti, např., v popisu nebo rozpočtu projektu) o všech 

zdrojích financování projektu, na který je dotace požadována (je nutné uvádět všechny 

finanční prostředky, které již byly získané, i ty zdroje, o které má žadatel požádáno či má 

v úmyslu žádat). 

 

Neúplná, nesprávně vyplněná nebo pozdě podaná žádost (po vyhlášeném termínu uzávěrky) 

nebude dále posuzována. Tato skutečnost bude uvedena v záznamu z veřejnosprávní kontroly 

předběžné a v zápisu, popř. v usnesení finančního výboru. 

 

5.6  Kritéria pro hodnocení žádostí 
       1. Soulad účelu žádosti se zaměřením dotačních programů (grantů) 

         2. Působnost žadatele v rámci městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (počet členů či klientů  

             z MO Plzeň 7 – Radčice) 

         3. Způsob financování služby (projektu, akce, činnosti) – vícezdrojový způsob financováním,  

             členské příspěvky, apod. 

         4. Přínos a efektivita služby (projektu, akce, činnosti) pro obyvatele MO Plzeň 7 – Radčice 

 

       Tato kritéria mohou být doplněna v dotačním programu vypsaném pro jednotlivé oblasti. 

  

   5.7 Poskytnutí dotací 
        1. O poskytnutí dotací rozhoduje RMO, eventuálně ZMO v souladu se zákonem              

            č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, a zákonem č 250/2000 Sb., o rozpočtových               

             pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

        2. Mezi žadatelem a městským obvodem bude sepsána smlouva o poskytnutí dotace. 

        3. Pokud se žadatel nedostaví k podpisu nebo odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí dotace  

            nejdéle do dvou měsíců od obdržení prokazatelné výzvy k podpisu smlouvy, ztrácí nárok  

            na poskytnutí dotace. 

        4. Vyplacení finančních prostředků, jejichž poskytnutí již bylo schváleno příslušnými orgány  

            obvodu se pozastavuje v případech kdy: 

            - je v rámci výkonu VSK zjištěno nevyřešené porušení rozpočtové kázně žadatelem 

            - jsou zjištěny nesplacené (nevyřešené) pohledávky města Plzně nebo jeho organizací za  

              žadatelem. 

             V uvedených případech je vyplacení dotace pozastaveno až do doby vyřešení nastalé  

              situace. 

         5. V případě, že před zahájením čerpání dotace vzniknou na straně příjemce jakékoliv  

              překážky bránící mu v realizaci projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, je příjemce  

              povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Nesplnění této  

   podmínky je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ustanovení § 22  
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   odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce je povinen ve lhůtě 30 dnů od oznámení dotaci 

  vrátit v plné výši na účet poskytovatele, případně ve lhůtě stanovené v písemné výzvě  

  příslušného odvětvového odboru. Nesplnění této podmínky je považováno za zadržení  

  finančních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

 

5.8 Čerpání dotace 
        1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků  

             v souladu s účely, pro které byly poskytnuty – výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat  

             cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaložen v souladu s následujícími principy: 

             - hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro  

                                          realizaci projektu 

             - účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu 

             - efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu     

       2.  Dotace ani její část nesmí být poskytnuta jiným fyzickým ani právnickým osobám, pokud  

nepůjde o úhradu spojenou s realizací účelu dotace; dotace nebo jakákoliv její část může být 

použita pouze na akce a činnosti politicky neutrální.  

3. Originály účetních dokladů prokazující využití dotace musí být viditelně označené tak, aby 

bylo zřejmé, že jde o čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu městského obvodu a výše 

použité dotace v Kč.             

4. Užití prostředků z rozpočtu obce právnickou i fyzickou osobou podléhá režimu zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

5. Příjemce je povinen v rámci realizace projektu informovat veřejnost o podpoře projektu ze 

strany města Plzně a na všech propagačních a informačních materiálech k projektu, na který 

mu byla přidělena dotace, uvést logo města v souladu s pravidly zveřejněnými na adrese 

www.plzen.eu a v rámci propagace projektu jako přispěvatele uvést Městský obvod Plzeň 7 

- Radčice. 

6. Příjemce je povinen realizovat projekt, na který byla dotace poskytnuta, v souladu     

s předloženou žádostí a respektovat jeho strukturu, charakter a cíl. 

7. Příjemce je povinen dbát při realizaci projektu obecné mravnosti a dobrého jména 

městského obvodu Plzeň 7 – Radčice i statutárního města Plzně (realizací projektu nesmí 

dojít k porušování právních předpisů a nesmí být narušen veřejný pořádek). 

8. Příjemce je povinen na výzvu poskytovatele předložit do 30 dnů od doručení výzvy    

písemnou zprávu o postupu prací na projektu a o čerpání poskytnutých finančních 

prostředků. 

9. Příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele o zastavení prací na projektu (a to     

i ve smyslu předčasného ukončení bez naplnění cíle projektu) nebo o nutných změnách  

            v projektu - bez písemného souhlasu poskytovatele není možné změny na schváleném  

            projektu provádět. 

  Nesplnění těchto podmínek je považováno za porušení závažné povinnosti ve smyslu ustanovení 

§ 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.  

 

5.9 Vyúčtování dotací 

1. Příjemce dotace je povinen přidělené finanční prostředky ve stanoveném termínu řádně 

vyúčtovat. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen ve smluvně 

stanoveném termínu vrátit poskytovateli.   

2.  Pokud příjemce dotace po zahájení jejího čerpání zjistí, že není schopen zabezpečit čerpání této 

dotace v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo podmínkami danými těmito Zásadami, 

neprodleně o tomto zjištění prokazatelně písemně informuje poskytovatele, pozastaví čerpání 

dotace a současně předloží návrh na řešení. 

3.  V případě, že realizace projektu bude přerušena či zastavena, je příjemce dotace povinen do 30    

       dnů od vzniku uvedené skutečnosti odevzdat na příslušný MO závěrečné vyúčtování dotace a     

http://www.plzen.eu/
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       na účet poskytovatele vrátit dotaci nebo její nečerpanou část. 

 Dotaci v plné výši nebo její nečerpanou část je příjemce povinen vrátit na účet městského 

obvodu ve lhůtě 30 dnů od oznámení, že projekt nebyl realizován nebo odevzdání závěrečného 

vyúčtování z důvodu přerušení či pozastavení projektu. 

  

         5.10 Kontrola nakládání s dotacemi  

1. V souvislosti s poskytnutím dotace je žadatel/příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli 

uskutečnit předběžnou, průběžnou a následnou VSK dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole 

(kontrolní řád) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, oba v platném znění, v souladu 

s ročním plánem kontrolní činnosti i mimořádně zařazenou. 

2. Žadatel/příjemce dotace se zavazuje poskytnout veškerou vyžádanou součinnost, včetně 

umožnění kontroly originálních účetních a dalších dokladů vztahujících se k předmětu kontroly 

dotace a dokladů týkajících se využití dotace, plnění účelu a dalších podmínek stanovených 

v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace.  

3. Kontrolu využití dotace jsou oprávněny provádět pověření pracovníci ÚMO Plzeň 7 – Radčice 

a kontrolní výbor ZMO. 

4. Jsou-li v rámci administrativní VSK zjištěna odstranitelná pochybení ve smyslu § 22 odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je 

žadatel/příjemce obratem doložitelně vyzván ke zjednání nápravy do určeného termínu, který 

stanoví pověřený zaměstnanec.  

5. Vzejde-li z administrativní VSK provedené pověřeným zaměstnancem zjištění nasvědčující 

tomu, že s dotací není nakládáno v souladu se zákonem, smlouvou nebo dotačními 

podmínkami, je pověřený zaměstnanec povinen na tuto skutečnost písemně upozornit 

vedoucího úřadu. Ten neprodleně rozhodne o realizaci VSK vykonané na místě nebo rozhodne 

o dalším postupu sjednání nápravy. Toto rozhodnutí bude uvedeno v záznamu o kontrole. 

Výstupem z VSK vykonané na místě je protokol. 

6. Je-li v rámci VSK vykonané na místě zjištěno porušení rozpočtové kázně, postupuje se dle 

ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, dle smluvních podmínek a při uložení odvodu a penále.  
 

        5.11  Ukončení smlouvy 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah: 

a) dohodou, 

b) odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, že příjemce poruší jakékoliv 

ustanovení smlouvy. 

2. K rozhodnutí o odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele je příslušný ten orgán, který o    

 poskytnutí dotace rozhodl.  

3. Návrh na rozhodnutí o odstoupení od smlouvy předkládá na základě výsledků VSK vedoucí  

 úřadu příslušným orgánům obvodu.  

4. Právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 1. odst. b) tohoto článku nemusí být uplatněno za 

 podmínky, že příjemce řádně spolupracuje a realizuje uložená nápravná opatření. 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  

6. Porušení rozpočtové kázně nezakládá důvod pro odstoupení od smlouvy. 

          

 


