
Úřad vlády České republiky 
Vedoucí Úřadu vlády ČR  

 
 

Dodatek č. 1  

ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskyto-

vání neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv  

Článek 1 

1. V případě zvláštních provozních důvodu může vedoucí Úřadu vlády ČR rozhodnout o tom, 
že komunikace žadatele a příjemce dotace s Úřadem bude probíhat bez použití webové 
aplikace v listinné podobě a případně e-mailem (dále jen listinná podoba). V těchto přípa-
dech se nepoužijí ustanovení Směrnice nebo jejich části, týkající se webové aplikace, 
zejména článek 19 odst. 1. 

2. Povinnost předkládat listinné podoby dokumentů zveřejní příslušný útvar na internetové 
stránce Úřadu v podsekci Úřad vlády a dále v podsekci Dotace 
(http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dotace/dotace/). 

3. Formuláře žádosti o dotaci, dodatku k žádosti, rozpočtu projektu, průběžné a závěrečné 
zprávy a jejich přílohy zveřejní příslušný útvar na internetové stránce Úřadu v podsekci 
Úřad vlády a dále v podsekci Dotace (http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dotace/dotace/). 

4. Žádost o dotaci, dodatek k žádosti, průběžnou a závěrečnou zprávu a další povinné náleži-
tosti zasílá žadatel o dotaci a její příjemce Úřadu v listinné podobě, podepsané statutárním 
zástupcem nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární 
zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii dle článku 20 Směrni-
ce). 

5. Žádost o dotaci se všemi přílohami se současně překládá s elektronickou kopií ve formátu 
CD/DVD. CD/DVD musí obsahovat žádost a všechny její přílohy. Každá část (žádost i jed-
notlivé přílohy) je oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. 
Každý soubor je označen odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). 
Současně CD/DVD obsahuje žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel. 

6. Závazná je listinná podoba žádosti o dotaci, a to včetně všech jejích příloh. 

Článek 2 

Účinnost 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 
 
V Praze 29. července 2016  
 
 

 

Ing. Pavel Dvořák, v. r. 

vedoucí Úřadu vlády ČR 
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