
MKCRX00DDZOB 

č.j.: MK 2175/2019 OE

Příkaz
ministra kultury 

č. / / 2019

ze dne 2019,

kterým se vydává směrnice pro poskytování dotací na podporu veřejných kulturních

služeb Ministerstvem kultury

ČI. I
Předmět úpravy

1) Tento příkaz upravuje postup při poskytování neinvestičních a investičních dotací 
ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury (dále jen „ministerstvo44) podle zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla44) fyzickým a právnickým 
osobám.

2) Tento příkaz se u poskytování dotací na financování programů ve smyslu § 12 odst. 1 
rozpočtových pravidel, které jsou poskytovány podle rozpočtových pravidel a vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných pokynů Ministerstva financí, použije 
přiměřeně.

3) Při poskytování dotací je ministerstvo mimo jiné povinno postupovat i podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném 

ustanovením § 14q rozpočtových pravidel, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 

vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
ve znění pozdějších předpisů.

4) Podle tohoto příkazu se postupuje, pokud není zvláštními právními předpisy nebo 
usneseními vlády upravujícími poskytování dotací ministerstvem stanoveno jinak. Těmito 
zvláštními právními předpisy a usneseními vlády jsou zejména:

a) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcí předpisy;

b) zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí předpisy;
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c) zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy;

d) zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy1;

e) zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
f) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
g) usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 1995 č. 110, k Programu záchrany 

architektonického dědictví;

h) usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209, k Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón;

i) usnesení vlády České republiky ze dne 16. července 1997 č. 426, o Programu 
restaurování movitých kulturních památek;

j) usnesení vlády České republiky ze dne 10. září 2003 č. 902, o Programu státní 
podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů 

a pěveckých sborů;
k) usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2016 č. 415, k návrhu Programu 

státní podpory festivalů profesionálního umění;
l) usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 276, k návrhu na zřízení 

výběrového dotačního řízení Akviziční fond;
mjusnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2015 ě. 891, o Zprávě o plnění 

úkolů a k návrhu dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého 
kulturního dědictví na léta 2016 až 2020;

n) usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 527, k návrhu na zřízení 
dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů.

5) Tento příkaz zapracovává Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy 
schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 
19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (dále jen „Zásady 
vlády“). Vznikne-li rozpor mezi Zásadami vlády a usnesením vlády podle odstavce 4, má 
usnesení vlády podle odstavce 4 přednost. Otázky neřešené usnesením vlády podle 
odstavce 4 se řeší podle Zásad vlády.

6) Veřejnosprávní kontroly žadatelů o poskytnutí dotace a u příjemců dotací jsou prováděny 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

7) Kde tento příkaz hovoří o dotaci, rozumí se tím podle okolností též příspěvek či účelová 
podpora podle zvláštních právních předpisů.

! kde postup pro poskytování institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace je 
stanoven usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, k Metodice hodnocení výzkumných organizací a 
hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje i a inovací, a Příkazem ministra kultury č. 11/2018 ze dne 
25. května 2018 v platném znění.
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8) Na dotace, které ministerstvo poskytuje na základě zvláštních právních předpisů nebo 
usnesení vlády, se nemusí použít termíny a počty splátek podle čl. VI odst. 9 a či. XIII 
odst. 5 a 6.

ČI. II
Základní ustanovení

1) Při postupech podle tohoto příkazu musí být vždy respektován princip rovnosti osob před 
státní správou, princip transparentnosti a rovnosti přístupu ke všem žadatelům v rámci 
vyhlášeného dotačního titulu či výzvy, a princip efektivity při nakládání s prostředky 
státního rozpočtu.

2) Dotace je poskytována na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 14 odst. 4 
rozpočtových pravidel). Na dotaci není právní nárok.

3) Dotace může být poskytnuta fyzickým osobám nebo právnickým osobám. Dotace nemůže 

být poskytnuta útvarům, které nemají právní osobnost - například společnosti podle 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tiché společnosti podle § 2747 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo městské obvody, městské části a části obce podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % plánovaných rozpočtových nákladů 
projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta, pokud předpisy podle čl. I odst. 4 
nestanoví jinak. Jsou-li pro to závažné důvody (nepředvídatelné situace, vyšší moc, 
mimořádný význam projektu apod.) může být na základě žádosti ministrem kultury 
stanoven vyšší procentní podíl dotace na plánovaných rozpočtových nákladech projektu 
(tj. může být rozhodnuto o poskytnutí dotace až do výše 100% rozpočtovaných nákladů).

5) Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi více orgány 
státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů přesáhnout 70 % skutečných nákladů projektu.

6) Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, 
vytvoření, rozvoj nebo změna něčeho konkrétního (např. produktu či služby) v oblasti 
poskytování veřejných kulturních služeb (§ 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých 

druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) za využití určitých zdrojů (lidských zdrojů, finančních zdrojů, apod.).

7) Pokud je týž projekt financován dotacemi z více státních zdrojů nebo z rozpočtů 
územních samosprávných celků, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není 
dovolena.

8) Rozpočet projektu nesmí vykazovat zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. 
Pokud příjemce dosáhne realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, faktického 
zisku, je tento zisk příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.

9) Dotace jsou poskytovány na základě výzvy k podání žádosti podle § 14j rozpočtových 
pravidel a po posouzení projektu ve výběrovém dotačním řízení.
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10) Na realizaci projektů k naplnění mezinárodních smluv nebo memorand, které má Česká 
republika či ministerstvo uzavřeny, a to v případě, kdy dotace může být poskytnuta jen 
jednomu žadateli, případně několika málo žadatelům, je možné poskytnout dotaci 
na základě žádosti i bez předchozí výzvy. Poskytnutí dotace bez výzvy je možné 
i v případech, kdy se jedná o jedinečný projekt mimořádného významu, který může 
realizovat pouze jediný subjekt. Podkladem pro rozhodnutí o poskytnutí dotace v těchto 
případech je vedle žádosti odborné stanovisko věcně příslušného útvaru. Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace vydané podle tohoto odstavce podepisuje ministr kultury.

ČI. III

Programy a dotační tituly v resortu kultury

1) Základní oblasti podpory, jejichž financování je zajišťováno dotacemi z rozpočtové 
kapitoly 334 - Ministerstvo kultury:

Ochrana měkkých cílů:

1. Dotační program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 

Památky:

1. Program záchrany architektonického dědictví
2. Havarijní program

3. Program restaurování movitých kulturních památek
4. Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón

5. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny 
a krajinné památkové zóny

6. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností
7. Program Podpora pro památky UNESCO

8. Kulturní aktivity v oblasti památkové péče 

Muzea a galerie

1. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
2. Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných 

veřejných služeb muzeí a galerií

3. Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví
4. Podpora expozičních a výstavních projektů
5. Program kulturní aktivity - podprogram Podpora projektů spolků 

a pobočných spolků
6. Akviziční fond

Regionální a národnostní kultura

1. Podpora tradiční lidové kultury

2. Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
3. Podpora rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit
4. Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

a)

b)

c)

d)
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5. Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých 
aktivit

6. Podpora regionálních kulturních tradic
7. Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 

v České republice

8. Podpora integrace příslušníků romské menšiny

9. Program kulturní aktivity - podprogram Podpora projektů spolků 
a pobočných spolků

e) Hudba

1. Program státní podpory festivalů profesionálního umění

2. Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů

3. Kulturní aktivity v oblasti klasické hudby a alternativní hudby 

Divadlo

1. Program státní podpory festivalů profesionálního umění
2. Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních

symfonických orchestrů a pěveckých sborů

3. Kulturní aktivity v oblasti divadla a tance 

Tanec

1. Program státní podpory festivalů profesionálního umění
2. Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních

symfonických orchestrů a pěveckých sborů
3. Kulturní aktivity v oblasti divadla a tance

Výtvarné umění

1. Program státní podpory festivalů profesionálního umění
2. Kulturní aktivity v oblasti výtvarného umění 

Architektura a design

1. Program státní podpory festivalů profesionálního umění
2. Kulturní aktivity v oblasti výtvarného umění 

Literatura

1. Podpora literárních akcí
2. Literární periodika

3. Podpora vydání knih

4. Podpora vydání ěeské literatury v překladu

5. Program státní podpory festivalů profesionálního umění 

Knihovny

1. Veřejné informační služby knihoven
2. Knihovna 21. století

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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1) Kinematografie a média

1. Kulturní aktivity v oblasti kinematografie a médií
2. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 

menšin

Věda a výzkum

1. Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity

Profesionální kulturní aktivity v zahraničí

1. Kulturní aktivity na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí 

Evropská unie

1. Podpora spolufinancování projektů, které uspěly v rámci unijního 
programu Kreativní Evropa - kultura

2. Podpora trvalé udržitelnosti projektu Evropské hlavní město kultury 

Církve a náboženské společnosti

1. Podpora rozvoje náboženských a nábožensko-kultumích aktivit spolků

2. Podpora významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

m)

n)

o)

P)

Investice

1. Programy pro regionální kulturní zařízení, církve a náboženské společností
2. Programy pro státní příspěvkové organizace MK ČR

q)

2) V odstavci 1 nejsou zahrnuty mimořádné dotační programy Či oblasti podpory, které mají 
specifický účel, vychází z usnesení vlády či vnitřních předpisů ministerstva, a jsou 
zpravidla krátkodobého charakteru, například mimořádné programy k významným 
výročím či specificky vymezené oblasti podpory.

ČI. IV
Schválený rozpočet, mimořádné navýšení rozpočtu kapitoly a nerozdělené finanční

prostředky

1) Odbor ekonomický předloží věcně příslušným útvarům na základě zákona o státním 
rozpočtu na příslušný rok nejpozději do 15. ledna rozpis schváleného rozpočtu 
v následující struktuře:

a) schválený rozpočet příjmů a výdajů věcně příslušného útvaru;

b) závazné ukazatele ministerstva;

c) číselníky ukazatelů, programů, účelových znaků a dále číselník nástrojů a zdrojů, 
které se týkají příjmů a výdajů kapitoly.

2) K mimořádnému navýšení rozpočtové kapitoly 334 - Ministerstvo kultury nad rámec 
schváleného rozpočtu pro účely tohoto předpisu zpravidla dochází:

a) na základě usnesení vlády;
b) na základě souhlasu Ministerstva financí s žádostí o provedení rozpočtového opatření 

v souvislosti s navýšením výdajů Ministerstva kultury.
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3) V případě, kdy není účel navýšení zcela identifikovatelný, tj. kdy žádost o rozpočtové 
opatření obsahuje pouze ukazatel (např. kulturní aktivity), paragraf a položku, rozhodne 
ministr kultury o jejich uspořádání mezi příslušnými dotačními tituly. Toto uspořádání 
musí reflektovat závazný ukazatel, v rámci kterého byla žádost a následně navýšení 
provedeno. Podklady pro rozhodnutí o uspořádání připravuje a předkládá do porady 
vedení ministrovi kultury náměstek pro řízení sekce, v jehož věcné působnosti je 
majoritní podíl z navýšené částky. Informace o příslušném rozpočtovém opatření a částce 

obdrží od náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní.

4) Po schválení vnitřního zatřídění mimořádného navýšení rozpočtu kapitoly poradou vedení 
do jednotlivých středisek dle odstavce 2 a následném provedení rozpočtového opatření 
odborem ekonomickým, realizuje další postup poskytnutí dotace těchto prostředků 

příslušný věcně příslušný útvar ve spolupráci s odborem ekonomickým.

5) V případě, že jsou k dispozici finanční prostředky, které nebyly rozděleny v rámci řádně 
vyhlášené výzvy, může věcně příslušný útvar vyhlásit mimořádnou výzvu k podávání 
žádostí.

6) V případě vyhlášení mimořádné výzvy se použijí ustanovení tohoto příkazu, pokud je to 

možné.

ČI. V
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace

1) Věcně příslušné útvary každoročně předloží do 30. 6. prostřednictvím příslušného 
náměstka pro řízení sekce ke schválení ministrovi kultury návrh tematických okruhů 
a případně prioritních oblastí v rámci jednotlivých dotačních titulů, na které se zaměří 
poskytování dotací v následujícím roce.

2) Po schválení návrhu tematických okruhů a případně prioritních oblastí dle odstavce 1 
zajistí věcně příslušné útvary v souladu s § 14j rozpočtových pravidel zveřejnění výzev 
k podávání žádostí. Výzva se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
zejména na internetových stránkách ministerstva (případně v tisku, v oborových 
periodikách, či prostřednictvím jiných komunikačních kanálů), a musí být veřejně 
přístupná po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti o dotaci.

3) Při formulaci výzvy postupuje poskytovatel dle § 14j rozpočtových pravidel. Obsahem 

výzvy je alespoň:

a) věcné zaměření výzvy;

b) okruh oprávněných žadatelů;

c) lhůta pro podání žádosti;

d) způsob podání žádosti;

e) požadavky, které žadatel musí naplnit;

f) předpokládaný způsob určení výše dotace;

g) způsob a kritéria hodnocení žádostí;
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h) lze-li z dotace financovat pouze určitý podíl a typ nákladů projektu (tj. vymezení 
uznatelných nákladů), informace o této výši a o skutečnosti, že vyšší částku dotace 

nelze poskytnout;

i) informace o finančním vypořádání dotace a vyúčtování dotace;

j) informace o kontrole použití dotace;

k) informace o řízení o odnětí dotace;

l) seznam vyžadovaných příloh, např. formulář žádosti, formulář vyúčtování, 
formulář avíza, doklad o bankovním účtu, doklad o oprávnění jednat jménem 

žadatele, který je právnickou osobou.

4) Ve výzvě se vždy uvede, zda v souladu s § 14j odst. 2 rozpočtových pravidel 
ministerstvo:

a) připouští odstranění vad žádosti na základě výzvy ministerstva podle § 14k odst. 1 
rozpočtových pravidel nebo nikoli;

b) může vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných 

pro rozhodnutí o žádosti podle § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel nebo nikoli;

c) může žadateli doporučit úpravu žádosti podle § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel 
nebo nikoli;

d) připouští, aby v případě smrti nebo zániku žadatele vstoupil do řízení jeho právní 
nástupce podle § 141 rozpočtových pravidel nebo nikoli.

5) Ve výzvě se vždy uvede, že pokud byla žádost pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, 
může ministerstvo podle § 14p rozpočtových pravidel novým rozhodnutím žádosti zcela 
nebo zčásti vyhovět, pokud s tím příjemce souhlasí.

6) Výzvu je možné vyhlásit jako víceletou, je-li to účelné či umožňuje-li to zvláštní právní 
předpis. Pravidla financování ze státního rozpočtu však musí být vždy stanovena 
na každý kalendářní rok samostatně v souladu s § 14 rozpočtových pravidel, zvláštními 
právními předpisy a usneseními vlády.

7) V závislosti na rozpočtových možnostech ministerstva, zpravidla dle disponibilních 

prostředků věcně příslušného útvaru, může tento útvar vyhlásit více výzev pro výběrová 
dotační řízení, a to i v průběhu roku, v němž mají být dotace poskytnuty.

8) Žadatel předloží v termínech a způsobem stanoveným podle vyhlášené výzvy žádost 
o poskytnutí dotace, jejíž vzorový formulář tvoří přílohu tohoto příkazu. Termín pro 
předložení žádostí stanoví věcně příslušné útvary obvykle do 30. 9. roku, který předchází 
roku, ve kterém může být dotace poskytnuta.

9) Věcně příslušné útvary mohou vzorový formulář žádosti dle svých potřeb upravit 
a doplnit, avšak za dodržení rozsahu stanoveného v § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel.

Stránka 8 z 22



ČI. VI
v

Žádost o poskytnutí dotace a řízení o ní

1) Ministerstvo rozhoduje o poskytnutí dotace pouze na základě žádosti obsahující:

a) identifikaci výzvy, její název a adresu ministerstva;

b) označení žadatele těmito údaji:

1. v případě fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, 
bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu nebo adresa pobytu;

2. v případě fyzické osoby podnikající jméno a příjmení, datum narození, rodné 
číslo, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu nebo adresa pobytu, IČO;

3. v případě právnické osoby název, adresa sídla, IČO;

c) požadovanou částku dotace;

d) účel, na který chce žadatel dotaci použít;

e) lhůtu, v níž má být dosaženo účelu dotace;

f) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci;

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární 
orgán nebo jednají na základě udělené plné moci;

2. osob s podílem v žadateli;

3. osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu;
g) obecné náležitosti projektu:

1. název projektu;

2. popis a rozsah projektu;
3. měřitelné cíle projektu;
4. popis cílové skupiny;

5. harmonogram realizace projektu;
6. předpokládané zdroje financování projektu;

h) rozpočet projektu, pokud mají být z dotace hrazeny osobní náklady, je nutno uvést 
v rozpočtu platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody a případné další související 
náklady;

i) seznam subjektů, které žadateli poskytly dotaci na daný projekt, a subjektů, kterým 

žadatel zaslal nebo zašle žádost o poskytnutí dotace na daný projekt, vždy s 

uvedením výše poskytnuté či požadované dotace;

j) odůvodnění významnosti projektu, zvláště v případě žádosti o poskytnutí dotace 

ve výši přesahující 70 % celkových nákladů projektu;

k) další náležitosti, které stanoví věcně příslušný útvar podle konkrétních specifik 

příslušného dotačního titulu.

2) Žádost je podána včas, jestliže:

a) v případě doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je dodána do datové 

schránky ministerstva nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti;
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b) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je nejpozději 
poslední den lhůty pro podání žádosti prokazatelně podána k poštovní přepravě 

(rozhoduje datum otisku razítka pošty na obálce);

c) v případě podání dokumentu na podatelně ministerstva je nejpozději poslední den 

lhůty pro podání žádosti takto podána (rozhoduje datum otisku razítka podatelny 

ministerstva);

d) žadatel splnil další podmínky pro doručení žádosti, které ministerstvo uvedlo ve 

výzvě, zejména doručil žádost v elektronické formě ve stanoveném formátu a 

rozsahu na adresu uvedenou ve výzvě.

3) V případě, kdy žádost o poskytnutí dotace trpí vadami (např. je nutná úprava žádosti, 
doložení dalších podkladů), postupuje věcně příslušný útvar dle § 14k rozpočtových 

pravidel, pokud si to ve výzvě vyhradil. Přiměřená lhůta je zpravidla 5 pracovních dnů. 
V odůvodněných případech může věcně příslušný útvar stanovit lhůtu delší, nejvýše však 

20 pracovních dnů.

4) Řízení o žádosti vede věcně příslušný útvar, který provádí hodnocení předložených 

projektů, zpravidla prostřednictvím svých poradních orgánů - komisí.

5) Věcně příslušný útvar zajistí, pokud tomu nebrání závažné důvody, aby do konce roku, 
který předchází roku, v němž má být dotace poskytnuta, byl na webových stránkách 

ministerstva zveřejněn seznam nebo pořadí úspěšnosti projektů.

6) Seznam nebo pořadí podle odstavce 5 zpracovává věcně příslušný útvar a schvaluje jej 
jeho vedoucí zaměstnanec (ředitel odboru či vedoucí samostatného oddělení). V seznamu 

nebo pořadí bude uvedeno, že na projekty v něm vyjmenované bude poskytnuta dotace, 
jestliže to rozpočtové možnosti ministerstva dovolí a jestliže žadatel splní všechny 

podmínky, které pro poskytnutí dotace stanoví právní předpisy, usnesení vlády, tento 

příkaz a další vnitřní předpisy ministerstva.

7) O poskytnutí jednotlivých dotací a o jejich výši, jakož i o zamítnutí žádosti rozhoduje 

ministr kultury. Podkladem pro jeho rozhodnutí je vždy návrh věcně příslušného útvaru. 
Ten při formulaci návrhu zpravidla vychází z posouzení projektů poradním orgánem 

podle odstavce 4. Součástí návrhu je návrh rozdělení finančních prostředků na jednotlivé 

úspěšné projekty. Součástí návrhu je dále seznam žádostí, na jejichž základě nesmí být 
dotace poskytnuta. Přílohou návrhu je zápis zjednání poradního orgánu - komise.

8) Dotace nesmí být poskytnuta:

a) žadateli, který podle zjištění ministerstva za kalendářní rok, který bezprostředně 

předchází roku, na který je dotace žádána, nevypořádal dotaci ve stanoveném 

termínu. Vypořádáním dotace (§ 14 odst. 9 rozpočtových pravidel) se rozumí 
nesprávné, neúplné nebo opožděné vyúčtování dotace. Žádosti takového žadatele
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ministerstvo zamítne rozhodnutím podle § 14m odst. 1 písm. b) rozpočtových 

pravidel;

b) žadateli, který podle zjištění ministerstva za kalendářní rok, který bezprostředně 

předchází roku, na který je dotace žádána, nevrátil do státního rozpočtu nevyužitou 

dotaci nebo její část nebo dotaci či část dotace, kterou použil v rozporu 

s podmínkami stanovenými pro její použití. Žádosti takového žadatele ministerstvo 

zamítne rozhodnutím podle § 14m odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel;

c) žadateli, který podle zjištění ministerstva za kalendářní rok, který bezprostředně 

předchází roku, na který je dotace žádána, nepředložil závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu včetně všech příloh ve stanoveném termínu, nebo ve stanovené lhůtě 

neodstranil závažné nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech. Žádosti 
takového žadatele ministerstvo zamítne rozhodnutím podle § 14m odst. 1 písm. b) 
rozpočtových pravidel;

d) na základě žádosti podané před zveřejněním výzvy. K takové žádosti ministerstvo 

nepřihlíží (§ 14j odst. 3 rozpočtových pravidel) a o této skutečnosti žadatele 

vhodným způsobem vyrozumí;

e) na základě žádosti podané po uplynutí lhůty pro podání žádosti [§ 14j odst. 4 písm. a) 
rozpočtových pravidel]. Řízení o takové žádosti ministerstvo zastaví usnesením, 
které doručí žadateli;

f) na základě žádosti, která trpí vadami a zároveň výzva neumožňuje vyzvat žadatele 

k odstranění těchto vad [§ 14j odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel]. Řízení 
o takové žádosti ministerstvo zastaví usnesením, které doručí žadateli;

g) žadateli, který neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů uvedenému ve výzvě [§ 14j 
odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel]. Řízení o takové žádosti ministerstvo zastaví 
usnesením, které doručí žadateli.

9) Věcně příslušný útvar provádí výběrové dotační řízení tak, aby ministr kultury mohl 
rozhodnout o poskytnutí dotace do konce února roku, v němž má být dotace poskytnuta. 
Ustanovení odstavce 8 tím není dotčeno.

ČI. VII
Zpracování osobních údajů

Ministerstvo kultury jakožto správce a zpracovatel osobních údajů postupuje podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES a podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů.
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ČI. VIII
Hodnocení žádostí

1) Hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:

a) formální hodnocení, které provádí věcně příslušný útvar;
b) věcné hodnocení, které provádí věcně příslušný útvar a jeho poradní orgán - komise 

(Cl. VI odst. 4).

2) Kritéria formálního hodnocení jsou stanovena ve výzvě. Formální hodnocení vždy 
obsahuje:

a) posouzení, zda byla dodržena lhůta pro podání žádosti;
b) posouzení, zda byla žádost podána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele;
c) posouzení, zda byla žádost podána oprávněným žadatelem;

d) posouzení souladu hodnocené žádosti s úěelem dotačního titulu a zveřejněné výzvy;

e) posouzení, zdaje žádost řádně, úplně a správně vyplněna;

f) posouzení, zda jsou připojeny všechny požadované přílohy.

3) Komise provádí věcné (odborné) hodnocení žádostí, zpravidla včetně bodového 
hodnocení, sestavuje pořadí žádostí a zpravidla navrhuje výši dotace na jednotlivé 
žádosti.

4) Kritéria věcného hodnocení jsou stanovena ve výzvě a zpravidla se týkají:

a) posouzení propracovanosti, srozumitelnosti a výstižnosti hodnoceného projektu;

b) posouzení významnosti projektu (potřeba, rozsah, dopad, využitelnost, aj.), 
návaznosti na obdobné projekty, rozvojový potenciál;

c) posouzení dopadu na rozvoj společnosti a života v regionech;

d) posouzení zpracování realizačního plánu s jednotlivými kroky a časovým 

harmonogramem;

e) posouzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti rozpočtu předkládaného projektu 

a přiměřenosti výše požadované dotace v závislosti na kvalitě a rozsahu projektu;

f) posouzení adekvátnosti personálního zajištění projektu vzhledem kjeho 

předpokládaným výstupům.

5) Podklady pro jednání komise zpracovává a komisi včas před jednáním předkládá věcně 
příslušný útvar. Věcně příslušný útvar předkládá komisi pouze žádosti, které úspěšně 
prošly formálním hodnocením. Vždy komisi informuje o žádostech, které neprošly 
formálním hodnocením a o důvodech vyřazení těchto žádostí. Komise si může 
v odůvodněných případech od věcně příslušného útvaru vyžádat pro informaci i žádosti, 
které byly po formálním hodnocení vyřazeny.
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6) O výsledku jednání komise se vždy pořizuje zápis, jehož součástí je prezenční listina. 
V zápisu se uvede pořadí úspěšných žadatelů, bylo-li sestaveno, bodové hodnocení 
úspěšných žádostí, bylo-li provedeno, navrhovaná výše dotace jednotlivým žadatelům, 
uvedení neúspěšných žadatelů a důvody pro jejich vyřazení a další významné skutečnosti 
pro rozhodování o žádostech. Podepsaný zápis předá předseda komise věcně příslušnému 
útvaru, není-li jiným předpisem stanoveno odlišně.

ČI. IX
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změny

1) Věcně příslušný útvar na základě rozhodnutí ministra kultury podle čl. VI odst. 7 
zpracovává a vydává:

a) rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 14 odst. 4 rozpočtových pravidel);

b) rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 14n rozpočtových pravidel);

Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.

2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace zpracuje a vydá věcně příslušný útvar v souladu s § 14 
odst. 4 rozpočtových pravidel.

3) Vztah k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je upraven 
ustanovením § 14q rozpočtových pravidel. Na řízení o poskytnutí dotace se vztahuje 
správní řád s výjimkou jeho ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, 
§ 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146.

4) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se 
nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 
písm. a) správního řádu. Domáhá-li se žadatel nebo příjemce ve správním soudnictví 
zrušení rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace nebo o zamítnutí žádosti, lze jej 
uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení. Pokud má být 
v přezkumném řízení (§ 94 a násl. správního řádu) vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, použije se tento příkaz, nemusí se však použít ustanovení o výzvě.

5) Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci, což se uvede v jeho části 
„Poučení14.

6) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace je možná pouze postupem a za podmínek 
stanovených v § 14o rozpočtových pravidel, a to na základě žádosti příjemce dotace, 
popřípadě změnou rozhodnutí v přezkumném řízení podle § 94 a násl. ve spojení s § 153 
odst. 1 písm. a) správního řádu.

7) Pokud bude poskytovateli doručena žádost o změnu rozhodnutí, posoudí věcně příslušný 

útvar její oprávněnost a důvodnost. Pokud posoudí žádost jako důvodnou, vydá 
rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud příjemce žádá o změnu výše 

dotace, předloží věcně příslušný útvar před vydáním rozhodnutí žádost se svým 
stanoviskem ministrovi kultury k rozhodnutí, zda má být žádosti vyhověno. Pokud věcně 
příslušný útvar žádosti nevyhoví, vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
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8) Žádosti, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze podle § 14p 
rozpočtových pravidel novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět 
a ve zbytku ji zamítnout, pokud s tím žadatel nebo příjemce souhlasí nebo o to požádal. 
Hodlá-li ministerstvo vydat nové rozhodnutí z moci úřední, vyžádá si k tomu souhlas 
příjemce a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud souhlas v této lhůtě neobdrží, zastaví 
řízení usnesením podle § 66 odst. 2 správního řádu.

9) Při postupu podle § 14p rozpočtových pravidel (vydání nového rozhodnutí) se použije 
odstavec 7 obdobně.

Č1.X
Povinné náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace

1) Rozhodnutí se člení na výrok, odůvodnění a poučení a může obsahovat přílohy, které jsou 
nedílnou součástí jeho výroku a na které musí být ve výroku výslovně odkázáno.

2) Výrok vždy obsahuje:

a) označení a adresu poskytovatele, tedy Ministerstva kultury, a dále nadpis:

„ROZHODNUTÍ

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok ..."
b) konkrétní ustanovení zákona, podle kterého se rozhodnutí vydává;
c) označení žádosti (například názvem projektu nebo jednacím číslem žadatele) 

a označení příjemce dotace údaji dle čl. VI odst. 1 písm. b);

d) číslo účtu příjemce, na který bude dotace poskytnuta, uvedené v žádosti o dotaci. 
Tento údaj není třeba, pokud je dotace poskytována prostřednictvím kraje;

e) označení příslušného kraje a číslo účtu kraje, pokud je dotace poskytována právnické 
osobě zřízené územním samosprávným celkem;

f) celkové plánované rozpočtové náklady projektu dle schválené žádosti;
g) výši a strukturu dotace či maximální podíl dotace na celkových skutečných 

nákladech projektu;

h) účel, na který je dotace poskytována;

i) účelový znak, je-li příjemcem kraj nebo jsou-li prostředky poskytovány 
prostřednictvím rozpočtu kraje;

j) lhůtu, v níž má být dosaženo účelu dotace, popřípadě období, na které je dotace 
určena;

k) termín, v němž bude dotace odeslána na účet příjemce nebo na účet kraje, pokud je 
dotace poskytována prostřednictvím jeho rozpočtu. Je-li poskytnutí dotace rozvrženo 
do více dílčích plateb, uvedou se jejich jednotlivé termíny. Termíny budou stanoveny 
tak, aby běžné výdaje rozpočtu byly čerpány pokud možno rovnoměrně v průběhu 
roku a v souladu s čl. XIII odst. 5 až 7;

l) podmínky použití dotace, zejména časové, věcné technické a jiné podmínky 
zajišťující její použití v souladu s projektem a jeho rozpočtem;

m) povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž 

nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel, 
další povinnosti příjemce dotace.
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3) Aniž by byl dotčen odstavec 5, bude mezi podmínkami ve výroku rozhodnutí 
o poskytnutí dotace stanoveno, že příjemce:

a) je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů;

b) za splnění podmínek dle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen vést v účetnictví náklady a výnosy, výdaje a příjmy 

dotovaného projektu odděleně;

c) nesmí převádět dotaci na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů 

spojených s realizací projektu;

d) je povinen oznámit změny všech identifikačních údajů uvedených v žádosti, 
ke kterým došlo od předložení žádosti ministerstvu do konce období, na které byla 

dotace poskytnuta, a to do 14 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl;

e) je povinen ministerstvu předložit roční zprávu o svých aktivitách v rozpočtovém 

období, v němž mu byla dotace poskytnuta;

f) je povinen před případným zánikem vypořádat vztahy se státním rozpočtem;

g) je povinen předložit ministerstvu vyúčtování dotace, a to v termínech 

a s náležitostmi, které ministerstvo ve výroku rozhodnutí určí;

h) je povinen vyhotovit a předložit ministerstvu finanční vypořádání v návaznosti 
na vyhlášku č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška 

o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů;

i) pokud se projekt neuskuteční nebo se uskuteční jen částečně, je povinen tuto 
skutečnost bezodkladně oznámit ministerstvu a do 30 dnů od oznámení vrátit 
nepoužitou dotaci nebo její část ministerstvu;

j) je povinen používat dotaci hospodárně, účelně a efektivně;

k) je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije dotaci k úhradě zakázky, 
která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázkou podle tohoto zákona;

l) je povinen umožnit ministerstvu vykonání kontroly dodržování podmínek 
stanovených tímto rozhodnutím, poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost a 
umožnit vykonání veřej no správní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zákona 
č. 320/2001 Sb. a v rozsahu podle ustanovení § 13 odst. 2 daného zákona.

4) Je-li toho třeba, podmínky uvedené v odstavci 3 mohou být podle potřeby upraveny 
a doplněny; taktéž může být rozšířen obsah výroku uvedený v odstavci 2.

5) V rozhodnutí o poskytnutí dotace mohou být stanoveny pouze takové podmínky, 
na jejichž stanovení je veřejný zájem a jejichž stanovení je nezbytné například 

pro kontrolu použití dotace.

6) Ve výroku lze stanovit podmínky, jejichž porušení bude postiženo odvodem za porušení 
rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková částka dotace. Při stanovení nižšího 
odvodu se uvede procentní rozmezí nebo pevný procentní podíl vztahující se buď 
k celkové částce dotace, nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; je 
rovněž možné stanovit pevnou částku odvodu. Přitom ministerstvo přihlédne k závažnosti
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porušení rozpočtové kázně a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

7) V rozhodnutí musí být uvedeno, kdo rozhodnutí vydává, a to formou uvedení jména, 
příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem ministerstva. Rozhodnutí se opatří 
podpisem této osoby a úředním razítkem s vyznačeným malým státním znakem podle § 6 
zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zaručeným elektronickým podpisem této 

osoby a slovy „otisk úředního razítka".

8) Přílohy lze k rozhodnutí připojovat pouze v případech, je-li to nezbytné z důvodu obsahu, 
rozsahu nebo náležitostí rozhodnutí.

9) V odůvodnění se uvede alespoň, zda poskytovatel obdržel žádost ve lhůtě stanovené 
výzvou, jaká výše dotace byla požadována a jaká výše dotace byla poskytnuta, jak byla 
žádost hodnocena a případně z jakého důvodu nebyla poskytnuta celá částka uvedená 
v žádosti.

10) V poučení se uvede, že proti rozhodnutí není přípustné odvolání ani rozklad.

ČI. XI
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

1) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti zpracuje a vydá věcně příslušný útvar; toto rozhodnutí 
musí být vždy odůvodněno.

2) Věcně příslušný útvar může usnesením podle § 140 odst. 1 správního řádu, spojit řízení 
o více žádostech, zejména o žádostech, jež mají být zcela zamítnuty. Proti tomuto 
usnesení není možné podat řádný opravný prostředek. Toto usnesení poznamená věcně 
příslušný útvar do spisu a zajistí zveřejnění tohoto usnesení na úřední desce ministerstva 
způsobem podle odstavce 3.

3) Věcně příslušný útvar zajistí zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou, a to pouze 
na webových stránkách ministerstva, tedy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4) Rozhodnutí, kterými se žádost zcela zamítá, věcně příslušný útvar vydá nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy vydal veškerá rozhodnutí, kterými jsou finanční prostředky 
na základě výzvy poskytnuty.

ČI. XII
Použití dotace

1) Dotaci může příjemce použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
který v něm proto musí být uveden dostatečně konkrétně.

2) Dotace se poskytuje pouze na úhradu nezbytných nákladů projektu uvedených 

v rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vznikly během roku, ve kterém byla dotace 
poskytnuta.
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3) Dotace může být poskytnuta na úhradu:

a) osobních nákladů, jimiž se rozumí mzdové náklady, související zákonné odvody, 
a ostatní osobní náklady (tj. náklady vzniklé na základě dohod o provedení práce 
nebo dohod o pracovní činnosti a související zákonné odvody);

b) provozních nákladů spojených s realizací účelu dotace;

c) nemateriálních nákladů (služby);

d) materiálních nákladů.

Konkrétní výše dotace na osobní náklady se stanoví s přihlédnutím k úrovni platu 

za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Na úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen 
v případě, že zahraniční cesty jsou součástí projektu a nezbytnou podmínkou jeho 

realizace.

5) Z dotace nelze hradit náklady na:

a) pohoštění;

b) dary;

c) bankovní poplatky;

d) vyškolení personálu;

e) zpracování projektu;

f) účetní a právní služby;

g) udílení věcných či finančních ocenění.

6) Věcně příslušný útvar může nad rámec odstavce 5 stanovit i další druhy nákladů, které 
z dotace nelze hradit. Tento upravený seznam neuznatelných nákladů je zveřejněn 
ve výzvě. Veškeré náklady, které z dotace nelze hradit, vyjmenuje věcně příslušný útvar 

ve výroku rozhodnutí o poskytnutí dotace.

7) Z dotace se hradí přednostně přímé náklady projektu. Na základě doporučení příslušného 
odborného poradního orgánu či rozhodnutím poskytovatele, může být dotace poskytnuta 
i na úhradu nepřímých (režijních) nákladů projektu, jimiž jsou například poštovné, 
poplatky za telefon a internet, a podobně.

ČI. XIII
Vyplacení dotace příjemci

1) Dotaci lze příjemci vyplatit až poté, co rozhodnutí o jejím poskytnutí nabylo právní moci 
a věcně příslušný útvar má o tom doklad. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
o poskytnutí dotace se žadatel stává příjemcem.

2) Vyplacení dotace příjemci zajišťuje věcně příslušný útvar ve spolupráci s odborem
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ekonomickým a to:

a) rezervací předpokládané výše finančních prostředků (§ 34 odst. 4 rozpočtových 

pravidel);

b) poukázáním prostředků na bankovní účet (tzv. platebním poukazem).

3) Je-li příjemcem dotace obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí, poskytuje se 
dotace prostřednictvím příslušného kraje (§ 19 odst. 2 rozpočtových pravidel). Je-li 
příjemcem dotace příspěvková organizace zřizovaná krajem, rozpočet tohoto kraje 
zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k poskytnuté 
dotaci (§ 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) a dotace se proto poskytuje prostřednictvím 
tohoto kraje. Věcně příslušný útvar informuje kraj o tom, že na účet kraje byla poukázána 
dotace, kdo je jejím příjemcem a na jaký účel je poskytována.

4) Je-li příjemcem dotace státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není 
ministerstvo, vydá věcně příslušný útvar rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je 
proplacena transferem mezi rozpočtovými kapitolami. Věcně příslušný útvar požádá 

na základě pravomocného rozhodnutí o poskytnutí dotace odbor ekonomický o transfer 
prostředků do jiné rozpočtové kapitoly a odbor ekonomický provede tento transfer 
v systému Státní pokladny, o provedení transferu informuje věcně příslušný útvar.

5) Dotace jsou vypláceny zpravidla jednorázově.

6) Pokud má být dotace na projekt, který úspěšně prošel výběrovým dotačním řízením 
na základě výzvy podle čl. V, vyplacena ve splátkách, bude vyplacena ve dvou splátkách. 
První splátka bude ve výši alespoň poloviny dotace a příjemci bude uvolněna do 
31. března roku, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud má věcně příslušný útvar doklad 
o tom, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nabylo právní moci. Druhá splátka dotace bude 
příjemci uvolněna do 30. září roku, ve kterém je dotace poskytnuta.

7) Termíny stanovené v odstavci 6 se nepoužijí:

a) pokud je poskytována dotace ve výši přesahující 10 mil. Kč;

b) pokud doklad o nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace bude 

ministerstvu doručen v termínu, který neumožňuje uvolnit dotaci v termínech podle 

odstavce 6. V takovém případě se lhůty pro uvolnění splátek dotace přiměřeně 

prodlužují.

Čl. XIV
Hodnocení poskytnutých dotací

1) Věcně příslušný útvar vyhodnocuje použití dotace u jednotlivých příjemců. Hodnotí 
zejména, zda byla dotace využita v souladu s účelem dotace a zda příjemce dodržel 
všechny podmínky, jež byly pro použití dotace stanoveny. O tomto vyhodnocení provede 
věcný útvar záznam. Jeden záznam může zahrnovat i více projektů či příjemců.
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2) Věcný útvar zpracuje materiál se zhodnocením poskytnutých dotací, který se předá 
pro informaci vedení ministerstva. Materiál obsahuje:

a) shrnutí a naplnění cílů programu či jeho tematické části;

b) informaci o nej závažnějších pochybeních příjemců při čerpání dotace, včetně 

informace o předání věci příslušnému finančnímu úřadu nebo orgánům činným 

v trestním řízení, a to ve vztahu ke každé výzvě.

ČI. XV
Stanovení podmínek finančního vypořádání a vyúčtování dotace

1) V rozhodnutí o poskytnutí dotace se příjemci uloží povinnost vypořádat dotaci se státním 
rozpočtem podle §75 rozpočtových pravidel a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách 
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. 
V rozhodnutí lze dále příjemci uložit povinnost předložit ministerstvu vyúčtování dotace 
na předepsaných formulářích, a další dokumenty nezbytné pro posouzení, zda byla dotace 
čerpána v souladu s podmínkami, za nichž byla poskytnuta (např. závěrečnou zprávu 
za uplynulý kalendářní rok, jejíž součástí jsou i údaje pro vyúčtování dotace a informace 
o změnách provedených v průběhu realizace projektu nebo kopie účetních sestav 
dokládající řádné zaúčtování nákladů jednotlivých položek finančních prostředků).

2) V rozhodnutí se dále stanoví účet, na který mají být příjemcem zasílány nevyčerpané 
nebo vrácené finanční prostředky, a to:

a) výdajový účet ministerstva č. 3424001/0710, pokud příjemce vrací nevyčerpané 

prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta;

b) účet cizích prostředků ministerstva č. 6015-3424001/0710, pokud příjemce vrací 
nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem;

c) příjmový účet ministerstva č. 19-3424001/0710, pokud příjemce zasílá prostředky, 
které právnická osoba vrátila do rozpočtu kraje jako sankci za porušení rozpočtové 

kázně.

3) Vrací-li příjemce dotaci nebo její část ministerstvu, je povinen o tom ministerstvo 
bez zbytečného odkladu vyrozumět; odpovídající podmínku uvede věcně příslušný útvar 
v každém rozhodnutí o dotaci.

ČI. XVI
Kontrola použití dotace

1) Věcně příslušné útvary kontrolují správnost použití dotace, zejména zda je využívána 
účelně a hospodárně, a zdaje dodržen účel, na který byla dotace poskytnuta.

2) Věcně příslušný útvar požaduje od příjemce písemnou závěrečnou zprávu o realizaci 
a výsledcích projektu, kterou příjemce předloží ministerstvu nej později s vyúčtováním
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projektu. Jde-li o celoroční projekt a je-li to účelné, požaduje věcně příslušný útvar 
od příjemce dotace též písemnou pololetní zprávu o realizaci projektu a čerpání dotace. 
Tuto zprávu příjemce předloží ministerstvu nejpozději do 31. 7. roku, ve kterém byla 
dotace poskytnuta. Termín a způsob předložení zpráv uvede věcně příslušný útvar 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3) Věcně příslušný útvar požaduje od příjemce vyúčtování dotace; toto vyúčtování obsahuje 
též vyúčtování skutečných nákladů a skutečných příjmů projektu. Termíny a způsob 
předložení vyúčtování stanoví věcně příslušný útvar v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4) Finanční kontrolu provádí věcně příslušný útvar a oddělení kontroly dotací odboru 
interního auditu a kontroly podle zákona ě. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů. Věcně příslušný útvar rovněž provádí věcnou kontrolu čerpání dotace. 
Výsledky této kontrolní činnosti mohou být zpracovány jako souhrnný záznam k více 
projektům.

5) Zjistí-li věcně příslušný útvar při kontrolní činnosti, že příjemce porušil podmínky 
stanovené rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo jiné povinnosti, které příjemce musel 
při použití dotace splnit, může vyzvat příjemce k odstranění zjištěných nedostatků, je-li 
jejich odstranění možné. K odstranění nedostatků stanoví příjemci věcně příslušný útvar 
přiměřenou lhůtu. Stejně postupuje v případě, kdy oznámení ohledně porušení podmínek 
stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace obdrží od oddělení kontroly dotací odboru 
interního auditu a kontroly, které u příjemce vykonalo veřejnosprávní kontrolu na místě.

6) Jestliže není odstranění nedostatků zjištěných podle odstavce 5 možné nebo jestliže je 
příjemce ve stanovené lhůtě neodstraní, je věcně příslušný útvar povinen oznámit věc 
příslušnému územnímu finančnímu orgánu k uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně a případného penále (§ 44a rozpočtových pravidel). V oznámení věcně příslušný 
útvar uvede, v čem spatřuje porušení rozpočtové kázně, a vyžádá si informaci o výsledku 
řízení územního finančního orgánu. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, jestliže 
zjištěné nedostatky jsou pouze takovým porušením povinností příjemce, které podle 
rozhodnutí o poskytnutí dotace není porušením rozpočtové kázně.

7) Věcně příslušné útvary se vzájemně informují o tom, kteří příjemci vyúčtovali dotace 
nesprávně, neúplně nebo opožděně, aby bylo možné splnit povinnost podle či. VI odst. 9. 
K tomu slouží „Seznam příjemců dotací“ na intranetových stránkách ministerstva. Věcně 
příslušné útvary zapisují do tohoto seznamu přesný název příjemce, je-li právnickou 
osobou, jméno a příjmení příjemce, je-li fyzickou osobou, a IČO příjemce. Pokud je 
příjemcem fyzická osoba, která nemá IČO nebo jej ve vztahu k poskytnuté dotaci 
nepoužívá, zapisuje se do seznamu datum narození. Zápisy do seznamu provádí věcně 
příslušný útvar po zjištění pochybení příjemce, a to s největším urychlením. Před 
vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace se věcně příslušný útvar vždy přesvědčí, zda 
žadatel, jemuž má být poskytnuta dotace, není uveden v Seznamu příjemců dotací. 
Žadateli, který je v seznamu uveden, nesmí být dotace poskytnuta.

8) Působnost podle tohoto článku vykonává též odbor interního auditu a kontroly.
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ČI. XVII
Součinnost s oddělením kontroly dotací

Veřejnosprávní kontrolu na místě u žadatelů o poskytnutí dotace a u příjemců dotace 
vykonává zejména oddělení kontroly dotací odboru interního auditu a kontroly, a to podle 
schváleného ročního plánu kontrolní činnosti. Věcně příslušné útvary spolupracují s odborem 
interního auditu a kontroly dle potřeby a možností.

ČI. XVIII
v

Řízení o odnětí dotace

Řízení o odnětí dotace může ministerstvo zahájit z moci úřední v případech uvedených v § 15 
odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových pravidel. Řízení vede věcně příslušný útvar, přičemž 
procesně postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. XIX
Neoprávněné použiti peněžních prostředků

1) Neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu [§ 3 písm. 
e) rozpočtových pravidel] spočívá v použití dotace nebo její části v rozporu 
s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v rozporu s právními předpisy.

2) Neoprávněné zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu [§ 3 písm. 
f) rozpočtových pravidel] spočívá v neprovedení vratký dotace ve Ihůtě stanovené 
právním předpisem nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace.

3) Pochybení příjemce podle odstavce 1 nebo 2 může být porušením rozpočtové kázně [§ 44 
odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel]. Jestliže věcně příslušný útvar takové pochybení 
zjistí, bezodkladně oznámí věc příslušnému územnímu finančnímu orgánu a provede další 
kroky podle tohoto příkazu, zejména zapíše příjemce do Seznamu příjemců dotací podle 
čl. XVI odst. 7.

ČI. XX
Náležitosti spisu o řízení

1) Ke každé jednotlivé žádosti je veden spis dle Spisového řádu Ministerstva kultury.

2) Spis tvoří zejména žádost, písemná vyhotovení rozhodnutí a další dokumenty, které se 
vztahují k dané věci.

Čl. XXI
Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

1) V případě rozpočtového provizoria nebo jiné mimořádné situace, která znemožňuje nebo 

výrazně ztěžuje postup podle tohoto příkazu, může ministr kultury nebo ředitel či vedoucí 
věcně příslušného útvaru vydat na nezbytně nutnou dobu opatření o přiměřené úpravě
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postupu poskytování dotací nebo jiných postupů podle tohoto příkazu. Na webových 
stránkách ministerstva bude zveřejněna informace o tom, že takové opatření bylo vydáno. 
Zveřejnění zajistí ten, kdo opatření vydal.

Na výběrová dotační řízení, u nichž byly výzvy k podávání žádostí zveřejněny před 
nabytím účinnosti tohoto příkazu, se použijí dosavadní vnitřní předpisy ministerstva 
(zejména příkaz ministra kultury č. 25/2010). Bude-li to třeba, použije se tento příkaz 

přiměřeně.

2)

3) Zrušuje se:

a) příkaz ministra kultury č. 25/2010, kterým se vydává směrnice pro poskytování 
neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury;

b) příkaz ministra kultury č. 28/2010, kterým se vydává směrnice pro poskytování 
dotací z Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí 
a pro víceleté financování projektů;

c) příkaz ministra kultury č. 21/2015, kterým se vydává změna příkazu ministra 

kultury č. 25/2010, kterým se vydává směrnice pro poskytování neinvestičních 

a investičních dotací ze státního rozpočtu MK;

d) příkaz ministra kultury č. 20/2017, kterým se vyhlašuje znění Zásad Ministerstva 

kultury pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury 
ve výběrovém dotačním řízení Kulturní aktivity - Podpora projektů spolků 
a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR 

v mezinárodních nevládních organizacích) podporující kulturní aktivity v oblasti 
ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií;

e) příkaz ministra č. 5/2018 a příkaz ministra č. 20/2018, kterým se zřizuje pracovní 
skupina pro vypracování vnitřního předpisu Ministerstva kultury upravujícího pro 
poskytování neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.4)

V Praze dne ty, 2019

Ing. Zdeněk Novák 
státní tajemník

Staněk, Ph.D.doc. Mgr. Ani 
minist iltury
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