
Podmínky přidělení a vypořádání dotace – povinnosti příjemce finančních prostředků, podmínky 

pro použití finančních prostředků, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a vypořádání 

se státním rozpočtem 

 

Rozhodnutí je vydáváno podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení 

vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a v souladu 

s usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky 

vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020. 

1. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen Poskytovatel) poskytne dotaci ze státního rozpočtu 

na podporu organizačního zajištění soutěží medicínských znalostí dle rozpisu na str. 2 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). 

2. Finanční prostředky bude Poskytovatel uvolňovat v souladu s tímto Rozhodnutím 

při respektování regulace v čerpání výdajů státního rozpočtu stanovené Ministerstvem 

financí ČR. V případě, že vláda rozhodne o vázání rozpočtových prostředků, může 

Poskytovatel snížit Rozhodnutím stanovenou částku. 

3. Finanční prostředky poskytované z rozpočtu Poskytovatele budou uvolněny jednorázově 

převodem na bankovní účet uvedený v tomto Rozhodnutí. 

4. Poskytovatel je oprávněn průběžně ověřovat efektivnost a správnost použití poskytovaných 

prostředků, a to v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád). V případě 

kontroly či místního šetření ze strany Poskytovatele je příjemce povinen se kontrole podrobit 

a předložit veškeré účetní doklady o použití přidělených prostředků poskytnutých v souladu 

s tímto Rozhodnutím včetně údajů o osobách, v jejichž prospěch byly přidělené prostředky 

použity. Příjemce je povinen dotčené osoby na možnost takové kontroly či místního šetření 

upozornit, vyžádat si jejich souhlas se sdělením těchto údajů v rozsahu nezbytném 

pro provedení kontroly či místního šetření, pokud je to podle předpisů o ochraně osobních 

údajů v informačních systémech třeba. 

5. V případě, že jsou prostředky poskytnuty na ediční činnost, musí příjemce v tiskovině 

zřetelným způsobem uvést, že byla vydána za podpory Poskytovatele. 

6. Jestliže skutečné náklady na realizaci projektu budou nižší, než poskytnutá dotace, musejí být 

nevyužité prostředky dotace vráceny do státního rozpočtu. Do rozpočtu projektu nesmí být 

zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z přidělených dotačních prostředků ani fakticky realizován. 

O případný zisk bude snížena celková částka poskytnutých prostředků. 

7. Příjemce nesmí použít přidělené prostředky pro jiné účely, než které jsou uvedeny ve výzvě 

k podání žádosti o poskytnutí dotace a žádosti o poskytnutí dotace. K jakýmkoliv změnám 

v projektu, tj. obsahu či čerpání jednotlivých položek, je nezbytný souhlas Poskytovatele. 

8. Příjemce může přidělené prostředky využívat pouze v roce 2020. Není přípustné hradit 

z přidělených finančních prostředků běžného roku zálohy na akce nebo jiné výdaje roku 

následujícího. 

 



9. Příjemce je povinen řídit se při čerpání přidělených finančních prostředků zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhláškou č. 435/2017 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, 

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 

č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a v souladu s usnesením vlády 

ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím pro rok 2020. 

10. Příjemce 

a. Je povinen používat finanční prostředky ze státního rozpočtu účelně, hospodárně 

a efektivně. 

b. Je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých finančních 

prostředků v účetnictví. 

c. Nesmí poskytnout prostředky jiné fyzické nebo právnické osobě s výjimkou těch, 

které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to 

podle schváleného rozpočtu přidělených finančních prostředků. 

d. Je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu 

k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou. 

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány vyměřen odvod 

ve výši 20 % hodnoty veřejné zakázky. 

e. Je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s jejich vyúčtováním nejpozději 

do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se 

projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku.   

f. Je povinen prokazatelným způsobem doložit konání akce, která byla z projektu 

podpořena (např. fotodokumentací, kopií prezenčních listin). 

V případě porušení této povinnosti, bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 

poskytnuté dotace. 

g. Je povinen v doprovodných materiálech zřetelným způsobem uvést, že akce 

se pořádá za podpory MZ. 

V případě porušení této povinnosti, bude příslušnými orgány vyměřen odvod 

ve výši 20 % poskytnuté dotace. 

h. Je povinen naplnit 95 % cílových hodnot indikátorů stanovených v Rozhodnutí. 

V případě porušení této povinnosti bude za každé nenaplněné 1 % cílových hodnot 

indikátorů snížena o 1 % celková částka poskytnuté dotace. 

i. Je povinen oznámit změny údajů v projektu, a to co nejdříve po zjištění potřeby 

změnu provést. V případě, že změna má vliv na údaje uvedené v Rozhodnutí, požádá 

příjemce současně o vydání změnového Rozhodnutí. Žádost o změnu, kterou 

příjemce oznamuje nižší čerpání finančních prostředků v běžícím roce, musí příjemce 

Poskytovateli doručit nejpozději do 15. listopadu daného roku. 

V případě porušení této podmínky bude příslušnými orgány vyměřen odvod 

ve výši 1 % poskytnuté dotace. 



j. Je povinen předložit Poskytovateli Závěrečnou zprávu o plnění programu nejpozději 

do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byl celý projekt ukončen. 

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány vyměřen odvod 

ve výši 0,1 % poskytnuté dotace. 

k. Je povinen dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech provést 

za každý rok realizace projektu finanční vypořádání dotace v soulad s vyhláškou 

č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 

a Národním fondem, a to do 15. 2. následujícího kalendářního roku. 

V případě nesplnění této povinnosti bude příslušnými orgány vyměřen odvod 

ve výši 0,1 % dotace poskytnuté na daný rok. 

11. Nesplnění uvedených povinností je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., tzn., že prostředky dotace byly použity neoprávněně 

nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vrácena v termínu stanoveném 

Poskytovatelem v Rozhodnutí a dotace nebude vypořádána v souladu s § 14 odst. 9, 

podléhají subjekty, kterým byla dotace ze státního rozpočtu poskytnuta, sankcím podle § 44a 

tohoto zákona. 

12. Poskytnutá podpora nezakládá veřejnou podporu.  

 

 

 

 

 

 


