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Dotační programy 

• Společná témata – dopoledne 

• Zvláštní ustanovení dotačních programů – 

odpoledne  
– Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 

– Podpora terénní práce 

– Podpora koordinátorů pro romské záležitosti  

– Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

– Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 

jazyků  

– a Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v 

oblasti rovnosti žen a mužů  
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Obsah 

• Novelizace Směrnice VÚV č. 24/2014 o 

poskytování neinvestičních dotací k 

financování programů v oblasti lidských práv 

– Střet zájmů 

– Technické úpravy 

– Platné znění směrnice 

• Elektronizace dotačního řízení 

• Nová podoba rozpočtu projektu 
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Novelizace směrnice 

• Směrnice vedoucího Úřadu vlády České 

republiky č. 24/2014 o poskytování 

neinvestičních dotací k financování programů  

v oblasti lidských práv ve znění směrnice  

č. 33/2015 a směrnice č. 34/2015 

– 2 novely (střet zájmů a technická novela) 

– Směrnice (ustanovení platná pro všechny dotační 
programy), Zvláštní ustanovení a Rozhodnutí 
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Střet zájmů (Směrnice č. 33/2015) 

• V článku 10 odstavec 2 Směrnice se za větu 

první vkládá nová věta druhá, která zní: 

„Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož 

statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba 

vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, 

že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se 

vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu 

zařazení může podílet na dotačním řízení." 
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Technická novela (Směrnice č. 34/2015) 

1. Přijetí strategických dokumentů v oblasti lidských 

práv Vládou ČR v letech 2014 a 2015 
– Strategie romské integrace do roku 2020 (Prevence, TP, KRKO) 

– Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2015-2020 (ZTP) 

– Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na 

léta 2014 – 2020 

– Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

2. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace 

3. Úpravy formálního charakteru 
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Průběh dotačního řízení 2016 (I) 

– Termín zaslání žádostí (30. září 2015) 

– Formální vyhodnocení žádostí ÚV ČR 

– Výzvy k odstranění nedostatků v žádosti 

(nereagování na výzvu = neposkytnutí dotace) 

– Hodnotící komise (listopad/prosinec 2015) 

– Dodatky k žádostem (prosinec/leden) 

– Pro příjemce za rok 2015: vyúčtování dotace za 

předcházející rok (15. února 2016 pro NNO a 

kraje a 25. února 2016 pro obce; špatné 

vyúčtování = neposkytnutí dotace) 
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Průběh dotačního řízení 2016 (II) 

– Zveřejnění výsledků a vyplacení dotací  

(do 31. března 2016) 

– Předložení průběžné zprávy (31. srpna 2016)  

a příprava žádostí na rok 2017 – elektronicky  

– Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. února 

2017 (NNO a kraje) a do 25. února 2017 obce 
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Elektronizace dotačního řízení (I) 

• 22. května 2015 vyhlášena veřejná zakázka na 
webovou aplikaci pro dotační tituly Sekce pro lidská 
práva  

• 24. června 2015 Úřad vlády ČR rozhodl o výběru 
nejvhodnější nabídky 

• Uzavření smlouvy s dodavatelem dne 7. srpna 2015 

• Vytvoření webové aplikace do 60 dnů, následně 15 
denní zkušební provoz  

• Spuštění aplikace v ostrém provozu se očekává na 
přelomu října a listopadu 2015 (dodatky k žádostem 
již elektronicky) 
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Elektronizace dotačního řízení (II) 

• Od roku 2017 celý průběh dotačního řízení 

elektronicky 

• Papírově se odesílá pouze tzv. „krycí list“ se 

základními informacemi (název organizace a 

projektu, vygenerované číslo, aj.) o projektu a 

podpisem statutárního zástupce 

• Každý žadatel se bude registrovat – získá 

přihlašovací údaje 
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Struktura rozpočtu (I) 

• Součástí nového rozpočtu je i 

návod/metodika k vyplnění rozpočtu  

• Metodika je strukturovaná dle jednotlivých 

dotačních programů 

• Rozpočet projektu uvádí náklady celého 

projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace 

• Rozpočet je součástí Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace -> je závazný 
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Struktura rozpočtu (II) 

• Uznatelné náklady dle Směrnice č. 24/2014 

ve znění pozdějších předpisů a Zvláštních 

ustanovení 

• Komentář v posledním sloupci rozpočtu (D) je 

nutné vyplnit   

– ke každé položce rozpočtu hrazené z dotace  

– slouží k posouzení účelnosti, hospodárnosti a 

efektivnosti vynaložených prostředků 
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Dotační program:

Název žadatele: 

Název projektu:

Rok, na který je dotace žádána:

Nákladová položka
Rozpočet celého 

projektu (Kč)

Rozpočet dotace 

ÚV ČR (Kč)

Komentář pouze k položkám Rozpočtu dotace 

ÚV ČR - NUTNO VYPLNIT !!!                                            

kancelářské potřeby 0,00 0,00

vybavení DDHM do 40 tis. Kč 0,00 0,00

materiálové náklady - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní materiálové náklady 0,00 0,00

1.1. Materiálové náklady celkem 0,00 0,00

energie 0,00 0,00

1.2. Energie celkem 0,00 0,00

opravy a udržování 0,00 0,00

1.3. Opravy a udržování celkem 0,00 0,00

cestovné tuzemské 0,00 0,00

cestovné zahraniční 0,00 0,00

1.4. Cestovné celkem 0,00 0,00

telekomunikace a spoje 0,00 0,00

nájemné 0,00 0,00

právní a ekonomické služby 0,00 0,00

školení a kurzy 0,00 0,00

pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0,00 0,00

služby - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní služby 0,00 0,00

1.5. Ostatní služby celkem 0,00 0,00

místní a správní poplatky 0,00 0,00

1.6. Jiné provozní náklady celkem 0,00 0,00

1. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

hrubé mzdy/platy 0,00 0,00

OON (DPČ/DPP) 0,00 0,00

2.1. Mzdové náklady celkem 0,00 0,00

odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2.3. Ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

Podíl dotace  

Rozpočet projektu



Struktura rozpočtu (III) 

Zjednodušení a sloučení položek, nejvýraznější 

změny: 

• Materiálové náklady: 

– Materiálové náklady – přímá podpora 

– Ostatní materiálové náklady (náklady organizace 

na realizaci projektu) 

• Energie 

– Sloučení položek energie 
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Dotační program:

Název žadatele: 

Název projektu:

Rok, na který je dotace žádána:

Nákladová položka
Rozpočet celého 

projektu (Kč)

Rozpočet dotace 

ÚV ČR (Kč)

Komentář pouze k položkám Rozpočtu dotace 

ÚV ČR - NUTNO VYPLNIT !!!                                            

kancelářské potřeby 0,00 0,00

vybavení DDHM do 40 tis. Kč 0,00 0,00

materiálové náklady - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní materiálové náklady 0,00 0,00

1.1. Materiálové náklady celkem 0,00 0,00

energie 0,00 0,00

1.2. Energie celkem 0,00 0,00

opravy a udržování 0,00 0,00

1.3. Opravy a udržování celkem 0,00 0,00

cestovné tuzemské 0,00 0,00

cestovné zahraniční 0,00 0,00

1.4. Cestovné celkem 0,00 0,00

telekomunikace a spoje 0,00 0,00

nájemné 0,00 0,00

právní a ekonomické služby 0,00 0,00

školení a kurzy 0,00 0,00

pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0,00 0,00

služby - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní služby 0,00 0,00

1.5. Ostatní služby celkem 0,00 0,00

místní a správní poplatky 0,00 0,00

1.6. Jiné provozní náklady celkem 0,00 0,00

1. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

hrubé mzdy/platy 0,00 0,00

OON (DPČ/DPP) 0,00 0,00

2.1. Mzdové náklady celkem 0,00 0,00

odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2.3. Ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

Podíl dotace  

Rozpočet projektu



Struktura rozpočtu (IV) 

• Opravy a udržování 

– Sloučení položek Opravy a udržování 

– Sloučení položek Telekomunikace a spoje 

• Ostatní služby celkem 

– Služby – přímá podpora  

– Ostatní služby (náklady organizace na služby 

spojené s realizací projektu) 
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Dotační program:

Název žadatele: 

Název projektu:

Rok, na který je dotace žádána:

Nákladová položka
Rozpočet celého 

projektu (Kč)

Rozpočet dotace 

ÚV ČR (Kč)

Komentář pouze k položkám Rozpočtu dotace 

ÚV ČR - NUTNO VYPLNIT !!!                                            

kancelářské potřeby 0,00 0,00

vybavení DDHM do 40 tis. Kč 0,00 0,00

materiálové náklady - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní materiálové náklady 0,00 0,00

1.1. Materiálové náklady celkem 0,00 0,00

energie 0,00 0,00

1.2. Energie celkem 0,00 0,00

opravy a udržování 0,00 0,00

1.3. Opravy a udržování celkem 0,00 0,00

cestovné tuzemské 0,00 0,00

cestovné zahraniční 0,00 0,00

1.4. Cestovné celkem 0,00 0,00

telekomunikace a spoje 0,00 0,00

nájemné 0,00 0,00

právní a ekonomické služby 0,00 0,00

školení a kurzy 0,00 0,00

pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0,00 0,00

služby - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní služby 0,00 0,00

1.5. Ostatní služby celkem 0,00 0,00

místní a správní poplatky 0,00 0,00

1.6. Jiné provozní náklady celkem 0,00 0,00

1. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

hrubé mzdy/platy 0,00 0,00

OON (DPČ/DPP) 0,00 0,00

2.1. Mzdové náklady celkem 0,00 0,00

odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2.3. Ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

Podíl dotace  

Rozpočet projektu



Struktura rozpočtu (V) 

• Místní poplatky – (vybírané obcí dle zákona 

č. 561/1990 Sb. O místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů) 

• Sloučení položek OON (DPČ/DPP) a 

pojistného 
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Dotační program:

Název žadatele: 

Název projektu:

Rok, na který je dotace žádána:

Nákladová položka
Rozpočet celého 

projektu (Kč)

Rozpočet dotace 

ÚV ČR (Kč)

Komentář pouze k položkám Rozpočtu dotace 

ÚV ČR - NUTNO VYPLNIT !!!                                            

kancelářské potřeby 0,00 0,00

vybavení DDHM do 40 tis. Kč 0,00 0,00

materiálové náklady - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní materiálové náklady 0,00 0,00

1.1. Materiálové náklady celkem 0,00 0,00

energie 0,00 0,00

1.2. Energie celkem 0,00 0,00

opravy a udržování 0,00 0,00

1.3. Opravy a udržování celkem 0,00 0,00

cestovné tuzemské 0,00 0,00

cestovné zahraniční 0,00 0,00

1.4. Cestovné celkem 0,00 0,00

telekomunikace a spoje 0,00 0,00

nájemné 0,00 0,00

právní a ekonomické služby 0,00 0,00

školení a kurzy 0,00 0,00

pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0,00 0,00

služby - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní služby 0,00 0,00

1.5. Ostatní služby celkem 0,00 0,00

místní a správní poplatky 0,00 0,00

1.6. Jiné provozní náklady celkem 0,00 0,00

1. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

hrubé mzdy/platy 0,00 0,00

OON (DPČ/DPP) 0,00 0,00

2.1. Mzdové náklady celkem 0,00 0,00

odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2.3. Ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

Podíl dotace  

Rozpočet projektu



Rozpočet (I) 

• Při realizaci projektu mohou být jednotlivé skupiny 

položek konečné podoby rozpočtu dotace 

překročeny v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné 

výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že je jiná 

skupina položek, popřípadě jiných skupin položek, 

uspořena. 

• Neplatí v případě mzdových nákladů – zde je možné 

přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami 

nebo použít položku s původně nulovou hodnotou 
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Rozpočet (II) 

• Skupinami položek se rozumí: Materiálové náklady 

celkem, Energie celkem, Opravy a udržování 

celkem, Cestovné celkem, Ostatní služby celkem, 

Jiné provozní náklady celkem, Mzdové náklady 

celkem, Odvody na sociální a zdravotní pojištění, 

Ostatní sociální náklady. 

• Do schváleného rozpočtu dotace nelze doplnit další 

položku nebo použít dotaci na položku s nulovou 

hodnotou; 
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Nákladová položka
Rozpočet celého 

projektu (Kč)

Rozpočet dotace 

ÚV ČR (Kč)

Komentář pouze k položkám Rozpočtu dotace 

ÚV ČR - NUTNO VYPLNIT !!!                                            

kancelářské potřeby 0,00 0,00

vybavení DDHM do 40 tis. Kč 0,00 0,00

materiálové náklady - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní materiálové náklady 0,00 0,00

1.1. Materiálové náklady celkem 0,00 0,00

energie 0,00 0,00

1.2. Energie celkem 0,00 0,00

opravy a udržování 0,00 0,00

1.3. Opravy a udržování celkem 0,00 0,00

cestovné tuzemské 0,00 0,00

cestovné zahraniční 0,00 0,00

1.4. Cestovné celkem 0,00 0,00

telekomunikace a spoje 0,00 0,00

nájemné 0,00 0,00

právní a ekonomické služby 0,00 0,00

školení a kurzy 0,00 0,00

pořízení DDNM do 60 tis. Kč 0,00 0,00

služby - přímá podpora 0,00 0,00

ostatní služby 0,00 0,00

1.5. Ostatní služby celkem 0,00 0,00

místní a správní poplatky 0,00 0,00

1.6. Jiné provozní náklady celkem 0,00 0,00

1. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

hrubé mzdy/platy 0,00 0,00

OON (DPČ/DPP) 0,00 0,00

2.1. Mzdové náklady celkem 0,00 0,00

odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění
0,00 0,00

ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2.3. Ostatní sociální náklady 0,00 0,00

2. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

Podíl dotace  



DĚKUJEME ZA POZORNOST  
 

Kontakty 

• Ekonomika: Ing. Jan Kožíšek, tel. 725 535 543, email: 
kozisek.jan@vlada.cz  

• Terénní práce: Bc. Alena Podrazilová, DiS., tel. 602 541 320, 
email: romove.dotace@vlada.cz, podrazilova.alena@vlada.cz  

• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora 
implementace Evropské charty jazyků: Bc. Hana Vitovská, tel. 
296 153 125, email: romove.dotace@vlada.cz, 
vitovska.hana@vlada.cz 

• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti: Bc. Jiří Svěrák, Tel. 
702 170 437, sverak.jiri@vlada.cz 

• Podpora v oblasti rovnosti žen a mužů: Mgr. Radan Šafařík, tel. 
777 467 570, safarik.radan@vlada.cz, JUDr. Lucia Zachariášová, 
tel. 777 467 571, zachariasova.lucia@vlada.cz  

• Podpora spolků zdravotně postižených: Bc. Kateřina Krajíčková, 
tel. 224 002 341, krajickova.katerina@vlada.cz 
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