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1   ÚVOD 

 

     V současné době stále roste význam přidělování veřejné finanční podpory. Od roku 2004, 

kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, se nám otevřela cesta k financím 

plynoucím z evropských fondů. Zkušený fundraiser je schopný získat z těchto zdrojů i několik 

milionů. 

 

     Pro všechny ale není reálné získat peníze z evropských zdrojů, a tak se zaměřují na 

finanční podpory, které poskytuje jejich vlastní země, a to ze státních fondů nebo fondů 

územně samosprávných celků. 

 

     Tato práce se zabývá přidělováním veřejné finanční podpory z rozpočtu obcí. Nejdříve je 

zde řešeno, co je obec, jaké orgány mají v obci pravomoc rozhodovat a jaké má obec 

možnosti hospodaření se svým majetkem a finančními prostředky. S tímto úzce souvisí 

poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obcí, metodami deskripce a analýzy je zde 

popsáno přidělování této podpory na příkladu jedné vybrané obce. Pracovala jsem s 

hypotézou, že se vzrůstajícími příjmy obce se zvyšuje i celková suma přidělovaných grantů a 

dotací. Tuto hypotézu v závěru práce podle zjištěných skutečností buď potvrdím nebo 

vyvrátím. 

      

     Cílem této bakalářské práce je zhodnotit dotační politiku Města Šumperka a navrhnout 

možnosti jejího zlepšení na základě analýzy současné dotační politiky. 
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2   PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ 

 

     Pojem obec je upraven v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Jako 

veřejnoprávní korporace má obec vlastní strukturu a orgány, je jí svěřen majetek, hospodaří 

s finančními prostředky a toto hospodaření je podrobeno následné kontrole. 

 

 

2. 1   Obec a její orgány 

 

     Obec v České republice tvoří základní územní samosprávný celek, který je vymezen 

hranicí vlastního území, kde žije společenství občanů. V právních vztazích vystupuje obec 

pod vlastním jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

 

     Obec má samostatnou působnost, do které v mezích zákona mohou zasahovat státní orgány 

a orgány krajů, dále obec může vykonávat státní správu, která byla orgánu obce svěřena 

zákonem, tzv. přenesená působnost, a to v obci s pověřeným obecním úřadem a v obci 

s rozšířenou působností.1 

 

 

2. 1. 1   Zastupitelstvo obce 

 

     Ve věcech patřících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce jako 

kolektivní volený orgán. Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví 

zastupitelstvo obce nejpozději do osmdesáti pěti dnů přede dnem voleb do zastupitelstev 

v obcích, přičemž přihlédne zejména k počtu obyvatel v obci (Tabulka 2.1) a velikosti 

územního obvodu obce. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle 

počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.  

 

 

 

 

 

                                                 
1  zdroj podkapitoly: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
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Tabulka 2.1: Závislost počtu členů zastupitelstva obce na počtu obyvatel v obci  

obec zastupitelstvo obce 

do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 

Zdroj: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vlastní zpracování 

 

 

     Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je 

zastupitelstvu obce vyhrazeno:  

a) schvalovat program rozvoje obce;  

b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce;  

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce;  

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich   

zřizovací listiny;  

e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské 

listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již 

založených právnických osobách;  

f) delegovat zástupce obce, s výjimkou dle tohoto zákona § 102 odst. 2 písm. c), na 

valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast;  

g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání;  

h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce;  

i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  

j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic 

obce a o slučování obcí;  

k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce voleni;  

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce;  

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce    

(radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet 
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dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit 

jejich předsedy a další členy a dovolávat je z funkce;  

n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce;  

o) zřizovat a zrušovat městskou policii;  

p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce;  

q) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství;  

r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce;  

s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce;  

t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů;  

u) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového 

ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a 

rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné 

neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to 

stanoví zvláštní právní předpis;  

v) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.  

 

     Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno dle § 85 téhož zákona rozhodování o těchto 

majetkoprávních úkonech:  

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, 

převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce;  

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad dvacet tisíc korun a peněžitých darů ve výši 

nad dvacet tisíc korun fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním                

roce;  

c) poskytování dotací nad padesát tisíc korun v jednotlivých případech občanským 

sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám 

působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, 

požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, 

prevence kriminality a ochrany životního prostředí;  

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o 

sdružení, jehož je obec účastníkem;  

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob;  

f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než dvacet tisíc korun;  
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g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než dvacet tisíc korun;  

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než osmnáct měsíců;  

i) postoupení pohledávky vyšší než dvacet tisíc korun;  

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o 

převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy  o 

sdružení;  

k) zastavení nemovitých věcí;  

l) vydání komunálních dluhopisů.  

 

     Zastupitelstvo obce se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů, nestanoví-li 

zvláštní předpis jinak, a schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce na veřejném zasedání.1    

 

 

2. 1. 2   Rada obce 

 

     Výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti je rada obce, která ze své 

činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce je tvořena starostou, místostarostou 

(místostarosty) a dalšími členy ze zastupitelstva obce. Jejich počet musí být lichý, v rozmezí 

pěti až jedenácti členů a jejich celkový počet nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva obce. V souladu se zákonem může rada obce rozhodovat i v oblasti přenesené 

působnosti. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění 

jím přijatých usnesení. Podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), je radě obce vyhrazeno:  

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce;  

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele 

podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce;  

c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti;  

d) vydávat nařízení obce;  

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva 

obce nebo komisemi rady obce;  

f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

obecního úřadu;  
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g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního    

úřadu v souladu se zvláštním zákonem;  

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce 

jejich předsedy a členy;  

i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti 

obce;  

j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách 

obce;  

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, tuto působnost může rada obce 

svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti;  

l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné   

působnosti a komisemi;  

m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, tuto působnost může 

rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci 

obce zcela nebo zčásti;  

n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností;  

o) schvalovat organizační řád obecního úřadu;  

p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.1 

 

 

2. 1. 3   Starosta a místostarostové 

 

     Starosta a místostarostové, kteří musí být občany České republiky, jsou voleni ze členů 

zastupitelstva obce, jemuž odpovídají za výkon své funkce. Podle ustanovení § 103 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), starosta:  

a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok;  

b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není 

v obci tajemník obecního úřadu, vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, 

jen není-li zřízena rada obce;  

c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené 

působnosti v určitých věcech;  
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d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku;  

e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce;  

f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu;  

g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce;  

h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony;  

i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních 

předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu. 

 

     Starosta svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce. 

 

     Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a zastupitelstvo obce mu může 

svěřit některé úkoly.  

 

     Starosta s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.1 

 

 

2. 1. 4   Tajemník 

 

     Starosta se souhlasem ředitele příslušného krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka 

obecního úřadu, jehož funkce se zřizuje v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích 

s rozšířenou působností. Tajemník je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu 

v samostatné působnosti i v působnosti přenesené, účastní se zasedání zastupitelstva obce a 

schůzí rady obce, kde má poradní hlas, a nesmí vykonávat funkce v politických stranách a 

v politických hnutích. Dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), tajemník obecního úřadu:  

a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 

radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce;  

b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou;  

c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným 

do obecního úřadu;  

d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči 

zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu;  
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e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní 

směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.1 

 

 

2. 2   Orgány zastupitelstva – výbory 

 

     Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu 

předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce povinně zřizuje finanční a kontrolní 

výbor. Počet členů výborů je lichý a nejméně tříčlenný. Schází se podle potřeby a usnáší se 

nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.  

 

     Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. 

 

     Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a dodržování 

právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. 

 

     Výbory pořizují zápis o provedené kontrole, jenž obsahuje co bylo kontrolováno, jaké byly 

zjištěny nedostatky a návrhy na odstranění těchto nedostatků.1 

 

 

2. 3   Orgány rady – komise 

 

     Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které jí předkládají 

svá stanoviska a náměty. Pokud byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti, je komise 

výkonným orgánem podobně jako rada obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých 

členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce a ve věcech výkonu přenesené 

působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.1 
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2. 4   Organizace obcí 

 

      Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, může územní samosprávný celek k plnění svých úkolů:  

a) zřizovat vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity;  

b) zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti 

nevytvářejí zisk;  

c) zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením 

omezeným;  

d) zakládat obecně prospěšné společnosti podle zvláštního zákona;  

e) zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu;  

f) zřizovat veřejné výzkumné instituce podle zvláštního zákona;  

g) zřizovat veřejné neziskové organizace.2  

 

 

2. 4. 1   Organizační složka obce 

 

     Organizační složku obce zřizuje zastupitelstvo obce. Hospodaří jménem svého zřizovatele 

a není účetní jednotkou – veškeré příjmy a výdaje jsou obsaženy v rozpočtu dané obce 

(zřizovatele). Obec (zřizovatel) kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními 

prostředky své organizační složky (Schéma 2.1).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  zdroj podkapitoly: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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Schéma 2.1: Rozpočtové vztahy organizační složky k rozpočtu obce 

 

                                                požadavky                                          organizační složka 
orgán obce                                                                                          zajišťující veřejné  
                                                                                                           statky 
 
                                                                                                                                  poskytování 
P   rozpočet obce   V                                                                                                veřejných  
                                          záloha                peněžní deník                                       statků 
                                                                    organizační 
                                                                    složky        
                                     vratka zálohy,  
                                     event. příjem                                 
                                     od uživatelů                                         event.  
                                                                                                  uživatelský 
                                                                                                  poplatek                          uživatel 
 
 
 
P – příjmy 
V - výdaje 
 

Zdroj: Peková (2004, s. 134) 

 

 

2. 4. 2   Příspěvková organizace obce 

 

     Na návrh obce (zřizovatele) se příspěvková organizace zapisuje do obchodního rejstříku. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a 

s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu obce (zřizovatele), (Schéma 2.2). Obec 

(zřizovatel) kontroluje hospodaření příspěvkové organizace.2 
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Schéma 2.2 : Rozpočtové vztahy příspěvkové organizace k rozpočtu obce 

 

                                                požadavky                                          příspěvková organizace 
orgán obce                                                                                          zajišťující smíšené veřejné  
                                                                                                           statky 
 
                                                                                                                                  
P   rozpočet obce   V                                                                                                 
                                          příspěvek                         rozpočet                                
                                                                                  příspěvkové  
                                                                                  organizace 
                                    event. odvod 
 
 
                                                                            
                                                                  uživatelské poplatky                      poskytování statků 
 
 
  
                                                                                                      uživatel 
P – příjmy 
V - výdaje 
 

Zdroj: Peková (2004, s. 138) 

 

 

2. 2   Hospodaření obce 

 

     Obec využívá svůj majetek účelně a hospodárně, je povinna o něj pečovat a vede jeho 

evidenci. Dle ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nesmí 

obec ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma:  

a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro 

investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů 

nebo Národního fondu;  

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro 

investici do obcí vlastněných nemovitostí;  

c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát;  

d) těch v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo 

kraji nebo státem přesahuje padesát procent;  
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e) bytových družstev;  

f) honebních společenstev.  

 

     Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, 

aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Obec je povinna jakýkoliv 

úmysl (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka) se svým nemovitým majetkem nejméně 

po dobu patnácti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce zveřejnit na úřední desce. 

To se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem či o výpůjčku 

majetku obce na dobu kratší než třicet dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické 

osobě zřízené obcí.1 

 

 

2. 3   Finanční hospodaření obce 

 

     Obec vede účetnictví podle zvláštního zákona a finanční hospodaření obce se řídí ročním 

rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled se zpravidla sestavuje na dvě až pět 

let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, a schvaluje jej zastupitelstvo 

obce. Rozpočtový výhled se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých 

závazků. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých 

závazcích a pohledávkách, u nichž se uvádí jejich dopady na hospodaření územního 

samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.  

 

     Z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu, jenž se sestavuje na 

kalendářní rok. Rozpočet může být schválen jako vyrovnaný, přebytkový či schodkový, ale to 

pouze za předpokladu, že schodek bude možné uhradit. Přebytek běžného roku se může 

převést k použití v dalším roce ke krytí rozpočtových výdajů nebo do peněžních fondů, které 

může obec zřídit. Z dlouhodobého hlediska platí u hospodaření obcí tzv. zásada vyrovnanosti 

rozpočtu.  

 

     Neschválí-li zastupitelstvo obce rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, hospodaří 

obec v době, než je rozpočet schválen, podle rozpočtového provizoria. Pravidla tohoto 

rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v roce 

předcházejícím roku, na něhož měl být rozpočet schválen. Podoba rozpočtového provizoria je 
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v kompetenci zastupitelstva. Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení.  

 

      Rozpočet se zpracovává v třídění dle rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu se zpracovává 

tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření 

povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické osoby zřízené nebo založené obcí a další 

osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. V pravomoci zastupitelstva 

obce je rozhodnout buď o celkové výši finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým a 

jiným organizacím nebo o individuálních výších jednotlivých dotací a příspěvků. Podle 

ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), musí 

zastupitelstvo obce schválit každou individuální dotaci převyšující padesát tisíc korun. 

 

     Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce se neprodleně provádí rozpis rozpočtu. 

Součástí rozpisu rozpočtu je vždy sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které 

jsou povinny se jimi řídit (příspěvkové organizace).  

 

     Obec uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí 

pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jí zřízených a 

založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Do plnění rozpočtu se 

zahrnují jen takové finanční operace, které byly uskutečněny v příslušném kalendářním roce. 

 

     Obec jako orgán veřejné správy může ze svého rozpočtu poskytovat veřejnou finanční 

podporu. Dle ustanovení § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) jsou veřejnou finanční 

podporou dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté 

z rozpočtu územního samosprávného celku.3 Veřejná finanční podpora souvisí 

s poskytováním výdajů z rozpočtu obce. Jedná se o tzv. druhové třídění rozpočtové skladby, 

kdy při postupu zleva označuje první číslice třídu, první dvě číslice seskupení položek, první 

tři číslice podseskupení položek a všechny čtyři číslice označují položku. Poskytnuté finanční 

prostředky na veřejnou finanční podporu jsou zaznamenány v třídě 5 – běžné výdaje 

rozpočtové skladby, v seskupení položek 52 – neinvestiční transfery podnikatelským 

subjektům a neziskovým organizacím, v podseskupení položek 521 – neinvestiční dotace 

                                                 
3 zdroj: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole) 
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podnikatelským subjektům a 522 – neinvestiční dotace neziskovým a podobným subjektům  a 

to na položkách: 5212 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – 

fyzickým osobám; 5213 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – 

právnickým osobám; 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem; 5222 

Neinvestiční dotace občanským sdružením; 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským 

společnostem; 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím.4  

 

     Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodů organizačních, metodických a 

věcných změn. Tyto změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují 

podle časové posloupnosti. Dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, je rozpočtovým opatřením:  

a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem 

ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových 

příjmů a výdajů;  

b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu;  

c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových 

příjmů, tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.  

 

     Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích 

k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí 

nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Rozpočtová opatření provádí rada obce v rozsahu, 

který stanoví zastupitelstvo obce. 

 

     Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají 

do závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 

v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a 

použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční 

hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich 

majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření 

dalších osob. Před projednáváním závěrečného účtu v zastupitelstvu obce musí být návrh 

                                                 
4 zdroj: Schneiderová, I. Rozpočtová skladba v roce 2008 
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závěrečného účtu obce zveřejněn nejméně po dobu patnácti dnů na úřední desce (či jiným 

vhodným způsobem). Závěrečný účet obce se uzavírá „bez výhrad“ nebo „s výhradami“. 

 

     Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, a to buď 

příslušným krajským úřadem nebo auditorem. 

 

     Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a popřípadě 

přijme opatření k nápravě nedostatků. 

 

     Při neoprávněném použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci 

dochází k porušení rozpočtové kázně. Obec uloží osobě, která se tohoto porušení kázně 

dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 

prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši jednoho promile denně 

z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. 

Odvod a penále jsou příjmem rozpočtu obce a povinná osoba je musí odvést ve stanovené 

lhůtě. Za porušení rozpočtové kázně se považuje také nesplnění povinností nebo podmínek 

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Za toto 

porušení rozpočtové kázně lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. O jejím 

uložení u obcí rozhoduje příslušný krajský úřad. Pokuta je příjmem státního rozpočtu.5 

 

 

2. 4   Přezkoumání hospodaření obce 

 

     Interní audit je funkčně nezávislý orgán (popř. zaměstnanec) uvnitř orgánu veřejné správy. 

Vedoucího interního auditu jmenuje a odvolává rada obce na návrh starosty obce. Interní 

audit je podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy a je organizačně oddělen od řídících 

výkonných struktur. Do interního auditu patří finanční audity, audity systémů a audity 

výkonu. Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je interní audit nezávislé a 

objektivní přezkoumání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému orgánu 

veřejné správy, které zajišťuje, zda:  

                                                 
5 zdroje podkapitoly: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
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a) právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné 

správy dodržovány;  

b) rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda 

jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění;  

c) řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné 

provozní, finanční a jiné informace;  

d) provozní a finanční kritéria jsou plněna;  

e) zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny 

ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek;  

f) dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují 

dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny.  

 

     Interní audit zajišťuje konzultační činnost a předkládá vedoucímu orgánu veřejné správy 

doporučení ke zlepšení kvality systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik  a k přijetí 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 zdroj podkapitoly: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole) 
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3   ANALÝZA DOTACÍ Z ROZPO ČTU MĚSTA  

 

     Obec Šumperk (NUTS 5 – CZ0715 523704) má status města, leží v okrese Šumperk 

(NUTS 4 – CZ0715), který je součástí Olomouckého kraje (NUTS 3 – CZ071). V roce 2008 

vykonával Městský úřad Šumperk funkci obce s rozšířenou působností ve třiceti pěti obcích a 

funkci pověřené obce s funkcí stavebního úřadu ve dvaceti sedmi obcích. Městský úřad 

Šumperk měl v roce 2008 devět matričních obvodů. Město Šumperk mělo v témže roce  tři 

katastrální území s celkovou katastrální výměrou 27,91 km2. Počet obyvatel města v tomto 

roce byl 27 946.7 

 

     V samostatné působnosti rozhodovalo v roce 2008 v Šumperku dvacet sedm členů 

zastupitelstva, z nichž devět bylo i členy rady města. V zastupitelstvu působil starosta a dva 

místostarostové. Městský úřad Šumperk měl zřízenou funkci tajemníka, ze zákona zřízen 

zastupitelstvem finanční výbor a kontrolní výbor a radou zřízených třináct komisí (komise pro 

přidělování grantů a dotací; komise životního prostředí; komise majetkoprávní a bytového 

hospodářství; komise architektury a výstavby; komise dopravy a BESIP; komise pro prevenci 

kriminality a bezpečnost ve městě; komise cestovního ruchu; komise kultury, vnějších vztahů 

a letopisecká; komise obchodu; komise školská; komise sociální; komise pro získávání dotací; 

komise energetická). V roce 2008 zřizovalo Město Šumperk jednu svou organizační složku, a 

to Jednotku sboru dobrovolných hasičů Šumperk, a jedenáct příspěvkových organizací 

(Základní škola Šumperk, Šumavská 21; Základní škola Šumperk, Vrchlického 22; Základní 

škola Šumperk, Sluneční 38; Základní škola Šumperk, 8. května; Základní škola Šumperk, Dr. 

E. Beneše 1; Kino OKO Šumperk; Městská knihovna Šumperk; Dům dětí a mládeže U 

radnice Šumperk; Mateřská škola Pohádka Šumperk; Mateřská škola Veselá školka Šumperk; 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk). 

 

     V tabulce 3.1 můžeme sledovat příjmy a výdaje po konsolidaci v letech 1991 – 2008. 

V letech 1992 – 1997  a 2004 – 2006 hospodařilo město se schodkovým rozpočtem. V roce 

2006 činil ukazatel dluhové služby Města Šumperk, jehož výpočet vychází z metodiky 

Ministerstva financí ČR, 2,59 %, v roce 2008 se zvýšil na 6,99 %. V roce 2008 byly výsledné 

příjmy ve výši 701 974 tis. Kč a výdaje ve výši 652 078 tis. Kč. Hospodaření města 

v hospodářské činnosti za rok 2008 vykázalo výnosy ve výši 30 946 tis. Kč a náklady ve výši 

                                                 
7 zdroj: Český statistický úřad 
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49 585 tis. Kč. Zůstatky finančních prostředků na účtech města činily k 31. prosinci 2008 

částka 72 073 tis. Kč.8  

 

Tabulka 3.1: Rozpočty (příjmy a výdaje po konsolidaci) města Šumperk v letech 1991 – 2008 

Rok Příjmy 
po konsolidaci 

Výdaje 
po konsolidaci 

1991 114 991 tis. Kč   96 945 tis. Kč 
1992 143 404 tis. Kč 156 861 tis. Kč 
1993 158 803 tis. Kč 234 686 tis. Kč 
1994 168 393 tis. Kč 184 058 tis. Kč 
1995 269 820 tis. Kč 294 641 tis. Kč 
1996 235 521 tis. Kč 274 070 tis. Kč 
1997 272 250 tis. Kč 347 188 tis. Kč 
1998 311 596 tis. Kč 297 904 tis. Kč 
1999 451 094 tis. Kč 424 614 tis. Kč 
2000 474 682 tis. Kč 446 677 tis. Kč 
2001 516 785 tis. Kč 490 014 tis. Kč 
2002 506 468 tis. Kč 471 141 tis. Kč 
2003 579 082 tis. Kč 532 916 tis. Kč 
2004 599 679 tis. Kč 620 238 tis. Kč 
2005 494 065 tis. Kč 506 178 tis. Kč 
2006 507 957 tis. Kč 589 947 tis. Kč 
2007 627 265 tis. Kč 616 009 tis. Kč 
2008 701 974 tis. Kč 652 078 tis. Kč 

Zdroj: interní materiály Města Šumperk, vlastní zpracování 

 

 

     Pro rok 2009 schválili členové zastupitelstva města celkové příjmy ve výši 880,366 mil. 

Kč, které zahrnují i přebytek hospodaření z minulých let v hodnotě 69,967 mil. Kč. Strana 

výdajů je pak ve výši 841,829 mil. Kč. Na investiční výdaje byla přitom vyčleněna zatím 

nejvyšší částka, a to 245,840 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 38,537 mil. Kč je 

určen na úhradu splátek jistin úvěrů města. 

 

     Od 1. ledna 2009 Město Šumperk nepoužívá účty pro hospodářskou činnost, ale pouze 

pro hlavní rozpočtové činnosti vzhledem k tomu, že nepodniká za účelem dosažení zisku. Na 

akce v tomto roce chce Město použít  nevyčerpaný zůstatek úvěru ve výši 30,926 mil. Kč, 

který získalo od České spořitelny v roce 2007 v celkové výši 60 mil. Kč na financování svých 

investičních záměrů.8 

                                                 
8 zdroj: Šumperský zpravodaj, číslo 1, 14. leden 2009 
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3. 1   Veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu M ěstského úřadu Šumperk     

 

     Městský úřad Šumperk poskytuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na program 

„Granty a dotace“. Pomocí tohoto programu Město Šumperk podporuje činnosti neziskových 

organizací a organizací schválených zastupitelstvem města Šumperka. Od roku 2003 

vyčleňuje Město Šumperk na program „Granty a dotace“ každoročně částku v milionech 

korun, v předešlých letech se jednalo o částky statisícové (Tabulka 3.2). 

 

Tabulka 3.2: Poskytnuté finanční prostředky na program „Granty a dotace“ Města Šumperk 

Rok poskytnutá částka na program „Granty a dotace“ Města Šumperk 

2000 300 tis. Kč 

2001 300 tis. Kč 

2002 650 tis. Kč 

2003 3 354 tis. Kč 

2004 3 479 tis. Kč 

2005 3 842 tis. Kč 

2006 3 946 tis. Kč 

2007 3 674 tis. Kč 

2008 3 616 tis. Kč 

Zdroj: interní materiály Města Šumperk, vlastní zpracování 

 

 

     Celková částka na program „Granty a dotace“ je rozdělena do tří částí: granty a dotace na 

činnost, vyjmenované akce a činnosti a finanční rezerva. Komise pro přidělování grantů a 

dotací na svém jednání navrhne rozdělení finančních prostředků vyčleněných v návrhu 

rozpočtu na tyto tři části. Tento návrh je následně předložen radě města a poté je dán ke 

schválení zastupitelstvu města. 
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3. 1. 1   Poskytování grantů z rozpočtu M ěsta Šumperka v roce 2008 

 

     Grantem se rozumí finanční příspěvek z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty a 

dotace“, který je poskytnut žadateli na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených 

s realizací následujících projektů: 

a) uspořádání jednorázové neziskové akce se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální        

nebo jinou veřejně prospěšnou náplní za níže uvedených podmínek; 

b) uspořádání vícedenní neziskové akce (čtyři a více dnů) s počtem patnácti a více   

účastníků (soustředění, tábory), se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou 

veřejně prospěšnou náplní za níže uvedených podmínek; 

c) uspořádání cyklu neziskových akcí se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo 

jinou veřejně prospěšnou náplní za níže uvedených podmínek. 

 

     Grant je poskytnut žadateli, kterým může být právnická nebo fyzická osoba, která je účetní 

jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

s působností v oblasti sportu, kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry (např. školy a 

školská zařízení, kulturní zařízení, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, 

apod.), která je pořadatelem akce nebo cyklu akcí se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální 

nebo jinou veřejně prospěšnou náplní pro obyvatele města Šumperka.9 

 

     Dne 22. listopadu 2007 byly na jednání rady města schváleny změny v podmínkách pro 

přidělení grantu z rozpočtu města na rok 2008. 

 

     Podmínky pro přidělení grantu, povinnosti příjemce grantu a podmínky zúčtování grantu 

byly v roce 2008 následující:   

1) žadatelem může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba, která je účetní 

jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

s působností v oblasti sportu, kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry (např. 

školy a školská zařízení, kulturní zařízení, občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, církve, apod.), která je pořadatelem akce nebo cyklu akcí se sportovní, 

kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní pro obyvatele města 

Šumperka; 

                                                 
9 zdroj: Město Šumperk - http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html 
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2) žadatel musí mít ke dni podání žádosti o grant vyrovnány veškeré finanční závazky 

vůči městu Šumperk a organizacím zřizovaným a zakládaným městem Šumperk; 

splnění této podmínky žadatel deklaruje čestným prohlášením, jehož pravdivost bude 

ověřena příslušnými odbory Městského úřadu Šumperk; 

3) žadatelem o grant na jednu stejnou akci může být pouze jeden pořádající subjekt; 

4) akce (cyklus akcí) musí být určena zejména pro obyvatele města Šumperka a musí 

obsahovat propagaci města; 

5) žadatel doručí do podatelny Městského úřadu Šumperk (přízemí budovy radnice nebo 

budova Městského úřadu, Jesenická 31) nejpozději v den a hodinu uzávěrky přijímání 

žádostí kompletní písemnou žádost o grant; 

žádost o grant musí obsahovat: 

a) tiskopis žádosti, v němž žadatel uvede základní identifikační údaje (název, 

sídlo, IČ, bankovní spojení, jméno statutárního zástupce, jméno předkladatele 

projektu); 

b) popis projektu, v němž uvede zejména cíl akce, termín zahájení a ukončení 

akce (cyklu akcí), místo konání akce, její časový harmonogram, způsob 

realizace a organizační zajištění; 

c) kopie statutárních listin – zřizovací listiny, zakladatelské smlouvy,           

registrovaných stanov, statutu, apod.; 

d) výpis z obchodního rejstříku, popř. jiné státní evidence; 

e) podrobný celkový rozpočet projektu na straně příjmů a výdajů, v němž  uvede 

všechny ostatní zdroje příjmů a jejich předpokládanou výši, včetně zapojení 

vlastních zdrojů a dále podrobné členění jednotlivých položek výdajů a jejich 

předpokládanou výši; žadatel přesně vymezí výši a účelové určení příspěvku 

města; příspěvek města lze požadovat nejvýše do 70 % celkových 

předpokládaných výdajů projektu; 

6) zveřejněný termín a hodina uzávěrky přijímání žádostí o grant jsou závazné; žádosti 

doručené později nebo neúplné žádosti budou vyřazeny z dalšího posuzování; 

7) žádost a každá její příloha musí být podepsána statutárním zástupcem organizace; 

8) grant může být poskytnut pouze při splnění všech výše uvedených podmínek pro 

přidělení grantu a při včasném doručení kompletní žádosti o grant včetně všech 

součástí uvedených v písmenech a) až e) bodu 5 těchto podmínek; 

9) splnění podmínek pro přidělení grantu posoudí grantová komise města ve  spolupráci 

s příslušnými obory Městského úřadu Šumperk; 
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10)  grantová komise rozhodne při nesplnění některé z podmínek pro přidělení grantu o                                                                                                          

vyřazení žádosti z dalšího posuzování; rozhodnutí o vyřazení žádosti sdělí žadateli 

písemně vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů; 

11)  na poskytnutí grantu není právní nárok; 

12)  grantová komise navrhuje výši grantu; o poskytnutí grantu rozhoduje příslušný orgán 

města; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat; 

13)  maximální výše částky, kterou je možno přispět v rámci jednoho grantu jednomu 

žadateli je 30.000 Kč; u vyjmenovaných akcí schválených zastupitelstvem města může 

zastupitelstvo města stanovit i částku vyšší; 

14)  granty z rozpočtu města budou poskytnuty na základě schválení příslušným orgánem 

města po uzavření písemné smlouvy bezhotovostním převodem na účet žadatele 

(pokud příslušný orgán města nestanoví jinak), a to nejdříve šedesát dnů před 

termínem zahájení akce (cyklu akcí); 

15)  příjemce grantu je povinen celý projekt zrealizovat a profinancovat nejpozději do     

31. 12. 2008; 

16)  tituly, na které není možno grant použít: 

a) mzdy včetně odvodů,  

b) ostatní osobní náklady včetně odvodů v objemu vyšším než 10 % 

z přiděleného finančního příspěvku (dohody o provedení práce, dohody o 

pracovní činnosti), 

c) daně a poplatky z účtů, 

d) financování investic, 

e) cestovní náhrady, 

f) stravné, občerstvení; 

17)  použití prostředků grantů na účel uvedený v bodě 16 těchto podmínek, bude 

posuzováno jako neoprávněné použití prostředků grantů a zakládá povinnost příjemce 

vrátit neoprávněně použité finanční prostředky na účet města a současně povinnost 

poskytovatele tyto finanční prostředky vymáhat a neposkytnout tomuto příjemci grant 

po dobu následujících tří let; 

18)  příjemce grantu je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatého grantu od města 

a označit ve svém účetnictví veškeré další příjmy a výdaje související s realizací 

projektu; při zjištění nesplnění této povinnosti při následné kontrole označí tyto 

doklady jednostranně kontrolní orgán poskytovatele se všemi důsledky pro příjemce 
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grantu, včetně povinnosti vrácení finančních prostředků grantu nebo části těchto 

prostředků na účet města; 

19)  grant poskytnutý z rozpočtu města nelze použít v rozporu s účelovým určením 

uvedeným v žádosti o grant; použití prostředků grantu na jiný účel bude posuzováno 

jako neoprávněné použití prostředků grantu a zakládá povinnost příjemce vrátit 

neoprávněně použité finanční prostředky na účet města a současně povinnost 

poskytovatele tyto finanční prostředky vymáhat a neposkytnout tomuto příjemci grant 

po dobu následujících tří let; 

20)  poskytnutý grant může krýt nejvýše 70 % skutečných celkových výdajů na realizaci 

projektu; pokud poskytnutý grant činí více než 70 % celkových skutečných výdajů, je 

příjemce grantu povinen tento rozdíl vrátit na účet města při vyúčtování dle bodu 21 

těchto podmínek; 

21)  příjemce je povinen předložit prostřednictvím podatelny Městského úřadu Šumperk 

odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk vyúčtování 

grantu, a to ve lhůtě do šedesáti dnů od ukončení akce; vyúčtování bude obsahovat 

soupis položek příjmů, položek skutečně vynaložených výdajů na realizaci projektu 

s uvedením jejich výše v obdobném členění, jako byl předložen rozpočet projektu 

v žádosti o grant; ve vyúčtování bude uvedena skutečná výše čerpání a účel použití 

poskytnutého grantu; k vyúčtování budou doloženy fotokopie účetních dokladů o 

čerpání grantu a dalších účetních dokladů o výdajích příjemce na realizaci projektu, a 

to nejméně do 1,43 násobku částky poskytnutého grantu (tyto účetní doklady musí 

splňovat náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a dále budou doloženy fotokopie dokladů o 

zaplacení (bankovní výpisy nebo výdajové pokladní doklady); vyúčtování bude 

podepsáno osobou odpovědnou za realizaci projektu; 

22)  pokud se projekt, na jehož realizaci příjemce obdržel grant od města Šumperka, 

neuskuteční, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit odboru 

školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk a vrátit poskytnutý grant 

v plné výši na účet města; v případě, že příjemce část poskytnutého grantu vyčerpal, 

předloží neprodleně vyúčtování projektu v rozsahu dle bodu 21 těchto podmínek a 

nevyčerpané prostředky vrátí na účet města; 

23)  v případě, že příjemce nepředloží vyúčtování poskytnutého grantu v termínu 

stanoveném v bodě 21 těchto podmínek (nejpozději do 31. 1. 2009) nebo že neodvede 

do tohoto termínu nevyčerpané nebo přečerpané prostředky na účet města Šumperka, 
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bude poskytovatelem zahájeno vymáhání poskytnutého grantu nebo jeho části; tomuto 

příjemci nebude poskytnut příspěvek z rozpočtu města v následujících třech letech; 

24)  příjemce umožní ověření všech údajů uvedených ve vyúčtování projektu ve svém 

účetnictví kontrolní skupině zaměstnanců Městského úřadu Šumperk nebo členům 

kontrolního výboru zastupitelstva města Šumperka na základě předložení písemného 

pověření ke kontrole; 

25)  Město Šumperk je oprávněno provádět kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (předběžná, průběžná a následná 

veřejnoprávní kontrola), a to jak u žadatelů o grant, tak u příjemců grantu.10 

 

 

3. 1. 2   Poskytování dotací z rozpočtu M ěsta Šumperka v roce 2008 

 

     Dotací se rozumí finanční příspěvek, který je poskytnut z rozpočtu města Šumperka 

z položky „Granty a dotace“, na podporu činnosti neziskových organizací a organizací 

schválených zastupitelstvem města v seznamu vyjmenovaných akcí a činností, které pracují 

s dětmi a mládeží, nebo ve zdravotně-sociální oblasti.11 

 

     Dne 22. listopadu 2007 byly na jednání rady města schváleny změny v podmínkách pro 

přidělení dotace z rozpočtu města na rok 2008.  

 

     Podmínky pro poskytnutí dotace na činnost, pro použití dotace a pro zúčtování dotace byly 

v roce 2008 následující: 

1) dotace na podporu činnosti může být poskytnuta pouze neziskovým organizacím         

a organizacím schválených zastupitelstvem města v seznamu vyjmenovaných akcí       

a činností, které pracují s dětmi a mládeží, nebo ve zdravotně-sociální oblasti              

v  Šumperku; 

2) žadatelem může být pouze právnická osoba, která má práci s dětmi a mládeží, nebo ve 

zdravotně-sociální oblasti ve své náplni nebo je uvedená v seznamu vyjmenovaných 

akcí a činností; 

3) žadatel může podat v kalendářním roce pouze jednu žádost o dotaci na činnost; 

                                                 
10 zdroj Podmínek pro přidělení grantu, povinnosti příjemce grantu a podmínky zúčtování grantu: Město 
Šumperk - http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html 
11 zdroj: Město Šumperk - http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html 
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4) žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány veškeré finanční závazky 

vůči městu Šumperk a organizacím zřizovaným a zakládaným městem Šumperk; 

splnění této podmínky žadatel deklaruje čestným prohlášením, jehož pravdivost bude 

ověřena příslušnými odbory Městského úřadu Šumperk; 

5) žadatel doručí do podatelny Městského úřadu Šumperk (přízemí budovy radnice nebo 

budova Městského úřadu, Jesenická 31) nejpozději v den a hodinu uzávěrky přijímání 

žádostí kompletní písemnou žádost o dotaci; 

žádost o dotaci musí obsahovat: 

a) tiskopis žádosti, v němž žadatel uvede základní identifikační údaje (název, 

sídlo, IČ, bankovní spojení, jméno statutárního zástupce, jméno předkladatele 

projektu), 

b) kopie statutárních listin – zřizovací listiny, zakladatelské smlouvy,           

registrovaných stanov, statutu, apod., 

c) výpis z obchodního rejstříku, popř. jiné státní evidence, 

d) dokument, který hodnotí činnost organizace v uplynulém roce (výroční zpráva, 

ročenka, apod.), 

e) čestné prohlášení (podepsané statutárním zástupcem) o počtu členů organizace 

(z toho dětí do osmnácti let, mládeže od osmnácti do dvaceti šesti let); na 

žádost grantové komise musí žadatel doložit jmenný seznam dle výše 

uvedených kategorií s rokem narození, 

f) plán práce na příslušný rok, 

g) podrobný celkový rozpočet organizace na straně příjmů a výdajů na příslušný 

rok; na straně příjmů bude uvedena celková výše příjmů z členských příspěvků 

a dále ostatní zdroje příjmů žadatele a jejich předpokládaná výše v uvedeném 

roce; na straně výdajů bude uvedeno podrobné členění jednotlivých položek 

výdajů a jejich předpokládaná výše v uvedeném roce; žadatel vymezí výši 

požadované dotace; dotaci od města lze požadovat nejvýše do 70 % 

předpokládaných ročních výdajů žadatele na činnost, 

h) seznam osob, které budou s dětmi a mládeží pracovat, včetně uvedení jejich 

kvalifikace pro tuto práci – v případě dětských a mládežnických organizací, 

nebo organizací pracujících s dětmi a mládeží, podepsaný statutárním 

zástupcem; 

6)  zveřejněný termín a hodina uzávěrky přijímání žádostí o dotaci jsou závazné;  žádosti 

doručené později nebo neúplné žádosti budou vyřazeny z dalšího posuzování; 
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7) žádost a každá její součást musí být podepsána statutárním zástupcem; 

8)  dotace může být poskytnuta pouze při splnění všech výše uvedených podmínek;  

9)  splnění podmínek pro přidělení dotace posoudí grantová komise města ve  spolupráci 

s příslušnými obory Městského úřadu Šumperk; 

10) grantová komise rozhodne při nesplnění některé z podmínek pro poskytnutí dotace o 

vyřazení žádosti z dalšího posuzování; rozhodnutí o vyřazení žádosti sdělí žadateli 

písemně vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů; 

11) na poskytnutí dotace není právní nárok; 

12) o poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města; proti tomuto rozhodnutí se nelze 

odvolat; 

13) maximální výše dotace, kterou je možno přispět na činnost jednomu žadateli je                                                                                                             

30.000,- Kč; u vyjmenovaných akcí schválených zastupitelstvem města může 

zastupitelstvo města stanovit i částku vyšší; 

14) dotace z rozpočtu města budou poskytnuty na základě schválení příslušným orgánem 

města po uzavření písemné smlouvy bezhotovostním převodem na účet žadatele 

(pokud příslušný orgán města nestanoví jinak), a to do třiceti dnů od uzavření 

smlouvy; 

15) příjemce dotace je povinen všechny dotované činnosti zrealizovat a profinancovat 

nejpozději do 31. 12. 2008; 

16) tituly, na které není možno dotaci použít: 

a) mzdy včetně odvodů, 

b) ostatní osobní náklady včetně odvodů v objemu vyšším než 10 % 

z přiděleného finančního příspěvku (dohody o provedení práce, dohody o 

pracovní činnosti), 

c) daně a poplatky z účtů, 

d) financování investic, 

e) cestovní náhrady, 

f) stravné, občerstvení; 

17)  použití prostředků dotace na účel uvedený v bodě 16 těchto podmínek, bude 

posuzováno jako neoprávněné použití prostředků dotace a zakládá povinnost příjemce 

vrátit neoprávněně použité finanční prostředky na účet města a současně povinnost 

poskytovatele tyto finanční prostředky vymáhat a neposkytnout tomuto příjemci dotaci 

po dobu následujících tří let; 
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18)  příjemce dotace je povinen vést řádné a oddělené sledování přijaté dotace od města a 

označit ve svém účetnictví veškeré další příjmy a výdaje související s realizací dotace; 

při zjištění nesplnění této povinnosti při následné kontrole označí tyto doklady 

jednostranně kontrolní orgán poskytovatele se všemi důsledky pro příjemce dotace, 

včetně povinnosti vrácení finančních prostředků dotace nebo části těchto prostředků 

na účet města; 

19)  poskytnutá dotace může krýt nejvýše 70 % skutečných celkových ročních výdajů na 

činnost příjemce; pokud poskytnutá dotace činí více než 70 % skutečných celkových 

ročních výdajů na činnost, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit na účet města 

při vyúčtování dle bodu 20 těchto podmínek; 

20)  příjemce je povinen předložit prostřednictvím podatelny Městského úřadu Šumperk 

odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk vyúčtování 

poskytnuté dotace na činnost, a to nejpozději do 31. 1. 2009; vyúčtování bude 

obsahovat soupis položek příjmů a soupis všech položek skutečně vynaložených 

výdajů na činnost příjemce za rok v obdobném členění, jako byl předložen rozpočet 

v žádosti o dotaci; ve vyúčtování bude uvedena skutečná výše čerpání a účel použití 

poskytnuté dotace; v případě, že příjemce do vyúčtování předloží zálohy za energie, je 

povinen předložit i vyúčtování těchto záloh; k vyúčtování budou doloženy fotokopie 

všech účetních dokladů o čerpání dotace a dalších účetních dokladů o výdajích 

příjemce na činnost v daném roce, a to nejméně do výše 1,43 násobku částky 

poskytnuté dotace (tyto účetní doklady musí splňovat náležitosti účetního dokladu 

stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění pozdějších předpisů) a 

dále budou doloženy fotokopie dokladů o zaplacení  (bankovní výpisy nebo výdajové 

pokladní doklady); vyúčtování bude podepsáno odpovědnou osobou; 

21)  pokud příjemce v průběhu roku ukončí svou činnost, je povinen tuto skutečnost 

neprodleně písemně oznámit odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského 

úřadu Šumperk a vrátit poskytnutou dotaci v plné výši na účet města; v případě, že 

příjemce část poskytnuté dotace vyčerpal, předloží neprodleně vyúčtování dotace 

v rozsahu dle bodu 20 těchto podmínek a nevyčerpané prostředky vrátí na účet města; 

22)  v případě, že příjemce nepředloží vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 31. 1. 

2009) nebo že neodvede do tohoto termínu nevyčerpané nebo přečerpané prostředky 

na účet města Šumperka, bude poskytovatelem zahájeno vymáhání poskytnuté dotace 

nebo její části; tomuto příjemci nebude poskytnuta dotace na činnost z rozpočtu města 

v následujících třech letech; 
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23)  příjemce umožní ověření všech údajů uvedených ve vyúčtování projektu ve svém 

účetnictví kontrolní skupině zaměstnanců Městského úřadu Šumperk nebo členům 

kontrolního výboru zastupitelstva města Šumperka na základě předložení písemného 

pověření ke kontrole; 

24)  Město Šumperk je oprávněno provádět kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (předběžná, průběžná a následná 

veřejnoprávní kontrola), a to jak u žadatelů o dotaci, tak u příjemců dotace.12 

 

 

3. 1. 3   Poskytování finanční rezervy z rozpočtu M ěsta Šumperka v roce 2008 

 

     Finanční rezerva je využita v rámci řešení žádostí dalších subjektů v rámci poskytování 

veřejné finanční podpory. Jde o ty žadatele, kteří charakterem své činnosti neodpovídají 

podmínkám grantů a dotací, ale jejichž činnost ve městě je prospěšná a je vhodné ji podpořit. 

 

 

3. 2   Harmonogram poskytování veřejné finanční podpory 

 

     Časový harmonogram určuje postup a termíny pro organizaci a rozdělování finančních 

prostředků na konkrétní vyžádané akce.  

 

     Realizace všech potřebných opatření pro poskytování veřejné finanční podpory v roce 

2008 proběhla následujícím způsobem (Schéma 3.1):  

- 13. 12. 2007 –  předložení materiálu do jednání zastupitelstva města a jeho schválení; 

- 18. 12. 2007 –  informace veřejnosti o připravovaných nových opatření v rámci 

grantů a dotací 2008, včetně možného časového harmonogramu                       

a předpokládané organizaci celého systému v roce 2008; informace 

byly zveřejněny v Šumperském zpravodaji a na internetových 

stránkách; 

- 2. 1. 2008 –  zahájení podávání žádostí (Příloha č. 1, Příloha č. 2), předání 

příslušných potřebných tiskopisů na informační místa na budovách 

úřadu nám. Míru 1, Jesenická 31;  předseda komise pro přidělování 

                                                 
12 zdroj Podmínek pro přidělení grantu, povinnosti příjemce grantu a podmínky zúčtování grantu: Město 
Šumperk - http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html 
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grantů a dotací vyzvala žadatele o vyjmenované akce k předložení 

projektů; 

- 7. 1. 2008 –  schůzka komise pro přidělování grantů a dotací k projednání pravidel 

a postupů při hodnocení žádostí; 

- 9. 1. 2008 – zveřejnění podmínek a organizace přidělování grantů a dotací v 

Šumperském zpravodaji; 

- 17. 1. 2008 –  předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do rady 

města na rozdělení částky z rozpočtu města vyčleněné na 

vyjmenované akce, granty a dotace; 

- 31. 1. 2008 –  ukončení přijímání žádostí, jejich zpracování a příprava návrhů do 

rady města a zastupitelstva města; předložení návrhu komise pro 

přidělování grantů a dotací do zastupitelstva města na rozdělení 

částky z rozpočtu města vyčleněné na vyjmenované akce, granty a 

dotace; 

- 1. 2. – 8. 2. 2008 – sumarizace žádostí a jejich příprava pro jednání komise; 

- 18. 2. 2008 –  zasedání komise v zasedací místnosti Městského úřadu Jesenická, 

posouzení podaných žádostí, příprava materiálů pro jednání rady 

města; 

- 19. 2. 2008 –  pokračování jednání komise, posouzení a navržení finančních 

prostředků na jednotlivé vyjmenované akce a činnosti, příprava 

podkladů pro jednání rady města; 

- 6. 3. 2008 –  předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do rady 

města na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na granty a 

dotace; 

- 13. 3. 2008 – předložení návrhu komise pro přidělování grantů a dotací do 

zastupitelstva města na rozdělení finančních prostředků vyčleněných 

na granty a dotace.13 

 

 

 

 

 
 

                                                 
13 zdroj: interní materiál Města Šumperk 
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Schéma 3.1: Realizace poskytování veřejné finanční podpory Městem Šumperk v roce 2008 
 
jednání a schválení přidělování VFP v komisi                 schválení přidělování VFP v zastupi- 
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                                                               informace veřejnosti 
 
 
zahájení podávání žádostí o VFP 
 
                                                               návrh komise pro přidělování grantů a dotací na rozdě- 
                                                               lení vyčleněné částky na VFP 
 
                                                               schválení rozdělení vyčleněné částky na VFP radou  
                                                               města 
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                                                              předložení návrhu komise pro přidělování grantů a do- 
jednání komise                                      tací do rady města na rozdělení finančních prostředků 
pro přidělování                                      vyčleněných na granty a dotace 
grantů a dotací - 
posouzení                                               předložení návrhu komise pro přidělování grantů a do- 
jednotlivých žádostí                               tací do zastupitelstva města na rozdělení finančních  
                                                               prostředků vyčleněných na granty a dotace 
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VFP – veřejná finanční podpora 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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     Dne 22. listopadu 2007 schválila rada města na svém jednání podmínky pro poskytování 

veřejné finanční podpory z rozpočtu města Šumperka pro rok 2008, podmínky pro 

poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka pro rok 2008 a seznam 

vyjmenovaných akcí a činností (Džemfest 2008, Bambiriáda 2008, Divadlo v parku 2008, 

Klasika Viva, Šumperské Preludium 2008, Blues Alive 2008, Jazz Pramet Šumperk 2008, 

Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2008, Šumperský dětský sbor, HK Mladí draci 

Šumperk, o. s., Fotbalový klub Šumperk, TJ Sokol Šumperk, TJ Šumperk). 

 

     Usnesením zastupitelstva města č. 511/07 ze dne 13. 12. 2007 byly schváleny podmínky 

pro poskytování grantů a dotací na činnost z rozpočtu města. 

 

     Dne 17. ledna 2008 rada města na svém jednání doporučila zastupitelstvu města ke 

schválení rozdělení částky vyčleněné v návrhu rozpočtu města Šumperka pro rok 2008 na 

granty a dotace v celkové výši 3,7 milionu korun, takto: 

 - granty a dotace na činnost  1.850.000,- Kč 

 - vyjmenované akce a činnosti 1.800.000,- Kč 

 - finanční rezerva        50.000,- Kč. 

 

     Usnesením zastupitelstva města č. 623/08 ze dne 31. 1. 2008 bylo schváleno rozdělení 

finančních prostředků ve výši 3,7 milionu korun z rozpočtu města. 

 

     První týden v únoru 2008 komise pro přidělování grantů a dotací každé žádosti přidělila 

číslo, pod kterým je uvedena v dalších materiálech určených radě města a zastupitelstvu 

města, a dále bylo podle obsahu každé žádosti přiděleno písmeno (G – žádost o grant, D – 

žádost o dotaci na činnost, VG – žádost o vyjmenovanou akci, VD – žádost o vyjmenovanou 

činnost). Komisi bylo předloženo množství projektů, z nichž některé nesplňovaly stanovené 

podmínky a musely být z dalšího jednání vyřazeny. Vyskytly se žádosti, které byly chybně 

zařazeny do dotací (tito žadatelé byli upozorněni). Komise pro přidělování grantů a dotací 

celkem projednala sto sedm žádostí o poskytnutí grantu, čtyřicet čtyři žádostí o dotaci na 

činnost, třináct žádostí na vyjmenované akce a činnosti (pět žádostí o dotaci, osm žádostí o 

grant), které byly žadateli zaslány v řádném termínu. Komise pro přidělování grantů a dotací 

na základě svého jednání ze dne 19. února 2008 rozhodla o vyřazení tří žádostí o dotaci na 

činnost (Příloha č. 3), jedenácti žádostí o grant (Příloha č. 4) a jedné žádosti na vyjmenovanou 
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akci – důvodem pro vyřazení bylo nesplnění stanovených podmínek. Komise doporučila radě 

města postoupit jednu žádost o veřejnou finanční podporu k projednání sociální komisi.14  

 

     Dne 17. dubna 2008 schválila rada města tři žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory 

formou finanční rezervy, dvě žádosti na vyjmenované akce do 50.000,- Kč (Příloha č. 5), 

čtyřicet žádostí o poskytnutí dotace na činnost  (Příloha č. 6) a devadesát šest žádostí o 

poskytnutí grantu (Příloha č. 7). 

 

     Zastupitelstvo města schválilo pět žádostí na vyjmenované činnosti nad 50.000,- Kč 

(Příloha č. 8) a pět žádostí na vyjmenované akce nad 50.000,- Kč (Příloha č. 9). 

 

     Žadatelé jsou informováni o přidělení popř. nepřidělení veřejné finanční podpory formou 

dopisu, který rozesílá odbor školství, kultury a vnějších vztahů. V tomto dopise jsou úspěšní 

žadatelé vyzváni k podpisu smlouvy o přidělení finanční podpory. Smlouva je sepsána mezi 

žadatelem na jedné straně a Městem Šumperk zastoupeném místostarostou jako 

poskytovatelem na straně druhé. Na základě této smlouvy je poté poskytovatelem vyplacena 

finanční částka žadateli. V roce 2009 byly jako reakce na připomínky ze strany žadatelů nově 

schváleny smlouvy o poskytnutí grantu a dotace na činnost z rozpočtu města (Příloha č. 10, 

Příloha č. 11).  

 

 

3. 3   Kontrola plnění stanovených podmínek pro přidělování grantů a dotací 

 

     Dne 6. března 2008 schválila rada města seznam organizací, které byly následně vyzvány 

k odvodu finančních prostředků na účet města Šumperka pro nesplnění stanovených 

podmínek při vyúčtování za rok 2007 (předložení účetnictví nejpozději do 31. ledna 2008): 

- Radovan Auer – what.ever! – EUROFEST jarní hudební festival s mezinárodní  

                                                  účastí 

     - grant ve výši 20.000,- Kč 

     - vyúčtování předloženo 15. února 2008 

 

 

                                                 
14 zdroj: interní materiál Města Šumperk 
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- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí KLUB ČTYŘLÍSTEK 

     - dotace na činnost ve výši 10.000,- Kč 

     - vyúčtování předloženo 20. února 2008 

 

- FC DELTA REAL ŠUMPERK 

     - dotace na činnost ve výši 18.000,- Kč 

     - vyúčtování předloženo 11. února 2008 

 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Šumperk –  

    - Temenice 

     - dotace na činnost ve výši 15.000,- Kč 

     - vyúčtování předloženo 11. února 2008. 

 

     Těmto příjemcům dle stanovených podmínek nebude z rozpočtu města Šumperka 

v následujících třech letech poskytnut příspěvek. 

 

     Rada města dále vyzvala organizaci Šermířský spolek, o. s. k vrácení finančních 

prostředků v celkové výši 9.000,- Kč poskytnutých v roce 2007 na grant „Děsivé lesy 

Kaltensteinské aneb mumraj doby středověké, život na prahu 15. století“ (tábor) pro 

nedodržení uzavřené smlouvy a stanovených podmínek a organizaci IV.PS Šumperk k vrácení 

finančních prostředků v celkové výši 7.000,- Kč poskytnutých na dotaci na činnost za rok 

2007 pro nedodržení uzavřené smlouvy a stanovených podmínek. Organizace Šermířský 

spolek, o. s. předložila komisi pro přidělování grantů a dotací dne 30. ledna 2008 žádost o 

změnu místa tábora, názvu tábora, zkrácení doby tábora a změnu využití poskytnutých 

finančních prostředků na tento grant. Organizace požadovala finanční prostředky na vybavení 

lékárničky, dopravu, služby, materiál, provozní náklady. Ve vyúčtování dodala doklady na 

předvádění řemesel, představení divadla v celkové částce 9.000,- Kč. Vyúčtování 

neobsahovalo všechny doklady a současně organizace nesplnila podmínku předložení výdajů 

1,43 násobku poskytnutého grantu. Organizace IV.PS Šumperk předložila komisi pro 

přidělování grantů a dotací dne 31. ledna 2008 žádost o změnu účelu použití dotace a 

zdůvodnění. Organizace měla požadavek na materiál na montovanou sprchu a podlážky pro 

táborovou základnu, ale po přehodnocení zakoupili kuchyňskou linku v celkové hodnotě 

8.990,- Kč na dům pionýrů. 
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     Rada města na svém jednání také doporučila zastupitelstvu města ke schválení, aby byla 

organizace Radovan Auer – what.ever! vyzvána k vrácení finančních prostředků poskytnutých 

na vyjmenovanou akci „Džemfest a soutěž skupin Džemkap 2007 ve výši 60.000,- Kč (grant) 

z důvodu nedodržení uzavřené smlouvy a stanovených podmínek (vyúčtování předloženo 15. 

února 2008). Rada města následně doporučila zastupitelstvu města ke schválení na základě 

doporučení komise pro přidělování grantů a dotací vyřadit v roce 2008 žádost Radovan Auer 

– what.ever! na vyjmenovanou akci „Džemfest a soutěž skupin Džemkap 2008“ z důvodu 

nedodržení stanovených podmínek pro rok 2007. 

 

     Mimo této zpětné kontroly probíhá i kontrola průběžná. Počátkem dubna  předkládá 

oddělení auditu a vnitřní kontroly Města Šumperk ke schválení radě města plán kontrol, na 

jehož základě provádějí příslušní zaměstnanci městského úřadu kontroly náhodně vybraných 

organizací, jimž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtu města. Kontroluje se 

mimo jiné účel vynaložených prostředků, správnost účtování, originály dokladů apod. 

V případě zjištěných nedostatků se postupuje podle jejich závažnosti – při méně závažných 

pochybeních je subjekt vyzván k jejich odstranění, pokud jsou pochybení závažnější, jsou 

předána k řešení komisi pro přidělování grantů a dotací. Komise zaujme k této záležitosti 

stanovisko a navrhne radě další konkrétní postup.  

 

 

3. 4   Poskytnuté dotace a granty v závislosti na rozpočtu města 

 

     Z níže uvedené tabulky 3.3 je zřejmé, že v případě Města Šumperk nemají rozpočtové 

příjmy žádný vliv na finanční objem poskytovaných grantů a dotací. První třída – daňové 

příjmy – v roce 2006 dosáhla v porovnání s roky 2005, 2007 a 2008 nejnižší hodnoty, avšak 

částka poskytnutá na program „Granty a dotace“ ve sledovaném roce byla v porovnání 

zmíněných čtyř let nejvyšší. Příjmy po konsolidaci ve sledovaných letech, stejně tak jako 

výdaje, celkově rostou, oproti tomu se ale finanční objem prostředků na granty a dotace od 

roku 2006 snižuje. Snižuje se i podíl výdajů na granty a dotace k objemu celkových výdajů po 

konsolidaci. 
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Tabulka 3.3: Závěrečné účty Města Šumperk v letech 2005 – 2008 

Závěrečný účet 
roku 

2005 2006 2007 2008 

Třída 1 
daňové příjmy 

272 951 210 Kč 269 793 570 Kč 289 461 920 Kč 314 937 040 Kč 

Třída 2 
nedaňové příjmy 

19 784 620 Kč 11 201 820 Kč 30 042 560 Kč 47 529 410 Kč 

Třída 3 
kapitálové příjmy 

1 051 500 Kč 1 600 000 Kč 143 500 Kč 29 591 080 Kč 

Třída 4 
přijaté dotace 

951 575 850 Kč 998 447 210 Kč 1 178 197 770 Kč 1 363 243 000 Kč 

PŘÍJMY 
CELKEM 

1 245 363 180 Kč 1 281 042 600 Kč 1 497 845 750 Kč 1 755 300 530 Kč 

Konsolidace 
příjmů 

751 298 130 Kč 773 085 100 Kč 870 579 900 Kč 1 053 326 660 Kč 

PŘÍJMY 
CELKEM  
PO KONSOLIDACI 

494 065 050 Kč 507 957 500 Kč 627 265 850 Kč 701 973 870 Kč 

Třída 5 
běžné výdaje 

1 145 233 110 Kč 1 168 837 720 Kč 1 362 787 510 Kč 1 616 333 630 Kč 

Poskytnutá 
částka na 
program „Granty 
a dotace“ 

3 842 000 Kč 
= 0,759 % 
z celkových 
výdajů po 

konsolidaci 

3 946 000 Kč 
= 0,669 % 
z celkových 
výdajů po 

konsolidaci 

3 674 000 Kč 
= 0,596 % 
z celkových 
výdajů po 

konsolidaci 

3 616 000 Kč 
= 0,555 % 
z celkových 
výdajů po 

konsolidaci 
Třída 6 

kapitálové výdaje 
112 243 360 Kč 194 194 330 Kč 123 801 700 Kč 89 071 390 Kč 

VÝDAJE 
CELKEM 

1 257 476 470 Kč 1 363 032 050 Kč 1 486 589 210 Kč 1 705 405 020 Kč 

Konsolidace 
výdajů 

751 298 130 Kč 773 085 100 Kč 870 579 910 Kč 1 053 326 660 Kč 

VÝDAJE 
CELKEM 
PO KONSOLIDACI 

506 178 340 Kč 589 946 950 Kč 616 009 300 Kč 652 078 360 Kč 

Saldo příjmů a 
výdajů  
PO KONSOLIDACI 

- 12 113 290 Kč - 81 989 450 Kč 11 256 550 Kč 49 895 510 Kč 

        Třída 8  
financování 

12 113 290 Kč 81 989 450 Kč - 11 256 550 Kč - 49 895 510 Kč 

FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 
PO KONSOLIDACI 

12 113 290 Kč 81 989 450 Kč - 11 256 550 Kč - 49 895 510 Kč 

 

Zdroj: interní materiály Města Šumperk, vlastní zpracování 
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4   ZHODNOCENÍ DOTAČNÍ POLITIKY M ĚSTA 

 

     Přidělování veřejné finanční podpory je dlouhodobější proces, na kterém se podílí komise 

pro přidělování grantů a dotací, rada města a zastupitelstvo města. Průběh přidělování 

finančních prostředků je velmi náročný, má své klady i zápory. 

 

 

4. 1   Postup přidělování veřejné finanční podpory 

 

     Přidělováním grantů a dotací se zabývá nejprve komise pro přidělování grantů a dotací, 

která v listopadu každého roku stanoví podmínky pro žadatele. Tímto návrhem se poté zabývá 

zastupitelstvo, které podmínky schvaluje. Počátkem následujícího kalendářního roku je 

veřejnost informována o možnosti a podmínkách podávání žádostí o přidělení grantů a dotací. 

Na dalším zasedání komise konkretizuje výši finančních prostředků zvlášť na granty a dotace 

na činnost, vyjmenované akce a činnosti a finanční rezervu. Komise předkládá tento návrh 

radě města, po schválení rada materiál doporučí k rozhodnutí zastupitelstvu města. Komise na 

základě zvážení všech podmínek a splnění potřebných formalit zjistí faktický počet úspěšných 

žadatelů a navrhuje každému z nich konkrétní výši veřejné finanční podpory. V kompetenci 

rady města je doporučení jednotlivých případů zastupitelstvu, které schválí konečnou podobu 

projednávaného materiálu.  

 

     Celý výše popsaný proces trvá přibližně od listopadu každého roku do března 

následujícího roku. Problematikou se zabývá několikrát komise pro přidělování grantů a 

dotací, několikrát rada města a několikrát zastupitelstvo města. Postup je náročný nejen 

časově, ale i administrativně či personálně (nutná nadpoloviční účast při jednání rady i 

zastupitelstva města). Na jedné straně by se dala považovat samotná komise jako nadbytečná, 

když přípravu materiálů pro radu by mohl realizovat jeden zaměstnanec odboru školství, 

kultury a vnějších vztahů, pod který tato problematika spadá, ale na druhé straně je vyšším 

počtem členů komise zajištěna nepodjatost. V případě, kdy je hospodařeno s veřejnými 

prostředky, je správné vyvíjet kontrolní činnost, a to nejen v případě konečného vyúčtování 

poskytnutých financí, ale i v průběhu doby čerpání a manipulace s těmito prostředky. Občané 

města mají nejen možnost zjistit, komu a kolik finančních prostředků bylo poskytnuto, ale 

díky kontrolním mechanismům mají jistotu, že s těmito penězi bylo naloženo v souladu 

s platnými předpisy.   
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     Postup přidělování veřejné finanční podpory je ve Městě Šumperk složitý a zdlouhavý. 

Probíhá tímto způsobem už ale několik let a komise, rada i zastupitelstvo pracují efektivně a 

ve vzájemné návaznosti. Klad tohoto procesu vidím hlavně v tom, že o poskytnutí finančních 

prostředků nerozhoduje pouze jeden orgán města, čímž se zabezpečuje objektivita posouzení 

žádostí. Bylo by například velmi složité v tomto procesu uplatnit podplácení či zvýhodnění 

pouze některých organizací. 

 

      

4. 2   Podmínky pro přidělování grantů a dotací 

     

     Z praxe komise pro přidělování grantů a dotací vyplývá, že kontaktuje žadatele, kteří se ve 

svých žádostech dopustili tzv. formální chyby. Problém může nastat při posuzování toho, co 

je formální chybou a co už formální chybou není. V podmínkách pro přidělování grantů a 

dotací v bodě osm je napsáno, že „grant (dotace) může být poskytnut pouze při splnění všech 

podmínek“, což je logické. Do nesplnění podmínek spadá např. chybějící podpis žadatele o 

veřejnou finanční podporu (bod sedm) nebo špatné zařazení žádosti o grant do dotací či 

naopak (bod jedna). Příklad chybějícího podpisu je brán jako formální chyba a žadatel je 

komisí pro přidělování grantů a dotací vyzván k doplnění žádosti, kdežto v případě druhém se 

už jedná o nesplnění podmínek, a tudíž komise pro přidělování grantů a dotací žádost 

z dalšího jednání vyřadí.  

 

     Toto jednání neshledávám vhodným vzhledem k tomu, že i formální chyby patří do 

nesplnění podmínek pro přidělování grantů a dotací. Proto by komise pro přidělování grantů a 

dotací měla všechny žádosti (ať s formální chybou či chybou jinou) vyřadit z dalšího 

posuzování o přidělení veřejné finanční podpory. Tím by byly zajištěny opravdu stejné 

podmínky pro všechny žadatele, což je v procesu přidělování finančních prostředků 

z rozpočtu města žádoucí. Odstranily by se tím jakékoliv možné pochybnosti ohledně 

neobjektivního posouzení žádostí.  

 

     Jako pozitivní jednání shledávám to, že s podmínkami pro přidělování grantů a dotací se 

každoročně pracuje, podmínky se mění, čehož je důkazem např. skutečnost, že v roce 2009 

poprvé dosáhnou na dotace nejen organizace pracující s dětmi a mládeží, ale také ty, jež 

působí v soutěžích výkonnostního sportu juniorů a dospělých (nebo seniorů). O zmíněnou 

dotaci může požádat pouze právnická osoba sídlící a působící v Šumperku, která má sportovní 
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činnost ve své náplni. Žadatel může podat jednu žádost o dotaci na daný sport a kategorii. U 

juniorské kategorie lze získat dotaci pouze v případě účasti družstva v nejvyšší republikové 

soutěži. Pokud pak člen sportovního oddílu obsadí v individuální soutěži na oficiálním 

evropském mistrovství nebo na vyšší soutěži některou z medailových příček, může jeho oddíl 

požádat pro následující rok maximálně o třicetitisícovou dotaci.15 Do podmínek pro přidělení 

grantů a dotací byly nově vloženy odstavce, které řeší situace, kdy dojde k opomenutí 

vyúčtování přidělených finančních prostředků. Je to reakce na připomínky ze strany žadatelů 

týkající se vracení peněz při porušení podmínek udělování grantů a dotací.16  

 

     Mezi klady patří jistě i ta skutečnost, že komise pro přidělování grantů a dotací (následně 

rada a zastupitelstvo města) se snaží uspokojit všechny žádosti ze všech oblastí, ze kterých 

mají organizace podle podmínek pro přidělování grantů a dotací nárok na veřejnou finanční 

podporu. Je tím zaručena různorodost akcí a činností, které se na území města konají, což 

mohou ocenit i místní obyvatelé. 

 

 

4. 3   Poskytovaná částka na veřejnou finanční podporu ve vztahu k rozpočtu města 

      

     To, že rozpočtové příjmy nemají vliv na finanční objem poskytovaných grantů a dotací 

hodnotím záporně. V této situaci se Město Šumperk může dostat do situace, že poskytnuté 

finanční prostředky nebude mít z čeho financovat a to může vést v krajním případě až ke 

zvýšení zadluženosti obce. Finanční výbor, rada i zastupitelstvo města by měli při schvalování 

rozpočtu města brát v potaz objem předpokládaných rozpočtových příjmů a na tomto základě 

se rozhodovat o výši poskytované částky na program „Granty a dotace“.  

 

     Za klad lze považovat to, že v letech 2007 – 2009 se poskytovaná částka na veřejnou 

finanční podporu ustálila na 3,7 mil. Kč, přičemž se třída 1 – daňové příjmy každý rok 

zvyšuje. Snižuje se podíl výdajů na granty a dotace k objemu celkových výdajů po 

konsolidaci, což vyplývá ze skutečnosti, že částka na granty a dotace je stejná, kdežto celkové 

výdaje po konsolidaci se každý rok zvyšují. 

 

                                                 
15 zdroj: Šumperský zpravodaj, číslo 3, 11. únor 2009 
16 zdroj: Šumperský zpravodaj, číslo 1, 14. leden 2009 
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     Za úvahu by možná stálo přehodnocení financování např. šumperského týmu ledních 

hokejistů. Tomu Město Šumperk poskytuje ročně nemalé finanční prostředky i mimo program 

„Granty a dotace“ a tato částka se zvyšuje na základě toho, v jaké lize hokejisté právě působí. 

V sezoně 2008/2009 hráli hokejisté II. ligu, na jejímž konci postoupili do ligy I. To má za 

následek větší finanční podporu z rozpočtu města, tím se zvýší celkové výdaje v rozpočtu a ty 

se musí z něčeho financovat. Přitom hokejisté odehrají v první lize stejný počet zápasů jako 

v lize druhé a v týmu je ustálený počet hráčů. Pokud hokejisté přece jen potřebují pro 

působení v první lize více peněžních prostředků, mohl by tým šumperských hokejistů (popř. 

Město Šumperk) hledat nové partnery a sponzory pro svou činnost a ne se spoléhat na větší 

příjmy od města. Město Šumperk by se mohlo dostat v rámci svého rozpočtu do problému 

třeba jako město Vsetín, kde se hrála nejvyšší hokejová liga v České republice, a následně by 

hokejovému týmu a Městu nezbylo nic jiného než (jako ve Vsetíně) účast v první lize prodat 

jinému týmu z nižší soutěže, protože by činnost místního hokejového mužstva nemělo z čeho 

financovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

5   ZÁVĚR 

 

     V různých místech v celém procesu přidělování veřejné finanční podpory ve městě 

Šumperk můžeme najít několik problémových míst. Práce komise pro přidělování grantů a 

dotací by se mohla zjednodušit, kdyby všechny žádosti o grant či dotaci, které nesplňují 

podmínky pro přidělení grantu či dotace, vyřadila ihned z dalšího jednání a neřešila otázku 

tzv. formální chyby. V analýze poskytnutých dotací a grantů v závislosti na rozpočtu města 

jsem zjistila, že ve městě Šumperk ve sledovaných letech 2005 – 2008 neexistuje vliv 

rozpočtových příjmů na finanční objem poskytovaných grantů a dotací. Tuto skutečnost bych 

doporučila k řešení finančnímu výboru, radě i zastupitelstvu města.  

 

     Celkově hodnotím realizaci poskytování grantů a dotací ve městě Šumperk pozitivně. Jako 

největší klady hodnotím skutečnost, že se na přidělování veřejné finanční podpory každoročně 

pracuje, přičemž se berou v úvahu připomínky jak orgánů města, tak i samotných žadatelů o 

podporu, a že se komise pro přidělování grantů a dotací snaží uspokojit všechny žádosti, čímž 

je zaručena různorodost podporovaných akcí a činností. 

 

     Hypotézu o návaznosti vzrůstajících příjmů obce na zvyšování celkové sumy přidělované 

finanční podpory nelze potvrdit. V posledních dvou letech zůstává výše přidělovaných grantů 

a dotací podobná, ale celkové příjmy (po konsolidaci) obce se rok od roku zvyšují. 

 

     Cíl bakalářské práce byl splněn. Pomocí analýzy dotační politiky Města Šumperka v roce 

2008 jsem následně vyhodnotila přidělování veřejné finanční podpory tak, že jsem zjistila její 

klady a zápory a podala jsem návrhy k řešení některých problémových míst. 
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