
Město Hejnice 

ul. Nádražní 521, 463 62 Hejnice 

 
Směrnice č. 1/2015 

Směrnice pro přidělování dotací 
 

I. 

Předmět úpravy 

 

Tato směrnice stanoví podle § 10a) – 10d), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb. proces přidělování dotací a 

návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hejnice. 

 

II. 

Rozdělení dotací 

 

1. Programové dotace – město vyhlásí a zveřejní záměr programu, např. na podporu 

sportu, podporu kultury, podporu sociálních věcí.  

2. Individuální dotace – libovolný žadatel si zažádá o příspěvek. 

3. Dotace poskytované na základě zvláštních právních předpisů (dotace podle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon)     

 

Dotace, na které se novela zákona nevztahuje: 

1. Příspěvky zřízené příspěvkové organizaci (jak provozní tak i investiční) 

2. Členské příspěvky do různých organizací (sdružení, svazky, DSO) 

3. Peněžní dary a zápůjčky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Na dotaci není právní nárok. 

 

III. 

Postup při přidělování dotací 

Programové dotace 

 

Město Hejnice jako poskytovatel dotace zveřejní program na své úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. 

Program musí být zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů, přičemž tato lhůta nemá vliv na 

rozhodnutí o přidělení dotace. 

Program musí obsahovat: 

1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty 

2. Důvody podpory stanoveného účelu 

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný na daný účel 

4. Maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace 

5. Okruh způsobilých žadatelů 

6. Lhůtu pro podání žádosti 

7. Kritéria pro hodnocení žádosti 

8. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti 

9. Podmínky pro poskytnutí dotace 

10. Vzor žádosti, případně obsah jejích příloh 

 



V případě, že před uplynutím lhůty pro podání žádosti dojde k jakékoliv změně zveřejněného 

záměru, zveřejní se změněný záměr, ve kterém se na změny upozorní. Současně se přiměřeně 

prodlouží lhůta pro podání žádostí. Pokud se změnou rozšiřuje okruh způsobilých žadatelů, 

prodlouží se lhůta pro podání žádosti tak, aby od okamžiku zveřejnění změny záměru činila 

celou původní délku lhůty pro podání žádosti prodlouženou navíc o 30 dnů. 

 

Žadatel o dotaci vyplní žádost, kterou včetně příloh doručí do podatelny Městského úřadu 

v Hejnicích ve lhůtě stanovené v programu. 

Žádost je umístěna na stránkách Města Hejnice www.mestohejnice.cz, městský 

úřad/formuláře. 

 

Žádost musí obsahovat: 

1. Jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště žadatele a případně IČO 

podnikatele jde-li o fyzickou osobu, název firmy, sídlo a IČO jde-li o právnickou 

osobu 

2. Požadovanou částku 

3. Účel, na který chce žadatel dotaci použít 

4. Dobu trvání projektu 

5. Odůvodnění žádosti – proč žadatel nemůže účel realizovat z vlastních prostředků 

6. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 

 Osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

 Osob s podílem v této právnické osobě 

 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu 

7. Seznam případných příloh žádosti 

8. Den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na 

základě plné moci i plnou moc 

Pokud žádost nebude mít všechny náležitosti, městský úřad vyzve žadatele k doplnění 

chybějících náležitostí.                                                                                  

Rada města žádosti projedná a doporučí zastupitelstvu města chválené částky jednotlivých 

žádostí. Zastupitelstvo města projedná doporučené částky, které může schválit, upravit nebo 

zamítnout. V případě chválení nebo upravení schválí konkrétní znění veřejnoprávní smlouvy 

pro jednotlivé žadatele. 

 

Žádost byla schválena v plném rozsahu nebo byla snížena – tajemník města vyzve žadatele 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy, počáteční proces přidělení dotace končí. 

Částka v žádosti byla zamítnuta – městský úřad sdělí žadateli, že mu nevyhověl s uvedením 

důvodu nevyhovění žádosti. Sdělení bude odesláno do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva. 

Proces přidělení dotace bude ukončen odesláním částky na účet žadatele. 

 

Veřejnoprávní smlouvy nad 30 000 Kč a jejich dodatky budou zveřejněny na úřední desce 

umožňující dálkový přístup do 30ti dnů od schválení.  

Veřejnoprávní smlouva do 30 000 Kč se nezveřejňuje. Pokud bude uzavřen dodatek a dotace 

bude zvýšena nad 30 000 Kč, zveřejní se veřejnoprávní smlouva a její dodatek. 

Limitní částka 30 000 Kč byla schválena Radou města Hejnice usnesením č. 80/2015 dne 9. 3. 

2015. 

Citlivé údaje budou vymazány. Smlouvy budou zveřejněny po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 

 

 

 

 

http://www.mestohejnice.cz/


Individuální dotace 

 

Žadatel o dotaci vyplní žádost, kterou včetně příloh doručí do podatelny Městského úřadu 

v Hejnicích. 

Žádost je umístěna na stránkách Města Hejnice www.mestohejnice.cz, městský 

úřad/formuláře. 

 

Rada města žádost projedná, požadovanou částku může schválit, upravit nebo zamítnout. 

V případě chválení nebo upravení schválí konkrétní znění veřejnoprávní smlouvy. 

 

Žádost byla schválena v plném rozsahu nebo snížena – tajemník města vyzve žadatele 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy, počáteční proces přidělení dotace končí. 

Částka v žádosti byla zamítnuta – městský úřad sdělí žadateli, že mu nevyhověl s uvedením 

důvodu nevyhovění žádosti. Sdělení bude odesláno do 15 dnů od rozhodnutí rady. 

Proces přidělení dotace bude ukončen odesláním částky na účet žadatele. 

 

Funkční příslušnost 

 

Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo obce rozhoduje o 

poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě, rada obce rozhoduje do 50 000 Kč 

v jednotlivém případě. 

Rozhodující je částka, která je požadována, nikoli částka, která je přiznána. 

Jednotlivým případem se rozumí nikoli jedno rozhodování, ale jednotlivá dotovaná akce, resp. 

jeden konkrétní účel dotovaných prostředků. Pokud dojde k opakované žádosti a součet 

požadovaných částek překročí 50 000 Kč, o další žádosti musí rozhodnout zastupitelstvo 

města. 

 

  

 

IV. 

Veřejnoprávní smlouva 

 

Veřejnoprávní smlouva musí minimálně obsahovat: 

1. Název, sídlo, IČO poskytovatele dotace 

2. Jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště žadatele a případně IČO 

podnikatele jde-li o fyzickou osobu, název firmy, sídlo a IČO jde-li o právnickou 

osobu 

3. Číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo způsob, jakým budou 

prostředky poskytnuty 

4. Poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace poskytnuta 

5. Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny 

6. Dobu, v níž má být účelu dosaženo 

7. Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit 

8. Případné podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se 

uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně 

použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Pro stanovení nižšího odvodu se 

uvede pevná částka, procento nebo procentní rozmezí, v jehož rámci bude odvod 

stanoven. Procento nebo procentní rozmezí se stanoví z poskytnutých prostředků, 

v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 
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9. Dobu pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být 

nepoužité peněžní prostředky vráceny 

10. Je-li příjemcem právnická osoba, její povinnosti v případě přeměny nebo zrušení 

právnické osoby s likvidací 

11. Den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy 

Veřejnoprávní smlouvu nejdříve podepíše příjemce dotace, poté ji podepíše poskytovatel. 

K veřejnoprávní smlouvě budou připojeny dvě přílohy.  

Příloha č. 1 – Závěrečné vyúčtování projektu. 

Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu. 

Termín odevzdání obou příloh bude určen ve smlouvě. 

 

V. 

Spory 

 

Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu Krajský úřad 

Libereckého kraje v přenesené působnosti 

 

VI. 

Veřejná podpora, de minimis 

 

Definiční znaky veřejné podpory: 

1. Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků 

2. Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určité odvětví podnikání 

Podnik je jakákoli entita, která vykonává ekonomickou činnost, bez ohledu na její 

právní status  nebo způsob, jakým je financována. Ekonomickou činností se rozumí 

nabízení zboží nebo služeb na trhu. Ziskovost nerozhoduje. Ke zvýhodnění dochází už 

tehdy, kdy podpora snižuje náklady, které by musel příjemce za běžného fungování 

nést ze svého rozpočtu. 

3. Je narušena nebo hrozí narušení soutěže 

Evropská komise narušení soutěže spíše předpokládá. Soutěž je narušena tehdy, pokud 

opatření posílí postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům. 

4. Je ovlivněn obchod mezi členskými státy 

Potenciální dopad na obchod mezi státy EU je dán i blízkostí hranice s jiným státem 

EU. 

Pokud platí všechny čtyři definiční znaky dohromady, jedná se o veřejnou podporu. 

  

Podpora de minimis je podporou malého rozsahu, to je tak minimální podpora, že neovlivní 

hospodářskou soutěž. 

Poskytnutí veřejné podpory de minimis se řídí nařízením Evropské komise č. 1407/2013, čl. 

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného 

v Ústředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013. 

 

Finanční odbor městského úřadu na základě předložené žádosti určí charakter podpory a 

v případě režimu de minimis prověří záznam v centrálním registru. Žádost bude předána ke 

schválení radě nebo zastupitelstvu města. 

Pokud podpora bude podporou malého rozsahu, bude toto zaznamenáno do smlouvy.  

Podepsaná smlouva bude neprodleně předána finančnímu odboru. 

Poskytnutou podporu finanční odbor je povinen zaznamenat do 5 pracovních dnů od 

podepsání smlouvy do centrálního registru podpor de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání  



údajů do centrálního registru najevo, že je limit příjemce pro poskytnutí podpory de minimis 

vyčerpán, příjemci zaniká nárok na poskytnutí dotace a smlouva se zruší. 

Podpora de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí za tři roky po sobě jdoucí jednoletá 

účetní období používaná příjemcem přesáhnout částku odpovídající 200 000 EUR. 

 

 

Schváleno Zastupitelstvem města Hejnice, usnesení č. 149/2015, dne 23. 9. 2015 

 

 

Jaroslav Demčák 

starosta města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


