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1. Úvod 

Nestátní nezisková organizace, dotace. Co vás napadne jako první? Pod 

pojmem „nestátní neziskové organizace“ (dále jen NNO) si lze představit organizační 

formu, která v posledních letech dosahuje vzrůstající pozornosti. Její význam je 

patrný nejen jejím počtem v zahraničí ale i u nás. Neziskové organizace napomáhají 

lidem věnovat se svým zájmům (kulturním, sociálním, politickým,…), monitorují 

veřejné dění, zajímají se o projevy menšin, pomáhají k integraci znevýhodněným 

skupinám. Svým posláním jsou NNO často průkopníky nových trendů a vzorem 

morálních hodnot. Každá nezisková organizace má svou vizi a tím se odlišuje od 

jiných. Zvláštností NNO je, že může pracovat na bázi dobrovolnosti, tedy lidí, kteří 

bezplatně pracují s cílem naplnit vize své organizace. Cíl NNO musí být jasný, 

zřetelný a měl by popisovat, čím se organizace zabývá. Zdroje příjmů jsou 

různorodé: dotace, dary, příspěvky, sbírky, příjmy z vlastní činnosti aj. Z názvu 

vyplývá, že tyto organizace nejsou založeny (zřízeny) za účelem dosažení zisku,  

i když nemusí být vždy neziskové. 

Jak jsem již zmínila, jedním ze způsobů financování NNO jsou dotace. 

Pojmem dotace se rozumí forma poskytnutí určitého množství prostředků, nejčastěji 

ze státního rozpočtu, nebo také z územního rozpočtu (kraje, obce, městské části či 

obvodu), právnickým nebo fyzickým osobám. Dotace jsou poskytovány buď 

neúčelově, kdy příjemce s nimi může volně nakládat, nebo účelově, kdy jsou 

poskytovány na předem stanovený cíl. Na dotaci není právní nárok. 

Cílem této práce  je analyzovat dotace poskytnuté NNO z rozpočtu kraje, 

konkrétně Moravskoslezského kraje. Analýza dotací se bude týkat struktury, finanční 

náročnosti a délky financování dotačních programů a množství poskytnutých dotací.  

První část se zabývá obecnými souvislostmi. Druhá část je věnována 

zásadám pro udělování dotací (přiblížení dotační politiky státu, kraje). Třetí část 

analyzuje poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Z hlediska metod jsou v práci použity: popis, analýza a v závěru syntéza 

poznatků. 
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2. Postup nestátních neziskových organizací p ři žádosti  

o dotaci z rozpo čtu kraje  

2.1. Základní pojmy 

2.1.1 Neziskový sektor 

Existuje mnoho kritérií, podle kterých lze rozdělit národní hospodářství. Snad 

nejznámější a nejpropracovanější teorii popsal švédský ekonom Viktor Pestroff. Ten 

rozdělil národní hospodářství na čtyři sektory, a to na základě tří kritérií:1 

• dle kritéria financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový, 

• dle kritéria vlastnictví na sektor veřejný a soukromý, 

• dle míry formalizace na sektor formální a neformální. 

Pestroffův model národního hospodářství je složen ze čtyř sektorů:  

• ziskový soukromý sektor (trh), 

• neziskový veřejný sektor (státní sektor), 

• neziskový soukromý sektor (nestátní neziskový sektor), 

• neziskový sektor domácnosti (domácnosti). 

 

Obr. 2.1  Welfare  triangle – postavení NNO v ekonomice dle V. Pestoff a 

 
Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kolektiv. (2001) 

                                                 
1 REKTOŘÍK, J. a kolektiv, Organizace neziskového sektoru – Základy ekonomiky, teorie a řízení. 
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V uvedeném modelu jsou dělícími přímkami ohraničena pole pro sektor 

formální – neformální, ziskový – neziskový, veřejný – soukromý. Přímky svým 

umístěním vytvoří uprostřed trojúhelníku prostor pro neziskový soukromý sektor 

(nestátní neziskový sektor), který je zobrazen kružnici. V místech, kde se jednotlivé 

sféry překrývají, je plocha pro ty organizace, které mají společné rysy dvou i více 

sektorů. Tyto organizace nazýváme smíšené a hraniční, jelikož se jejich poslání  

a činnosti překrývají.2 

Pro lepší pochopení jednotlivých sektorů, musíme nejdříve znát definice 

hranic, které jednotlivé sektory oddělují. 

1. Hranice mezi formálním a neformálním sektorem: ve formálním sektoru se 

vyskytují právnické osoby a podnikající fyzické osoby. V sektoru neformálním 

jsou nepodnikající fyzické osoby. 

2. Hranice mezi ziskovým a neziskovým sektorem: hranici tvoří důvod, pro který 

byla právnická osoba založena (zřízena).  

3. Hranice mezi soukromým a veřejným sektorem: tady záleží na tom, kdo 

organizací založil, vlastní nebo řídí (stát či soukromá osoba). 

Neziskový sektor je důležitou součástí ekonomického i politického prostředí 

každé vyspělé země. Z hlediska ekonomické teorie neziskových organizací vznikl 

neziskový sektor jako reakce veřejnosti na selhání trhu a státu v poskytování služeb 

občanovi. Úlohou neziskového sektoru je pak nabídkou svých služeb toto selhání 

kompenzovat.3 

 

Neziskový sektor v České republice navazuje na bohatou tradici. V minulosti 

zde fungovali nejrůznější spolky a nadace (Národní obrození, vznik Československé 

republiky,…). Tato tradice byla v minulosti několikrát přerušena totalitními režimy 

(fašismus, komunismus), jelikož svobodné projevy občanů byly v této době 

nežádoucí. Po roce 1989 dochází k zásadnímu zlomu, na základě kterého vznikají 

tisíce neziskových organizací a celý sektor prochází řadou změn. Dalším velkým 

průlomem byl rok 2002. V tomto roce došlo v rámci reformy veřejné správy 

k vytvoření krajů, které začaly zásadním způsobem ovlivňovat situaci nestátních 

                                                 
2 REKTOŘÍK, J. a kolektiv, Organizace neziskového sektoru – Základy ekonomiky, teorie a řízení. 
 
3 HUDCOVÁ, Z. Daňový režim neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU, s. 11 
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neziskových organizací v regionu. Druhou změnou je členství v Evropské unii (dále 

jen EU), která přinesla mimo jiné možnost využití fondů EU v rámci činnosti 

neziskových organizací. Členství České republiky v EU může do budoucna značně 

posílit vliv mnoha nestátních neziskových organizací a lépe tak pomoci všem, kteří 

jsou na jejich službách závislí. 

 

2.1.2 Nezisková organizace 

Nezisková organizace je právnická osoba, která je zřízena (založena) za 

účelem poskytování veřejně prospěšné služby podle předem stanovených pravidel, 

nikoli za účelem dosažení zisku. Neziskové organizace nevytvářejí zisk 

k přerozdělení mezi své vlastníky, správce, zakladatele. Zisk sice mohou vytvořit, ale 

musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a splnění jejich cílů. Neziskové 

organizace se zakládají podle různých právních předpisů, musí se registrovat na 

zákonem určených místech, podle kterého jsou zřízeny. Neziskové organizace jsou 

vedeny také v seznamu ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad,  

a mají přiděleno identifikační číslo. 

Známý americký specialista na neziskové organizace Lester M. Salamon určil 

šest základních vlastností, podle nichž jsou neziskové organizace: formálně 

ustaveny, soukromé, nerozdělují zisk, samosprávné, dobrovolné, veřejně prospěšné. 

 

Existuje řada způsobů, jak členit neziskové organizace. Jedním z nich je 

rozdělení na „veřejně prospěšné“ a „vzájemně prospěšné“. Organizace veřejně 

prospěšné jsou založeny, aby produkovali veřejné a smíšené statky, které uspokojují 

potřeby společnosti (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné organizace). Naproti 

tomu vzájemně prospěšné organizace jsou zřizovány (založeny) za účelem 

vzájemné podpory svých členů, kteří mají společný zájem. Jejich posláním je 

uspokojování vlastních potřeb (např. občanské sdružení, profesní komory). 

Dalším kritériem členění může být kritérium účasti státu na řízení neziskových 

organizací, a to „státní“ nebo „nestátní“ (soukromoprávní). 

 

Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat 

a nahradit tak nedostatečně fungující státní instituce. Mezi hlavní oblasti působení 

neziskových organizací patří: 
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• kultura, umění, ochrana památek, 

• vzdělávání a výzkum, 

• zdravotní a sociální péče, 

• ekologie, životní prostředí, 

• ochrana lidských práv, 

• komunitní rozvoj, 

• rovnoprávnost, 

• práce s dětmi a mládeži, 

• rekreace, sport, tělovýchova, 

• podpora neziskového sektoru, podpora dárcovství a dobrovolnictví, 

• apod. 

 

V právním systému České republiky není přesně stanoven pojem „nezisková 

organizace“. Přesto jeden z nejpřesnějších výkladů obsahuje zákon o dani z příjmu č. 

586/1992 Sb., který označuje tyto subjekty jako organizace, které nejsou založeny 

(zřízeny) za účelem podnikání. V § 18, odst. 8 se uvádí zejména: 

• zájmové sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou 

zřízeny za účelem výdělečné činnosti, 

• občanská sdružení včetně odborových organizací, 

• politické strany a politická hnutí, 

• registrované církve a náboženská hnutí, 

• nadace, 

• nadační fondy, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

• obce, 

• organizační složky státu, 

• kraje, 

• příspěvkové organizace, 

• státní fondy, 

• subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 
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2.2 Finanční plánování nestátních neziskových organizací 

Oblast financí je nejdůležitější součástí provozu neziskové organizace. 

V porovnání s organizací, která je založena za účelem dosažení zisku, je NNO 

mnohem více závislá na dotacích a grantech než na výsledcích hospodaření 

z vlastní činnosti. NNO nemohou spoléhat na prognózy, odhady a analýzy při 

plánování budoucího hospodářského období. Propočty toků peněžních prostředků 

jsou velmi složité a těžko předvídatelné, protože na to aby NNO získaly prostředky 

z dotací, grantů popř. darů, má velký vliv politika státu, krajů, finanční situace dárců, 

myšlení lidí, trendy. 

Každá dobře fungující NNO by si měla sestavit celkový rozpočet na 

následující rok už na podzim daného roku, a to z toho důvodu, že řada výběrových 

řízení na dotace ze státního rozpočtu na následující rok se vyhlašuje na konci 

daného roku. Rozpočet by se měl skládat z nákladového rozpočtu a rozpočtu zdrojů. 

Celkový finanční plán a rozpočet by měl odrážet skutečné cíle a plány na 

nadcházejícího období. Nákladový rozpočet zahrnuje všechny položky, které 

organizace plánuje vynaložit v následujícím roce (mzdy, cestovné, provoz kanceláře, 

služby, zboží, propagace, pojištění aj). Výsledná částka nám sděluje, kolik bude stát 

provoz organizace na příští období. Na základě nákladového rozpočtu se vyhotovuje 

rozpočet zdrojový, ten uvádí typy zdrojů a částky od nich získané. Velmi vhodné je si 

zdroje rozdělit na získané (zdroje, které jsou již složeny na účtech organizace)  

a zdroje, u kterých předpokládáme jejich získání. Jak jsem již zmínila, vícezdrojové 

financování je mnohonásobně výhodnější a organizace tím více stabilnější, než když 

je odkázána na jeden dominantní zdroj. Mnohdy se stává, že se NNO na začátku 

roku dostávají do situace, kdy mají pokryty náklady jen částečně a chybějící zdroje 

musí hledat během roku (to je již úkolem fundraisingu). Celkový rozpočet 

projednávají a následně schvalují statutární orgány organizace. 

 

2.2.1 Finance a fundraising 

Každá nezisková organizace, která chce dobře fungovat, musí mít tyto tři 

zdrojové oblasti: 

1. finance, 

2. zázemí, služby, materiál (nemovitosti, energie, vybavení…), 

3. lidi (zaměstnanci, dobrovolníci,…). 



  

- 11 - 

Financování nestátních neziskových organizací má vícezdrojový charakter. 

Zdroje financování můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

 

• Veřejné zdroje 

Na tomto druhu financování se podílejí instituce státní správy a samosprávy, 

tzn. financování z veřejných rozpočtů. Příkladem mohou být: 

• Dotace 

Prostředky státního rozpočtu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel, kterým je naplňován nebo spolu naplňován 

vymezený úkol státu a na které není právní nárok. 

• Granty 

Výraz grant naše zákony neznají. V praxi jde o zažitý pojem pro častý 

způsob, jak podporovat obecně prospěšné projekty. NNO může získat 

grant jak od státní, tak i od nestátní instituce (organizace). Tento způsob 

financování je často uzavírán grantovou smlouvou, uzavřenou dle 

občanského zákoníku. Grantová smlouva vykazuje řadu stejných znaků 

jako smlouva darovací či smlouva o dílo. 

• Veřejné zakázky 

Jde o nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným 

subjektem, který hospodaří s penězi, veřejnými statky nebo hodnotami, 

pocházejícími z daní poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství. 

 

• Neveřejné zdroje 

Tyto zdroje financování NNO mohou pocházet jak z tuzemska, tak i ze 

zahraničí. Zde můžeme zařadit: 

• nadace (tuzemské i zahraniční) 

Prostředky poskytnuté z nadace jsou účelově vázané, podléhají kontrole 

správnosti a účelovosti použití, kontrolu provádí správce nadace. 

Příspěvky poskytuje v souladu se svými stanovami. 

• podnikatelské a individuální dárcovství 

Dar je souhrn statků, které dárce předává obdarovanému a ten jej přijímá. 

Tento proces upravuje darovací smlouva (občanský zákoník), přičemž 

dárce nevyžaduje od obdarovaného žádné protiplnění, může však požádat 
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o zachování anonymity, nebo použití daru v souladu s přáním dárce. Firma 

si může dar odečíst ze základu daně. 

 

• Vlastní zdroje 

Činnost NNO rozdělujeme na hlavní a vedlejší. Hlavní činností jsou aktivity, 

pro které byla organizace založena (zřízena). Tyto aktivity musí být uvedeny 

ve statutu, stanovách, zřizovacích nebo zakladatelských listinách. Z výše 

uvedených dokumentů musí být jasné, zda organizace bude vykonávat pouze 

hlavní nebo i vedlejší (doplňkovou) činnost. Toto rozdělení je podstatné 

z hlediska daně z příjmu právnických osob, které tyto organizace podléhají. 

Mezi příjmy z vlastní činnosti patří: 

• příjmy z poskytování služeb (příjmy ze vzdělávání, vstupné, poradenství, 

informační činnost, půjčovné,…), 

• příjmy z obchodní činnosti (nákup a prodej zboží, prodej propagačních 

materiálu a publikací,…), 

• příjmy z ubytování a pronájmu prostor (kanceláře, hřiště, ubytovny,…), 

• příjmy z prodeje vyrobených produktů (výrobky vyrobené samotnými 

klienty organizace), 

• příjmy z reklamy (na webových stránkách, pronájem reklamních míst na 

akcích pořádaných organizacemi), 

• ostatní (fundraising). 

Stranou uvádím ještě jeden způsob financování a to formou dědictví. 

V minulosti u nás a v řadě západních zemí byla tato forma podpory neziskových 

organizací obvyklá. Občanský zákoník připouští dědění ze závěti a umožňuje 

zůstaviteli ustanovit dědicem kohokoli, včetně právnické osoby. Avšak tento zdroj 

financování neziskových organizací je u nás výjimečný. 

 

Fundraising 

Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či 

jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost neziskových organizací. 

Oslovenými dárci bývají jednotlivci, firmy, nadace, orgány EU, orgány státní správy  

a samosprávy. Člověk, který se zabývá fundraisingem, se nazývá fundraiser.  
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Fundraising se netýká jenom peněz, ale také dárcovstvím služeb nebo 

výrobků. Může se jednat také o získání nových příznivců a dobrovolníků. Fundraising 

je tvořen provázanými aktivitami, které organizace musí uskutečňovat tak, aby si 

zajistila dostatečné zdroje (peníze, zázemí, lidi). 

Každá nezisková organizace, která přijímá dary, má většinou sepsán svůj 

etický kodex fundraisingu. Ten v podstatě říká, za jakých okolností a od koho 

podporu přijímat či nepřijímat. 

 

Vícezdrojové financování 

Jedním ze základních podmínek úspěšného fungování NNO je vícezdrojové 

financování. Jedná se o nutnost zajistit pro organizaci více zdrojů, ze kterých je 

financována, aby nebyla závislá pouze na jednom z nich. Nejde pouze o četnost 

zdrojů, ale také o jejich poměrné zastoupení. I když bude organizace složena z více 

finančních zdrojů, přičemž jeden z nich bude dominantní, existence organizace bude 

na něm závislá a tudiž nestabilní.  

 

2.3 Žádost nestátní neziskové organizace o dotaci z  rozpo čtu kraje 

V této části práce se budu zabývat předpoklady, jak správně podat žádost  

o dotaci z rozpočtu územně správního celku. V tomto případě z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). 

Rada kraje vyhlašuje každoročně na začátku roku (zpravidla začátek měsíce 

ledna) dotační programy, včetně podmínek, které musí být v rámci daného programu 

dodrženy. Odbor Krajského úřadu, zveřejní na úřední desce kraje, na webových 

stránkách a v regionálním tisku seznam dotačních programů včetně daných 

podmínek. Žadatel o dotaci předloží do konce termínu svou žádost písemně  

a současně i v elektronické podobě, osobně na podatelně Krajského úřadu, nebo 

doporučeně poštou. Žádost je tvořena: 

• obecnou částí, 

• projektovou částí, 

• celkovým nákladovým rozpočtem projektu, 

• přílohou. 
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Projekt 

Projekt musí být zpracován písemně na formulářích pro daný vyhlášený 

dotační program, musí obsahovat  seznam požadovaných náležitostí, které jsou 

uvedeny v zásadách a podmínkách dotačního řízení 

 

Uznatelné náklady projektu 

Uznatelným nákladem projektu je náklad, který lze spolufinancovat z dotace, 

nebo z jiných finančních zdrojů, za předpokladu splnění těchto podmínek: 

• náklad vznikne žadateli v období realizace projektu, 

• náklad byl uhrazen v období realizace projektu, 

• náklad byl vynaložen v souladu s účelovým určením, kterého bylo v rámci 

projektu plně dosaženo, 

• náklad splňuje podmínky účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, 

• náklad byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy, dotačních programů, 

zásad a změnami v projektu, o kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje. 

Krajský úřad ve svých podmínkách blíže specifikuje co je uznatelným nákladem a co 

nikoli.  

 

Příloha 

Předepsanou a nedílnou součástí přílohy jsou např. doklady o právní 

subjektivitě, seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu 

dotaci, nebo ji očekává, čestné prohlášení, informace o zástupcích a další. 

 

Pokud žadatel předkládá více žádostí na různé odbory, doloží soubor dokladů 

pouze jednou, a to u první podané žádosti. V každé další pouze písemně uvede 

název projektu a příslušný odvětvový odbor Krajského úřadu, ke kterému jsou 

doklady přiloženy. 

V případě, že žadatel nesplní podmínky předepsané Krajským úřadem nebo 

poskytne údaje, které uvedou poskytovatele dotace v omyl, přičemž na výzvu 

k odstranění nedostatku nebude reagovat, bude jeho žádost z dalšího řízení 

vyřazena. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se 

jednotlivým uchazečům nesdělují. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se 

archivují a žadateli se nevrací. 
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3. Zásady pro ud ělování dotací nestátním neziskovým 

organizacím z rozpo čtu kraje 

3.1 Dotační politika státu 

Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým 

organizacím se řídí: 

• zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

• zákonem o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, 

• usnesením vlády č. 114/2001, o zásadách financování NNO, 

• metodikou dotujících ministerstev, 

• zákonem č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech. 

 

Dle § 7 zákona č. 218/2000 Sb. jsou dotace ze státního rozpočtu poskytovány 

těmto nestátním neziskovým organizacím: 

• občanská sdružení a jejich organizační jednotky, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• církevní právnické osoby, 

• nadace a nadační fondy, 

• dotace lze poskytnou i dalším právnickým osobám, pokud tak stanoví zvláštní 

zákon. 

 

Podle zákona č. 218/2000 Sb. je pojem „státní dotace“ prostředek státního 

rozpočtu, poskytnutý právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel –  

„v oblasti sociální a zdravotní péče, tělovýchovy a sportu, kultury, naplňování volného 

času občanů, výchovy k vlastenectví a brannosti, ochrany přírody, ochrany majetku, 

ochrany lidských práv, vstupu ČR do EU a případně v dalších aktuálních oblastech.“ 

Charakter státní dotace: 

• určena na daný projekt a na jeden rozpočtový rok, 

• není na ni právní nárok, 

• jsou účelově vázané, 

• zpravidla jde max. o 70% ceny projektu, 

• nesmí z nich být kryto dosahovaní zisku. 
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Na státní dotační politice se podílejí: 

• Úřad vlády, 

• poradní orgán vlády (Rada vlády pro NNO),  

• 13 ministrů a ministerstev. 

 

3.1.1 Procedura poskytnutí dotace ze státního rozpo čtu 

Koloběh procedury poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním 

neziskovým organizacím trvá rámcově tři roky. 

 

1. rok (p ředchozí rok) 

Každoročně, přibližně do konce května, sestavuje Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace (dále jen RNNO) hlavní oblasti dotační politiky, které 

předkládá vládě ČR. Jedná se o státem preferované oblasti, kam by měli dotace 

směřovat. Na přípravě se kromě RNNO podílejí dotující ministerstva a sekretariáty 

některých poradních orgánů vlády. Vláda ČR návrh schválí nejpozději do konce 

května, následně pak připraví do 31. srpna rozpočet včetně jeho kapitol na 

následující rok. V období srpna až září jednotlivá ministerstva vyhlašují dotační 

programy a RNNO vydává informace o poskytování státních dotací NNO pro 

příslušný rok.  

Údaje o NNO, které obdrží dotaci, jsou zapsány do veřejně přístupného 

informačního systému Centrální evidenci dotací z rozpočtu vedeného Ministerstvem 

financí ČR. 

 

2. rok (p říslušný rozpo čtový rok) 

Do 31. ledna vyhodnocují jednotlivá ministerstva předložené projekty. Každé 

dotující ministerstvo vydává své vlastní metodické předpisy, které jsou určeny 

žadatelům a příjemcům státních dotací. Rozhodnutí ústředního orgánu státní správy 

o poskytnutí dotace vydává dotující ministerstvo a obsahuje obecné  

i konkrétní podmínky, které jsou přímo sestaveny na konkrétní dotační program nebo 

příjemce dotace. Jednotlivá ministerstva postupně vyplácejí vybraným NNO dotace 

po čtvrtletích.  

Pokud je projekt financován různými dotacemi ze státního rozpočtu, tak součet 

těchto zdrojů nesmí činit více než 70 % nákladů projektu. 
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3. rok (následující rok) 

Do konce ledna, nejpozději však do 15. února následujícího roku, mají NNO 

povinnost vyúčtovat dotaci příslušnému ministerstvu, který dotaci poskytl. Pokud se 

z výsledku závěrečného vyúčtování prokáže, že poskytnutá dotace nebyla zcela 

vyčerpána, musí NNO do 30 dnů po ukončení projektu nevyčerpanou částku vrátit 

zpět příslušnému ministerstvu. Na konci měsíce února jednotlivá ministerstva 

předkládají závěrečné vyúčtování svých resortů vůči státnímu rozpočtu. Následovně 

v měsíci březnu je vyhotoven státní závěrečný účet a v květnu téhož roku RNNO 

vydává Rozbor financování NNO pro vládu ČR. 

 

Nejvíce podporované oblasti ze státního rozpo čtu4: 

• Sport a rekreace (MŠMT), 

• Poskytování sociálních služeb (MPSV), 

• Vzdělávání (všeobecně). 

 

3.1.2 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace  

RNNO byla zřízena vládou, jako její stálý poradní orgán a je součástí Úřadu 

vlády ČR. Je jediným orgánem státní správy, který se zabývá výhradně 

problematikou neziskového sektoru. V čele RNNO stojí vždy člen vlády. 

 

RNNO je složena ze zástupců: 

• NNO (minimálně 50 %), 

• ústředních orgánů státní správy, 

• orgánů krajské samosprávy. 

 

 RNNO vykonává zejména tyto činnosti: 

• iniciuje a posuzuje podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, 

• sleduje a vyjadřuje se k právním předpisům NNO, 

• iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy a orgány územní 

samosprávy v podpoře NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, 

• analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci EU, aj. 

                                                 
4  www.nros.cz 
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3.1.3 Nedostatky státní dota ční politiky 

V roce 2007 byla sestavena pracovní skupina tvořená členy RNNO a zástupci 

odborné i akademické veřejnosti, která měla za úkol zmapovat problematické oblasti 

neziskového sektoru. Na konci roku 2008 byl materiál předložen vládě. Krátkodobé 

cíle byly v převážné míře splněny, přesto zůstává v oblasti neziskového sektoru 

mnoho závažných nedostatků5.  V rámci této práce uvádím jen příkladem: 

 

• Nutná novelizace zákona o ve řejných sbírkách 

Problém: Novelou zákona o veřejných sbírkách se RNNO zabývá již od roku 

2006, přesto je neustále odkládána. Jejím cílem je odstranit legislativní i věcné 

nedostatky, zajistit provázanost s jinými právními předpisy, zajistit lepší kontrolu 

veřejných sbírek a zvýšit pružnost tak, aby neziskovému sektoru nevznikaly 

zbytečné administrativní překážky.  

 

Řešení: V současné době se novelou zákona zabývá Výbor pro legislativu  

a financování RNNO, který jedná s Ministerstvem vnitra.  

 

• Nahrazování ve řejných zakázek dotacemi 

Problém: Systém dotačního nebo grantového financování není příliš vhodný pro 

NO, které poskytují dlouhodobé služby. V těchto případech je lepší, když veřejná 

správa zadá organizaci dlouhodobější veřejnou zakázku. (Nicméně ze strany 

státu je dotace levnější variantou, jak si zajistit službu, než kdyby vypisovala 

veřejnou zakázku).  

 

Řešení: Zajištění veřejné služby ze strany NO dlouhodobou veřejnou zakázkou již 

existuje (např. MŽP, MPSV,…), ale stále se jedná o ojedinělé případy. 

 

• Nerovnost mezi podporou ve řejně prosp ěšných oblastí 

Problém: Existuje velký nepoměr v objemu poskytnutých dotací v jednotlivých 

oblastech dotační politiky (např. sport a volnočasové aktivity x lidská práva) 

 

                                                 
5  www.nros.cz 
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Řešení: Tento problém je úkol pro RNNO. Měli by se vypisovat dotační tituly i na 

méně trendové oblasti lidského života. 

 

 Mezi další problémy patří např. neochota resortů k víceletému financování 

projektů, problematika způsobu úhrady režijních a správních nákladů,  

 

3.1.4 Strategie rozvoje neziskového sektoru do roku  2013 

RNNO sestavila v roce 2008 seznam priorit rozvoje neziskového sektoru, který 

nazvala „VIZE 2009 – 2013“. Prioritou je6: 

• Právní prostředí podporující „průhledný“ neziskový sektor, 

• Veřejná správa vnímající neziskový sektor jako partnera, 

• Rozvíjející se vícezdrojové financování neziskového sektoru, 

 

K naplnění priorit si předsevzala tyto cíle: 

• neziskový sektor bude definován právními předpisy, které budou 

podporovat „průhlednost“ neziskového sektoru,  

• masmédia a veřejnost budou rozumět neziskovému sektoru, 

• vláda bude podporovat vznik partnerství s neziskovým sektorem, 

• neziskový sektor se bude profesionalizovat, 

• odstraní se zbytečné překážky u vícezdrojového financování NO, 

• a další. 

 

3.2 Dotační politika Moravskoslezského kraje 

Velkým mezníkem pro krajskou samosprávu byl rok 2000. 

• Od 1. ledna vzniky kraje jako vyšší územně samosprávné celky. 

• Dnem prvních voleb do zastupitelstev krajů (12. 12. 2000) nabyl účinnosti zákon  

o krajích, který se stal základním předpisem pro fungování a organizaci krajské 

samosprávy. 

• 1. ledna nabyl účinnosti zákon o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů a na 

něj navazující zákon o rozpočtovém určení daní. 

                                                 
6  www.nros.cz 
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Všechny uskutečněné změny proběhly v rámci složitého procesu první etapy 

reformy veřejné správy, která zahrnovala vedle předpisů organizačního charakteru 

(zákon o obcích a zákon o krajích) také předpisy upravující financování územních 

samospráv. 

 Česká republika má celkem 14 krajů (viz příloha č. 1) včetně hlavního města 

Prahy, na kterou se vztahuje zvláštní zákon o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. 

 

Zákon o krajích vymezuje kraj jako: 

• územní společenství občanů, které má právo na samosprávu,  

• veřejnoprávní korporaci, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří 

dle vlastního rozpočtu, 

• v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývajících. 

 

Při výkonu samostatné působnosti kraj spravuje záležitosti územně 

samosprávného celku a jeho občanů. Jedná se o úkoly dotýkající se oblasti 

kulturního, ekonomického a společenského rozvoje kraje. Kraj spolupracuje 

s obcemi, nesmí však zasahovat do jejich samostatné působnosti. Orgány kraje musí 

záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, kterých se změny 

dotýkají.  

Kraj vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. 

Působnost v těchto věcech je pak přenesenou působností kraje. V přenesené 

působnosti vykonává kraj výkon státní moci např. v odvětvích školství, zdravotnictví, 

dopravy a živnostenského podnikání. Dále pak vykonává dohled nad výkonem 

přenesené působnosti obcí, metodicky je řídí a je odvolacím orgánem proti správním 

rozhodnutím obcí. V této oblasti nad kraji stojí věcně příslušná ministerstva. 

3.2.1 Financování kraj ů 

Kraje od roku 2005 rozhodují samostatně o použití podstatné části svých 

příjmů. Tento fakt významně ovlivňuje způsob jejich hospodaření. Kraje se v průběhu 

své existence zapojily do financování rozsáhlých projektů a začaly k jejich 

financování využívat i cizí návratné zdroje ze zahraničních institucí (Evropská 

investiční banka).  



  

- 21 - 

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní vznikl krajům od roku 2005 

volnější prostor v rámci vlastních příjmů. Kraje si sami rozhodují o alokaci určitých 

prostředků na výkony, které na ně byly převedeny v průběhu druhé fáze územní 

reformy veřejné správy, nebo zcela nových, které dříve zabezpečovali resorty nebo 

byly financovány výhradně dotacemi ze státního rozpočtu či ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. 

Přesto i nadále zůstávají nejdůležitějším zdrojem financování krajů dotace. 

Podíl dotací z různých úrovní veřejných rozpočtů na příjmech krajů činil v roce 2009 

59,8%.7 Nejvýznamnější části z celkového objemu představují neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu, a to zejména z kapitoly Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (v roce 2009 částka 82 mld. Kč)7 

 

Vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů pro rok 2009 byl dle návrhu zákona 

o státním rozpočtu České republiky definován:8 

a) finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu krajů    1 178 928 tis. Kč 

b) ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa   2 031 767 tis. Kč 

c) dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu    82 233 920 tis. Kč 

 

AD a) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu krajů 

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2009 zahrnoval 

pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon 

státní správy na rok 2009 činil celkem pro všechny kraje 1 214 296 tis. Kč.8 

 

AD b) Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

Pro rok 2009 činila dotace v celkové výši 2 031 767 tis. Kč.8 Jedná se např.  

o výdaje vedené v programu ISPROFIN (majetkové vypořádání pozemků pod 

stavbami silnic II. a III. tříd).  

 

AD c) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu 

 Dotace jsou směřovány na financování investičních i neinvestičních akcí  

a jsou krajům poskytovány přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší 

                                                 
7  www.nros.cz 
8  www.kr-jihomoravsky.cz 
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dotací je dotace vyčleněná v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

která zahrnuje dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení krajů, obcí  

a soukromých zřizovatelů. Podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo rozděluje dotace těmto 

zařízením, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.  

 

Příjmy rozpo čtu kraje 

Příjmy rozpočtu kraje tvoří zejména: 

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

b) příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

c) příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem rozpočtu kraje, který organizaci zřídil nebo založil, 

d) příjmy ze správních činností včetně příjmů z výkonů státní správy (poplatky, 

pokuty), 

e) výnosy daní nebo podíly na nich, 

f) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

g) přijaté peněžité dary a příspěvky, 

h) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy (pokuty  

a sankce), 

i) ostatní příjmy podle zvláštních zákonů, 

j) správní poplatky za vydané povolení k provozování výherních hracích přístrojů 

(50% příjmů se odvání do státního rozpočtu a zbylých 50% je příjmem kraje), 

k) kraj může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu. 

 

Zákon o rozpo čtovém ur čení daní  

Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některých státních fondům, došlo 

od roku 2005 ke zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. 

V příloze č. 2 je graficky znázorněno schéma, které přehledně zobrazuje rozdělení 

rozpočtového určení daní platné od 1. 1. 2008. Schéma je znázorněno bez Státního 

fondu dopravní infrastruktury, pokut a poplatků. 

Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů jsou tvořeny následujícími 

položkami: 
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a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, 

s vyjímkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

b) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH,  

c) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

d) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

e) podíl na 8,92 % z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) 

z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenu c) a d),  

f) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 

s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a daně z příjmů právnických osob 

v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec. 

 

Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí 

procentem stanoveným v příloze k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, v platném znění (v případě Moravskoslezského kraje se jedná o 9,624135 %). 

 

Vlastní příjmy krajů jsou vždy tvořeny daňovými, nedaňovými a kapitálovými 

příjmy. Největší část rozpočtů krajů je dosud tvořena z dotací (resp. transferů) 

přijatých z jiné úrovně rozpočtové soustavy, a to zejména: 

• neinvestiční dotace ze státních fondů, 

• neinvestiční převody z Národního fondu, 

• neinvestiční dotace od mezinárodních institucí aj. 

 

Hospodaření kraje s dotacemi ze státního rozpočtu a ze státních fondů za 

uplynulý kalendářní rok kontroluje Ministerstvo financí nebo jim pověřený finanční 

úřad i v průběhu rozpočtového roku. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 

přezkoumání hospodaření kraje projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího 

roku. V případě porušení zákona, Ministerstvo financí uloží opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků.  
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3.2.2 Dotace Moravskoslezského kraje  

Dotační programy vyhlašuje Moravskoslezský kraj od roku 2002. Programy 

jsou každoročně vyhlašovány v odvětví regionálního rozvoje, životního prostředí  

a zemědělství, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí. Pro výběr  

a poskytování dotací jsou krajem stanovena jednotná a závazná pravidla, a to 

„Postupy vyhlašování dota čních program ů a poskytování ve řejné finan ční 

podpory v rámci dota čních program ů z rozpo čtu Moravskoslezského kraje“ . 

 

Pravidla pro poskytování dotací 

Dotace mohou být poskytovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen 

MSK) pouze těm žadatelům, kteří svůj projekt zpracovali a předložili v souladu 

s podmínkami vyhlášeného dotačního programu a platnými zásadami bez formálních 

a věcných nedostatků. Krajský úřad odpovídá za to, že dotace budou poskytovány 

v souladu s pravidly EU a právem České republiky pro poskytování veřejné podpory. 

 

Vyhlašování dota čních program ů 

Příslušné odvětvové odbory krajského úřadu zpracují návrhy dotačních 

programů a návrh bodového systému hodnocení projektů, na základě kterého budou 

projekty vybírány a doporučovány k spolufinancování formou dotace. Odvětvové 

odbory předloží písemně zpracované návrhy komisím rady (popř. výborům 

zastupitelstva) k projednání.  

Komise rady projednají a písemně navrhnou seznam doporučených dotačních 

programů včetně všech jejich podmínek. Rovněž navrhnou bodový systém 

hodnocení projektů. Projednané a doporučené návrhy předloží komise rady zpět 

příslušnému odvětvovému odboru krajského úřadu.  

Odvětvové odbory předloží ke schválení návrhy radě kraje, která následně 

vyhlásí dotační programy včetně všech jejich podmínek.  

 

Vyhodnocování a výb ěr žádosti o dotaci 

Výběr žádostí je realizován na základě systému bodového hodnocení, který 

zajišťují zaměstnanci příslušného odvětvového odboru. Tito zaměstnanci provádí 

formální a věcnou kontrolu při vyhodnocování a výběru předložených žádostí, 

posuzují je dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních programů a zjišťují, zda 
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jsou v souladu s pravidly EU a právem ČR. Posouzené a vyhodnocené žádosti 

předloží komisím rady (popř. výborům zastupitelstva). 

Komise rady navrhnou pořadník žadatelů včetně seznamu náhradních 

žadatelů pro poskytnutí nepřidělených dotací a předloží je zpět odvětvovému odboru. 

Projednaný a schválený pořadník odvětvový odbor předložit radě kraje  

a následně náměstkovi hejtmana, který je předkládá zastupitelstvu kraje 

prostřednictvím náměstka hejtmana. 

Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotace na předložené projekty  

a schvaluje seznam žadatelů, jejichž projekty byly schváleny jako náhradní. 

Příslušný odvětvový odbor zajistí do 20 kalendářních dnů, po rozhodnutí 

zastupitelstva kraje, zveřejnění na úřední desce a webových stránkách kraje: 

• seznamu žadatelů, kterým bude dotace poskytnuta,  

• seznam žadatelů, jejichž projekty jsou náhradní, 

• seznam žadatelů, kterým dotace poskytnuta nebyla. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace 

Smlouva o poskytnutí dotace musí být písemná a musí obsahovat mimo jiné 

jasné a srozumitelně formulované účelové určení, charakter dotace, způsob úhrady 

poskytnuté dotace příjemci (splátkový kalendář) apod. 

 

Vyúčtování projektu 

Pokud příjemce závěrečné vyúčtování ve stanoveném termínu nepředloží  

(u jednoletých projektů nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku od 

poskytnuté dotace), vyzve jej příslušný odvětvový odbor, aby tuto povinnost splnil 

v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů ode dne původně stanoveného 

termínu. 
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 4. Analýza dota ční politiky Moravskoslezského kraje  

za období 2008 – 2009 

 

V následující kapitole se dostáváme k hlavnímu cíli této práce. Analýzou 

financování nestátních neziskových organizací z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

v letech 2008 a 2009 mám za cíl sledovat strukturu, finanční náročnost a délku 

financování jednotlivých dotačních programů, množství poskytnutých dotací a jejich 

následné posouzení a porovnání. 

 

4.1 Metodika 

4.1.1 Rozsah sledování 

Rozsah sledování analýzy za období 2008 – 2009 jsou všechny dotace 

z rozpočtu územně samosprávného celku (Moravskoslezského kraje) poskytnuté 

NNO v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

4.1.2 Sledované kategorie  

 

Poskytovatel dotace 

Poskytovatelem dotace se v této práci rozumí správce rozpočtu, z něhož byla 

dotace poskytnuta. V tomto případě krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 

Odvětvový odbor 

Část Krajského úřadu MSK, který v rámci rozpisu rozpočtu 

Moravskoslezského kraje spravuje účelově určené finanční prostředky dotace. 

 

Dotační program 

Tématická oblast vyhlášená Radou MSK. Obsahuje ucelený soubor priorit 

MSK a stanovuje závazné cíle, které mají být s využitím dotace realizovány a v rámci 
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termínu realizace projektů dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje 

konkrétní podmínky pro poskytnutí a použití dotace. 

 

Dotační titul 

Tematická část dotačního programu, která může mít své specifické podmínky. 

 

4.1.3 Sledované ukazatele 

 

Poskytnutá dotace 

Přiznaná výše finančních prostředků, která byla poskytovatelem dotací 

přiznána danému příjemci na základě žádosti nebo jiného předpisu. 

 

Počet poskytnutých dotací  

Sledována kategorie za období let 2008 – 2009 v rámci jednotlivých odvětví  

a dotačních programů. 

 

Typy dotací 

V analýze je posouzeno, zda se jedná o investiční – neinvestiční, jednoleté či 

víceleté dotační programy. 

 

Finanční náro čnost dota čních program ů 

Účelově určené finanční prostředky na dotační programy, vyhlášené 

jednotlivými odvětvovými odbory Krajského úřadu MSK. 

 

4.1.4 Zdroje dat 

Informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly 

čerpány z databází vedených na internetových stránkách Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Jedná se především o dokumenty: závěrečný účet, 

vyhlášené dotační programy, rozpočet, dlouhodobé strategické plány MSK. Dále pak 

osobním kontaktem s pracovníky Krajského úřadu MSK, konkrétně odboru financí. 
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4.1.5 Zobrazení údaj ů 

Údaje jsou v této práci zobrazeny pomocí analytických (rozebírajících jednu 

sledovanou kategorii) a kontingenčních (srovnávajících dvě sledované kategorie) 

tabulek. Částky jsou uváděny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Údaje jsou 

také zobrazeny pomocí grafů a souhrnem nejzajímavějších zjištění.  

 

4.2 Dotační programy roku 2008 a 2009 

Dotační programy vyhlašuje MSK od roku 2002. Programy jsou každoročně 

vyhlašovány v odvětví regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství, 

dopravy, školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí, v roce 2009 také v oblasti 

územního plánování a stavebního řádu. Dotační programy jsou vyhlašovány jako 

jednoleté nebo víceleté dotační programy: 

• Jednoleté  

V roce, ve kterém byl dotační program vyhlášen, probíhá financování 

projektu, čerpání prostředků a na konci roku je provedeno závěrečné 

vyúčtování. 

• Víceleté 

U tohoto typu dotačního programu probíhá financování více let. 

V závěrečném účtu např. za rok 2009 je uvedeno financování jen roku 

2009 a celkový přehled dosud vyplacených a k 31. 12. 2009 použitých 

prostředků. U dotačních programů, které byly v daném roce ukončeny, jako 

celek proběhne závěrečné vyúčtování.  

 

Dotační programy se financují jednorázově, nebo ve splátkách. U jednoletých 

dotačních programů je finanční podpora vyplácena jednorázově. U víceletých 

projektů jsou dva způsoby financování. U prvního dochází v prvním roce k vyplacení 

plné výše dotace, ale čerpá se více let. U druhého způsobu je v prvním roce 

vyplacená první splátka a druhá splátka je podmíněna splněním smluvních 

podmínek. Nesplnění těchto podmínek (popř. dojde ke snížení celkových nákladů 

projektu) vede k přiměřenému krácení dotace (viz tabulky „vráceno“). 

V roce 2008 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování 

dotačních programů celkem 150.884 tis. Kč. V září téhož roku byla tato částka 
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navýšena na 187.975 tis. Kč a vyčerpáno bylo 165.586 tis. Kč (88,1 %). 

Nevyčerpané prostředky byly převedeny do roku 2009. 

V roce 2009 bylo schváleno na financování dotačních programů v rozpočtu 

kraje 301.634 tis. Kč. Upraveným rozpočtem v září 2009 byla tato částka navýšena 

na 333.282 tis. Kč a vyčerpáno bylo 225.753 tis. Kč (67,7%). Nevyčerpané 

prostředky byly převedeny na následující rok 2010. 

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů 

představoval v roce 2008 1,1 % a v roce 2009 1,7 % z celkových rozpočtových 

výdajů kraje. 

  Tab. 4.1 

 r. 2008 r. 2009 

Schválený rozpo čet 150.884 301.653 

Upravený rozpo čet (září) 187.975 333.282 

Vyčerpáno 165.586 225.753 

Pozn.: v tis. Kč 

 

Přehled dota čních program ů v odv ětvích 

• regionálního rozvoje, 

• dopravy, 

• školství, 

• kultury, 

• územního plánování a stavebního řádu, 

• zdravotnictví, 

• životního prostředí a zemědělství, 

• sociálních věc. 

 

4.2.1 Dotační programy v odv ětví regionálního rozvoje 

V odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly pro rok 2008 

vyčleněny prostředky ve výši 47.221 tis. Kč. Skutečné výdaje však činily 45.645 tis. 

Kč.  V roce 2009 byly rozpočtovány dotační programy ve výši 179.980.300 Kč. 

Skutečné výdaje v průběhu roku činily 82.879.400 Kč. V obou případech se jednalo o 

víceleté dotační programy. 
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• Vyhlášené dota ční programy v roce 2007 a dofinancované v roce 2008  

 

Tab. 4.2 Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK v zimní sezóně 2007/2008 

Realizované projekty 

V letech 2007 až 2008 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno  

2007 2.495.109 0 2.495 

2008 
19 

457.762 365.922 2.495.109 

celkem 19 2.952.871 365.922 2.586.949 

 

V roce 2007 byl vyhlášen program „Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 

v zimní sezóně 2007/2008“, ve kterém zastupitelstvo kraje schválilo a poskytlo 19 

projektům finanční prostředky v celkovém objemu 4,159 mil. Kč. První splátka dotace 

ve výši 60 % činila celkem 2,495 mil. Kč. V květnu 2008 byly vyplaceny druhé splátky 

v celkové hodnotě 458 tis. Kč. V důsledku mírné zimy nedošlo k předpokládané výši 

nákladům, jaké se uváděly ve smlouvách, a tak z původních 4.159 tis. se vyčerpalo 

jen 2.587 tis. Kč. 

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2006, 2007 a 2008 a dofinancovan é 

v roce 2009 

 

Tab. 4.3 Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 2007-2013 

Realizované projekty 

V letech 2006 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno  

2006 15.237.656 0 15.237.656 

2007 0 50 15 237 606 

2008 0 8.370.223 6.867.383 

2009 

11 

0 144.361 6.723.022 

celkem 11 15.237.656 8.514.634 6.723.022 

 

Dotační program navazuje na předcházející období 2003-2005. V roce 2006 

zastupitelstvo kraje podpořilo 11 projektů o hodnotě 15.238 tis. Kč. V témže roce byla 
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všem schváleným projektům vyplacena celá výše dotace. V roce 2007 byly ukončeny 

4 projekty, v roce 2008 další 4 projekty a v roce 2009 byl realizován 1 projekt.  

U dvou projektů zastupitelstvo schválilo prodloužení termínu do 30. 6. 2010.  

 

Tab. 4.4 Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 

Realizované projekty 

V letech 2007 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno  

2007 17 298 000 153 17 297 847 

2008 0 916.531 15.194.316 

2009 

37 

0 1.016.736 14.177.580 

celkem 37 16.111.000 1.933.420 14.177.580 

 

Dotační program „Podpora přípravy projektové dokumentace 2007“ navazuje 

na období let 2003-2006. V roce 2007 bylo na realizaci tohoto dotačního projektu 

vyčleněno 17,3 mil. Kč, které byly v plné výši vyplaceny v prvním roce realizace 37 

schváleným projektům. V průběhu roku 2007 byl ukončen 1 projekt, v roce 2008 24 

projektů a do konce roku 2008 ukončilo realizaci 9 projektů. Zbývajícím 3 projektům 

bylo zastupitelstvem kraje schváleno prodloužení termínu do konce roku 2011. 

 

Tab. 4.5 Podpora obnovy a rozvoj venkova MSK 2007 

Realizované projekty 

V letech 2007 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno  

2007 22 301 300 553 789 21 747 511 

2008  3.780 21.443.731 

2009 

77 

 0 21.443.731 

celkem 77 22.001.300∗∗∗∗ 557.569 21.443.731 
∗) Změna v důsledku 4 nerealizovaných projektů, nahrazených 5 náhradníky 

V roce 2007 bylo na tento dotační program vyčleněno 22 mil. Kč a schváleno 

bylo 77 projektů. V průběhu roku 4 projekty vrátily dotaci (2 odmítly, 2 nerealizovaly). 

U 1 projektu došlo k porušení rozpočtové kázně a dotace byla zadržena. Zároveň 

během roku několik subjektů vrátilo nevyčerpanou část dotace. Dle podmínek 
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dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty 5 náhradníkům, v částce 

1.308 tis. Kč. Do konce roku 2008 ukončilo realizaci 76 projektů a jednomu projektu 

(300 tis. Kč) byl prodloužen termín do konce roku 2010. 

Tab. 4.6 Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK v zimní sezóně 2008/2009 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno  

2008 2.712.890 0 2.712.890 

2009 
17 

1.094.928 143.063 951.865 

celkem 17 3.807.818 143.063 3.664.755 

 

Dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském 

kraji v zimní sezóně 2008/2009“ byl vyhlášen v roce 2008. Zastupitelstvo podpořilo 

19 projektů, z toho 2 odstoupily, zbylým 17 příjemcům byly vyplaceny první splátky 

ve výši 60 % dotace v hodnotě 2.713 tis. Kč. Druhá část byla vyplacena v roce 2009 

ve výši 1.095 tis. Kč. Celkem bylo v tomto programu vyčerpáno 3.664.755 Kč.  

 

Tab. 4.7 Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2008 15.058.500 349.184 14.709.316 

2009 
53 

0 1.009.718 13.699.598 

celkem 53 15.058.500 1.358.902 13.699.598 

 

Dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 

2008“ navazuje období 2003-2007. V rozpočtu kraje na rok 2008 bylo vyčleněno 22 

mil. Kč a schváleno bylo 59 projektů v částce 16.338 tis. Kč. Do konce roku 2008 

byla všem subjektům vyplacena celá výše dotace, 3 projekty následně odstoupily 

(dotace byla vrácena zpět). V roce 2009 odstoupily ještě další 3 projekty, a tak bylo 

celkem realizováno 53 projektů. Ke konci roku 2008 bylo ukončeno 13 projektů, 

v průběhu roku 2009 dalších 38 projektů a zbývajícím 2 projektům byla prodloužena 

lhůta do roku 2010. 
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Tab. 4.8 Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2008 22.285.100 685.096 21.600.004 

2009 
92 

0 658.804 20.941.200 

celkem 92 22.285.100 1.343.900 20.941.200 

 

„Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008“ se 

vyhlašuje již několik let. V roce 2008 bylo zastupitelstvem schváleno 71 projektů. 

V průběhu roku byl navýšen objem finančních prostředků, a tak mohlo být schváleno 

dalších 20 projektů. V roce 2008 odstoupily 3 projekty a další projekty vrátily 

nevyčerpané dotace, tudíž mohli být podpořeni další 4 náhradníci. Celkem tedy bylo 

schváleno 92 projektů. Na konci roku 2009 byly již všechny projekty ukončeny. 

 
• Dotační programy vyhlášené v roce 2009 

 

Tab. 4.9 Dotační programy vyhlášené v roce 2009 

Program 
Schválená 

výše dotace 

Počet 

projekt ů 
Poskytnuto Čerpáno Vráceno 

Úprava lyža řských 

běžeckých tras  
2.801.848 13 1.305.000 1.305.000 0 

Podpora p řípravy 

projektové  dokumentace  
13.068.000 26 13.068.000 13.067.958 42 

Obnova a rozvoj venkova  35.651.700 95 35.966.616 35.421.434 545.182 

Podpora TIC 1.916.800 21 1.916.800 1.916.800 0 

Rozvoj mikroregionu 

Jablunkovska 
4.817.000 10 2.408.500 2.408.500 0 

Rozvoj mikroregionu 

Rýmařovska 
5.000.000 9 2.248.500 2.248.500 0 

Podpora v ědy a výzkumu  19.749.000 9 13.107.500 13.107.500 0 

Zvýšení absorp ční 

kapacity obcí a m ěst  
61.015.400 57 12.286.400 11.759.118 527.282 

Celkem 144.019.748 240 82.307.316 81.234.810 1.072.506 
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V programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v  Moravskoslezském kraji 

v zimní sezóně 2009/2010“ bylo podpořeno 13 projektů, v částce 2.801.900 Kč. 

V témže roce byly vyplaceny první splátky dotací v celkové hodnotě 1.305 tis. Kč. 

Druhá splátka bude vyplacena v roce 2010. 

Dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 

2009“ navazuje na podobné programy z let 2003-2008. Z rozpočtu kraje byla v roce 

2009 vyčleněna částka 13.068 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 26 žádostí. Dotace 

jsou v tomto programu vypláceny jednorázově. Některé projekty budou ukončeny až 

v roce 2010, kdy bude také celý program závěrečně vyúčtován. 

V programu „Obnova a rozvoj venkova Moravskoslezského kraje 2009“ bylo 

schváleno 94 projektů, v průběhu roku 2009 dva projekty nebyly realizovány, a tak 

byly podpořeny další 3 ze seznamu náhradníků. U 14 projektů byl stanoven termín 

realizace do 30. 6. 2010 

Na dotační program „Podpora turistických informačních center v MSK“ byla 

vyčleněna částka 2,3 mil. Kč. Do dotačního programu se přihlásilo 24 projektů, 

přičemž formální náležitosti splnilo jen 21 žádostí, které byly zastupitelstvem kraje 

podpořeny. Jelikož příjemci jsou povinni ukončit realizaci projektu do 28. 2. 2010, 

bude tento program předmětem závěrečného účtu až v roce 2010. 

Na program „Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska“ bylo vyčleněno  

5 mil. Kč, přijato bylo 10 žádostí, které byly rovněž schváleny a podpořeny. Dotace 

jsou poskytovány ve dvou splátkách, první splátka ve výši max. 50 % v roce 2009 

(2.408 tis. Kč) a druhá splátka v téže výši byla převedena do roku 2010, ve kterém 

bude subjektům poskytnuta. Jednou z podmínek programu bylo ukončení realizace 

projektů do 30. 9. 2010. 

Také na program „Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska“  (s realizací do 

30. 9. 2010), bylo vyčleněno 5 mil. Kč, podpořeno bylo jen 9 z 10 projektů. Dotace 

jsou poskytovány ve dvou splátkách, první splátka do výši max. 50 % v roce 2009 

(2.248.500 Kč) a druhá splátka v částce 2.751.500 Kč byla převedena do roku 2010, 

ve kterém bude také vyplacena.  

Na program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ bylo 

vyčleněno 20 mil. Kč. Podpořeno bylo 9 z 41 projektů v celkové výši 19.749 tis. Kč. 

Jednoleté programy byly financovány jednorázově a u víceletých programů budou 

finanční částky vyplaceny ve dvou splátkách. Některé programy byly schváleny 

s možnosti realizace do konce roku 2011. 
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Tab. 4.9 Dotační programy vyhlášené v roce 2009 

Program 
Schválená 

výše dotace 

Počet 

projekt ů 
Poskytnuto Čerpáno Vráceno 

Úprava lyža řských 

běžeckých tras  
2.801.848 13 1.305.000 1.305.000 0 

Podpora p řípravy 

projekt. dokumentace 

2009 

13.068.000 26 13.068.000 13.067.958 42 

Obnova a rozvoj venkova  35.651.700 95 35.966.616 35.421.434 545.182 

Podpora TIC 1.916.800 21 1.916.800 1.916.800 0 

Rozvoj mikroregionu 

Jablunkovska 
4.817.000 10 2.408.500 2.408.500 0 

Rozvoj mikroregionu 

Rýmařovska 
5.000.000 9 2.248.500 2.248.500 0 

Podpora v ědy a výzkumu  19.749.000 9 13.107.500 13.107.500 0 

Zvýšení absorp ční 

kapacity obcí a m ěst  
61.015.400 57 12.286.400 11.759.118 527.282 

Celkem 144.019.748 240 82.307.316 81.234.810 1.072.506 

 

4.2.2 Dotační programy v odv ětví dopravy 

V rámci tohoto odvětví je krajem každoročně vyhlášen dvouletý program 

„Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“ na podporu 

investičních aktivit obcí v oblasti dopravy. Přestože se jedná o dvouletý dotační 

program, finanční částky jsou poskytovány jednorázově. 

 

• Vyhlášené programy v roce 2007, 2008 a dofinancovan é v roce 2009 

 

Tab. 4.10 Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – DSH 7 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2008 18.859.200 259.833 18.599.367 

2009 
28 

0 1.067.745 17.531.622 

celkem 28 18.859.200 1.327.578 17.531.622 
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V roce 2008 byl tento dotační program financován částkou 18.859.200 Kč, 

přičemž bylo schváleno 29 projektů (jeden nebyl realizován). Celkem bylo tedy 

podpořeno a do roku 2009 ukončeno 28 dotačních programů v celkovém objemu 

17.531.622 Kč. 

 

Tab. 4.11 Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – DSH 6 

Realizované projekty 

V letech 2007 až 2008 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2007 15.933.220 293.570 15.639.650 

2008 0 0 -//- 

2009 

22 

0 0 -//- 

celkem 22 15.933.220 293.570 15.639.650 

 

V roce 2007 bylo v tomto dotačním programu podpořeno 22 projektů v celkové 

výši 15.933.200 Kč. Program byl realizován v letech 2007-2008, přičemž v prvním 

roce bylo ukončeno 21 projektů a jeden projekt byl ukončen v roce 2009. 

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2009  

 

Tab. 4.12 Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – DSH 8 

Realizované projekty 
Rok 2009 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno vráceno 

Celkem 19.397.100 33 18.397.100 17.822.425 574.675 

 

Na tento program byly z rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 

19.397.100 Kč. Schváleno bylo 34 projektů, přičemž v průběhu roku odstoupil jeden 

subjekt. Na konci roku 2009 bylo úspěšně realizováno 26 projektů a zbylých 7 bude 

ukončeno v roce 2010. 

 

4.2.3 Dotační programy v odv ětví školství 

 
• Vyhlášené dota ční programy v roce 2007 a dofinancované v roce 2008  
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Tab. 4.13 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 2007/2008 

Realizované projekty 

V letech 2007 až 2008 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2007 1.215.700 0 1.215.700 

2008 
11 

0 2.565 1.215.700 

celkem 11 1.215.700 2.565 1.215.700 

 

 Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2007/2008. Z 38 došlých žádostí 

zastupitelstvo schválilo 11 projektů v celkové hodnotě 1.215.700 Kč. Projekty byly 

financovány jednorázovou splátkou v roce 2007 a při vyúčtování v roce 2008 bylo 

vráceno 2.565 Kč.  

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2008  

 

Tab. 4.14 Program na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času dětí  

a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, celoživotní 

vzdělávání osob se zdravotním postižením na rok 2008 

Realizované projekty roku 2008 
Oblast 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno vráceno 

Sport 1.989.900 16 1.989.900 1.957.923 31.977 

VVČ a CŽV 1.983.600 16 1.983.600 1.959.187 24.413 

Prevence SPJ 1.300.000 11 1.300.000 1.294.942 5.058 

Celkem 5.273.500 43 5.273.500 5.212.052 61.448 

 

V rámci programu „Využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním 

postižením“ bylo posouzeno celkem 240 projektů. Zastupitelstvo kraje schválilo 16 

projektů pro oblast sportu, 15 pro využití volného času, 1 projekt z programu 

celoživotního vzdělávání a 11 projektů z  podpory prevence sociálně patologických 

jevů. Celkové náklady na program činily 5.212.052 Kč. Všechny uvedené dotační 

tituly byly jednoleté a finanční částky se poskytovaly jednorázově. 
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• Vyhlášené dota ční programy v roce 2008 a dofinancované v roce 2009  

 

Tab. 4.15 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta školní rok 2008/2009 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2008 1.200.000 0 1.200.000 

2009 
18 

0 0 0 

celkem 18 1.200.000 0 1.200.000 

 

Dotační programy zaměřené na podporu školních projektů v oblasti 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních 

byl v roce 2008 financován částkou 1,2 mil. Kč, přičemž se podpořilo 18 projektů. 

Program je učen pro školy a školská zařízení bez ohledu, kdo je jejich zřizovatelem. 

Do 31. 8. 2009 ukončily všechny projekty svou realizaci a nevracely se žádné 

finanční prostředky.  

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2009  
 
 
Tab. 4.16 Program na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času dětí  

a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, celoživotní 

vzdělávání osob se zdravotním postižením na rok 2009 

Realizované projekty roku 2009 
Oblast 

Schválená 

výše dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno vráceno 

Sport 1.990.900 15 1.990.900 1.958.955 31.945 

VVČ a CŽV 2.000.000 14 2.000.000 1.939.731 60.269 

Prevence SPJ 1.300.000 12 1.300.000 1.272.077 27.923 

Celkem 5.290.900 41 5.290.900 5.170.763 120.137 

 
Zastupitelstvo kraje v roce 2009 posoudilo, v tomto dotačním programu, 

předložené projekty a následně vybralo 41 projektů v celkové hodnotě 5.290.900 Kč. 

Pro oblast sportu 15 projektů, 13 pro využití volného času, 1 projekt pro celoživotní 

vzdělávání osob se ZP a 12 projektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 



  

- 39 - 

Tab. 4.17 Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje  

Realizované projekty 
Rok 2009 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno vráceno 

celkem 1.750.000 35 1.588.800 1.441.192 147.608 

 

V rámci tohoto programu se jednalo o podporu mobility a tvůrčí činnost. 

Rozpočtovanou částkou v objemu 1,75 mil. Kč bylo podpořeno 35 projektů a na konci 

roku bylo vráceno zpět 147.608 Kč.  

 

Tab. 4.18 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 2009/2010 

Realizované projekty 
Rok 2009 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno vráceno 

celkem 1.199.800 14 1.199.800 1199800 0 

 

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2009/2010 s termínem ukončení 

do 31. 8. 2010. Na realizaci 14 projektů bylo vyčleněno 1.199.800 Kč, přičemž na 

konci roku nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Závěrečné vyúčtování 

proběhne až v roce 2010. 

 

4.2.4 Dotační programy v odv ětví kultury  

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2008  
 
Tab. 4.19 Vyhlášené dotační programy v roce 2008 

Program 
Schválená 

výše dotace 

Počet 

projekt ů 
Poskytnuto Čerpáno Vráceno 

Podpora aktivit v oblasti kultury 4.486.200 32 4.486.200 4.450.278 35.922 

Podpora národnostních menšin 1.150.000 12 1.150.000 1.141.600 8.400 

Celkem 5.636.200 44 5.636.200 5.591.878 44.322 

 
V rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 

2008“ bylo podpořeno 32 projektů v celkovém objemu 4.486.200 Kč. Do konce roku 

byla všem subjektům poskytnutá jednorázová finanční částka a program byl ještě 

téhož roku závěrečně vyúčtován. 



  

- 40 - 

Zastupitelstvo v programu „Program podpory příslušníků národnostních 

menšin žijících na území MSK na rok 2008“ schválilo a podpořilo 12 projektů 

v částce 1 mil. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena u jednoho z projektů  

o 150 tis. Kč. V závěrečném vyúčtování na konci roku 2008 bylo vráceno 8.400 Kč. 

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2008 a dofinancované v roce 2009  

 

Tab. 4.20 Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

MSK na rok 2008 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2008 7.700.000 1.357 7.698.643 

2009 
23 

500.000 0 500.000 

celkem 23 8.200.000 1.357 8.198.643 

 

V tomto programu bylo schváleno 23 projektů, z toho 22 projektů na obnovu 

kulturních památek a 1 projekt na obnovu památkově chráněných nemovitostí. Na 

realizaci byla vyčleněna částka 8,2 mil. Kč. Z této hodnoty bylo do konce roku 

poskytnuto 7,7 mil. Kč na 22 projektů. Zbylých 500 tis. Kč bylo poskytnuto až v roce 

2009 (zastupitelstvo kraje povolilo prodloužení dotace do 30. 6. 2009). Ze 

závěrečného vyúčtování v roce 2009 vyplývá, že celkové náklady činily 8.198.643 

Kč, tudíž vráceno bylo 1.357 Kč z původní částky 8,2 mil. Kč. 

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2009  
 

Tab. 4.21 Vyhlášené dotační programy v roce 2009 

Program 
Schválená 

výše dotace 

Počet 

projekt ů 
Poskytnuto Čerpáno Vráceno 

Podpora aktivit v oblasti kultury 4.500.000 35 4.500.000 4.197.907 302.093 

Podpora národnostních menšin 997.900 12 997.900 973.288 24.612 

Obnova kulturních památek 8.175.000 24 8.132.548 8.132.548 0 

Celkem 13.672.900 71 13.630.448 13.303.743 326.705 
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Zastupitelstvo v roce 2009 vyčlenilo na „Program podpory aktivit v oblasti 

kultury na rok 2009“ částku 4,5 mil. Kč, přičemž bylo podpořeno 36 projektů, z toho  

1 nebyl vůbec realizován. Do konce roku byly rozděleny a jednotlivým subjektům 

poskytnuty celé částky dotací. V závěrečném vyúčtování bylo vráceno na účet MSK 

302.093 Kč. 

Z rozpočtu MSK byla na dotační program „Program podpory příslušníků 

národnostních menšin žijících na území MSK na rok 2009“ vyčleněna částka 1 mil. 

Kč. Z 23 přijatých žádostí bylo podpořeno 12 projektů v celkové hodnotě 997.900 Kč. 

Dotace byly poskytovány jednorázově po podpisu smlouvy. V závěrečném 

vyúčtování na konci roku bylo vráceno zpět 24.612 Kč.  

Na realizaci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek  

a památkově chráněných nemovitostí MSK na rok 2009“ byla vyčleněna částka 8,2 

mil. Kč, která nebyla plně využita. Schváleno bylo 23 projektů, přičemž v průběhu 

roku 2 odstoupily a částkou, kterou museli vrátit, byly podpořeny další 3 projekty ze 

seznamu náhradníků. V průběhu roku byla dotace krácena 2 subjektům z důvodu 

neuznatelné nákladové položky (DPH 42.500 Kč). Poskytnuto bylo tedy 8.132.548 Kč 

a na účet MSK se nevracela žádná nevyčerpaná částka. 

 

4.2.5 Dotační programy v odv ětví územního plánování a stavebního řádu 

 

Tab. 4.22 Podpora tvorby územních plánů obcí 

Realizované projekty 
Rok 2009 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno Vráceno 

celkem 514.160 2 0 0 0 

 

Na realizaci dotačního programu „Podpora tvorby územních plánů obcí“ byla 

původně v rozpočtu vyčleněna částka 10 mil. Kč, ale v průběhu roku byla snížena na 

600 tis. Kč. Žádost o dotaci bylo možno předkládat od data vyhlášení do vyčerpání 

finančních prostředků určených na tento dotační program. V roce 2009 byly podány  

a zároveň i schváleny 3 žádosti. Z důvodu nesplnění požadovaných podmínek, 

nebyly prostředky vyčerpány a byly převedeny do rozpočtu na rok 2010. 
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4.2.6 Dotační programy v odv ětví zdravotnictví 

 

Tab. 4.23 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2008 

Realizované projekty 
Rok 2008 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno Vráceno 

celkem 5.000.000 29 5.000.000 4.982.605 17.395 

 

V roce 2008 bylo přijato v tomto dotačním programu celkem 97 žádostí, ale 

podpořeno bylo jen 29 projektů. Z rozpočtu bylo vyčleněno 5 mil. Kč, přičemž tato 

částka nebyla plně využita a na konci roku se vrátilo zpět 17.395 Kč. 

 

Tab. 4.24 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2009 

Realizované projekty 
Rok 2009 

Schválená výše 

dotace Počet projekt ů poskytnuto čerpáno Vráceno 

celkem 4.976.700 35 4.976.700 4.905.086 71.614 

 

V roce 2009 bylo z rozpočtu kraje vyčleněno na tento dotační program 5 mil. 

Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací 35 projektům v celkové výši 

4.976.700 Kč. V rámci závěrečného vyúčtování bylo postupně vráceno 71.614 Kč. 

 

4.2.7 Dotační programy v odv ětví životního prost ředí a zemědělství 

 
• Vyhlášené dota ční programy v roce 2007 a dofinancované v roce 2008  

 
Tab. 4.25 Drobné vodohospodářské akce 2007 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2007 11 185 199 0 11 185 199 

2008 
8 

1.467.294 0 12.652.493 

celkem 8 12.652.493 0 12.652.493 

 
V tomto dvouletém dotačním programu bylo zastupitelstvem kraje schváleno 8 

žádostí obcí v celkové výši 12.848.300 Kč. V roce 2007 ukončilo realizaci 7 projektů 
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a v roce 2008 byla poskytnuta osmému projektu poslední splátka ve výši 1.467 tis. 

Kč. Do konce roku 2008 ukončil realizaci i poslední projekt. 

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 200 8 
 

Tab. 4.26 Vyhlášené dotační programy v roce 2008 

Program 
Schválená 

výše dotace 

Počet 

projekt ů 
Poskytnuto Čerpáno Vráceno 

Drobné vodohospodářské akce 15.871.000 6 15.871.000 15.137.997 733.003 

Podpora aktivit v oblasti 

životního prostředí 
1.417.500 13 1.417.500 1.404.419 13.081 

Celkem 17.288.500 19 17.288.500 16.542.416 746.084 

 

Na program „Drobné vodohospodářské akce 2008“ bylo ve schváleném 

rozpočtu v roce 2008 vyčleněno 15 mil. Kč, v průběhu roku byla tato částka 

navýšena o 921 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 6 projektů, které byly do konce roku 

realizovány. V rámci finančního vypořádání bylo zpět vráceno 733.003 Kč. 

V programu „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí“ bylo podáno 43 žádostí, 

z toho získalo podporu 14 projektů. K 31. 12. 2008 bylo úspěšně ukončeno 13 

projektů a jeden (nesplněny podmínky) projekt nebyl realizován. 

 

• Vyhlášené programy v roce 2005 - 2008 a dofinancova né v roce 2009 

 

Tab. 4.27 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005 

Realizované projekty 

V letech 2005 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2005 0 0 0 

2006 21.524.295  164.538  21.359.757 

2007 4.045.041 71.427 25.333.371 

2008 1.637.219 0 26.970.590 

2009 

62 

233.980 12.762 27.191.808 

celkem 62 27.440.535 248.727 27.191.808 
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Tento dotační program byl vyhlášen v roce 2005, ale s vyplacením dotací se 

začalo až v roce 2006. Původně šlo o tříletý dotační program, ale v průběhu let 2008 

a 2009 byly termíny některých projektů prodlouženy. Zastupitelstvo kraje podpořilo 

68 žádostí v celkové výši 37.190.100 Kč. V průběhu roku 2006 nebylo 6 projektů 

realizováno a celá dotace byla vrácena zpět. V roce 2009 byly zbývající prostředky 

(243.300 Kč) na dofinancování 3 projektů převedeny do roku 2010. 

 

Tab. 4.28 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007 

Realizované projekty 

V letech 2007 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2007 21.503.830 56.375 21.447.455 

2008 2.511.561 1.009.189 22.949.827 

2009 

79 

2.310.714 22.821 25.237.720 

celkem 79 26.326.105 1.088.385 25.237.720 

 

V roce 2007 byl vyhlášen dotační program „Podpora přípravy projektů v oblasti 

životního prostředí a zemědělství 2007“. Z 90 schválených bylo financováno jen 79 

projektů, z důvodu porušení podmínek smlouvy nebylo 11 projektů realizováno. 

Dotace byla vyplácena ve dvou splátkách a vyplácení druhé splátky (40 %) bylo 

podmíněno předložením závěrečného vyúčtování. V roce 2009 byly zbývající 

prostředky (2.693.600 Kč) převedeny do roku 2010 na vyplácení druhých splátek 12 

ještě neukončeným projektům. 

 

Tab. 4.29 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008 

Realizované projekty 

V letech 2008 až 2009 
Rok 

Počet projekt ů 
Poskytnuto  Vráceno  

Skute čně 

čerpáno 

2008 28.777.900 420.345 28.332.868 

2009 
54 

0 24.687 0 

celkem 54 28.777.900 445.032 28.332.868 
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V tomto dotačním programu, bylo podpořeno 59 projektů, přičemž 5 projektů 

nebylo realizováno. Jedná se o dvouletý dotační program, kdy prostředky jsou 

vypláceny v prvním roce.  Na konci roku 2009 bylo ukončeno 26 projektů, u dalších 

29 bylo zastupitelstvem kraje schváleno prodloužení do roku 2011. 

 

• Vyhlášené dota ční programy v roce 2009  
 
 
Tab. 4.30 Vyhlášené dotační programy v roce 2009 

Program 
Schválená 

výše dotace 

Počet 

projekt ů 
Poskytnuto Čerpáno Vráceno 

Podpora přípravy projektové 

dokumentace 
10.998.000 20 10.898.000 10.576.093 321.907 

Drobné vodohospodářské akce 30.100.700 9 30.100.700 29.817.758 282.942 

Podpora aktivit v oblasti 

životního prostředí 
1.489.700 12 1.479.130 1.433.745 45.385 

Příspěvky na hosp. v lesích 28.939.815 327 28.939.815 28.939.815 0 

Příspěvky na podporu včelařství 1.803.500 118 1.803.500 1.803.500 0 

Celkem 73.331.715 486 73.221.145 72.570.911 650.234 

 

V roce 2009 byl program „Podpora přípravy projektové dokumentace 2009“ 

vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení k 31. 10. 2010. V rámci programu bylo 

podpořeno 21 projektů z celkových 70 došlých žádostí, z toho 1 projekt nebyl vůbec 

realizován (dotace byla odmítnuta). Celková poskytnutá finanční podpora za rok 

2009 činila 10.576.093 Kč, přičemž na konci roku se vrátilo zpět  na účet kraje 

733.003 Kč.  

Dotační program „Drobné vodohospodářské akce 2009“ byl schvalován jako 

dvouletý se zaměřením na podporu obcí do 2000, resp. 5000 obyvatel. V roce 2009 

byla na program vyčleněna částka 15 mil. Kč, která se během roku navýšila na 

30.100.700 Kč. Celkem bylo ve dvou kolech výběrového řízení předloženo 

16 žádostí, příčemž podpořeno bylo 9 projektů jednorázovou dotací. 

 Na dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2009“ bylo 

vyčleněno 1,5 mil. Kč. Ze 40 žádostí bylo podpořeno 12 projektů, příčemž dotace 

byla poskytnuta jednorázově v celkové částce 1.479.130 Kč. Zbylá část ve výši 

10,3 tis. Kč nebyla přidělena žádnému náhradníkovi, z důvodu nízké částky. V roce 

2009 byly všechny projekty ukončeny a na účet MSK se vrátilo 45.385 Kč. 
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 Na program „Příspěvky na hospodaření v lesích 2009“ byla z rozpočtu kraje 

původně vyčleněna částka 25 mil. Kč, která se během roku navýšila na téměř 29 mil. 

Kč. Zastupitelstvo podpořilo celkem 327 projektů o objemu 28.939.815 Kč. Příspěvky 

byly poskytnuty jednorázově a ze závěrečného vyúčtování vyplývá, že se nevrátila 

žádná nevyčerpaná částka. 

Z rozpočtu kraje byla pro program „Příspěvky na podporu včelařství 2009“ 

původně vyčleněna částka 2 mil. Kč, která se během roku snížila. Zastupitelstvo 

podpořilo 118 ze 125 došlých žádostí. Příspěvek byl žadatelům poskytnut 

jednorázově, do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva, v celkové výši 1.803.500 Kč.  

 

4.2.8 Dotační programy v odv ětví sociálních v ěcí 

 
Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou vyhlašovány v souladu se 

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v MSK na rok 2008-2009 a Strategii 

protidrogové politiky MSK na období 2005 – 2009. 

 
• Dotační programy vyhlášené v roce 2008 

 

Tab. 4.31 Dotační programy vyhlášené v roce 2008 

Realizované projekty 

Program 
Schválená 

výše dotace Počet projekt ů poskytnuto vráceno 
Skute čně 

čerpáno 

Vyrovnání p říležitosti pro 

občany se ZP 
2.600.000 16 2.600.000 120.527 2.479.473 

Protidrogová politika kraje  3.126.800 10 3.126.800 1.842 3.124.958 

Rozvoj sociálních služeb 

kraje 
7.123.200 47 7.123.200 522.798 6.600.402 

Podpora zvýšené kvality 

sociálních služeb 
11.650.000 56 11.650.000 150.235 11.499.765 

Celkem 24.500.000 129 24.500.000 795.402 23.704.598 

 

Do programu „Program realizace specifických opatření MSK plánu vyrovnání 

příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2008“ bylo vybráno celkem 

16 projektů ze 41 přijatých žádostí. Jeden projekt ze seznamu náhradníků byl 

podpořen až v průběhu roku, z důvodu odmítnutí dotace jedním z žadatelů. 



  

- 47 - 

V oblasti „protidrogové politiky“ bylo podpořeno 10 projektů. Podpořeny byly 

jen certifikované služby v oblasti protidrogové prevence a jeden projekt zaměřený na 

problematiku nedrogového charakteru (alkoholismus, tabakismus, gambling)   

Na realizaci „programu rozvoj sociálních služeb kraje“ byla vyčleněna částka 

6.650 tis. Kč. Po navýšení částky bylo podpořeno celkem 47 projektů v celkové 

hodnotě 7.123.200 Kč.  

 „Program podpory zvyšování kvality sociálních služeb poskytnutých v MSK na 

rok 2008“ bylo podpořeno celkem 56 projektů v celkové výši 11,65 mil. Kč. Na konci 

roku byly vráceny nevyčerpané prostředky v částce 150.235 Kč. 

 

• Dotační programy vyhlášené v roce 2009 

 

Tab. 4.32 Dotační programy vyhlášené v roce 2008 

Realizované projekty 

Program 
Schválená 

výše dotace Počet projekt ů poskytnuto vráceno 
Skute čně 

čerpáno 

Vyrovnání p říležitosti pro 

občany se ZP 
2.497.100 15 2.497.100 176.228 2.320.872 

Protidrogová politika kraje  3.600.000 14 3.600.000 35.800 3.564.200 

Rozvoj sociálních služeb  5.253.500 39 5.253.500 213.932 5.039.568 

Podpora zvýšené kvality 

sociálních služeb 
12.000.000 80 11.700.000 294.881 11.405.119 

Celkem 23.350.600 148 23.050.600 720.841 22.329.759 

 

V roce 2009 byly vyhlášeny 4 dotační programy a celková výše poskytnutých 

finančních prostředků činila 23.350.600 Kč. Přijato bylo celkem 177 žádostí, z toho 

podpořeno bylo 148 projektů. Dotace byly poskytovány jednorázově po podpisu 

smlouvy. Doba použitelnosti finančních prostředků byla individuální a v závěrečném 

vyúčtování na konci roku 2009 (popř. na začátku roku 2010) bylo vráceno 720.841 

Kč. 

 

V roce 2008 bylo podpořeno celkem 549 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 

165.586 tis. Kč, průměrně tak vychází 312.430 Kč na 1 projekt9. Nejvíce dotací bylo 

poskytnuto v odvětví Regionálního rozvoje (162) a Sociálních věcí (129). Pokud 

                                                 
9 příloha č. 7 Realizované dotace dle odvětví 2008-2009 
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bychom porovnávali výdaje na dotační programy v jednotlivých odvětvích, tak nejvíce 

finančních prostředků bylo poskytnuto Odborem životního prostředí (53.118 tis. Kč tj. 

32,08 % z celkového objemu dotací) a Regionálním rozvojem (45.654 tis. Kč tj. 

27,57 %). 

V roce 2009 bylo podpořeno v rámci dotační politiky Moravskoslezského kraje 

celkem 1.103 projektů v částce 225.753 tis. Kč, tzn. průměrně 204.670 Kč na  

1 projekt10. Největší počet dotací bylo poskytnuto Odborem životního prostředí (486), 

je to zapříčiněno nově vyhlášenými dotačními programy na podporu hospodaření 

v lesích (327 dotací) a příspěvky na podporu včelařství (118 dotací). Druhým 

největším poskytovatelem dotací byl odbor Regionálního rozvoje (240 dotací). 

Obdobně je to pak i při porovnání výdajů na dotační programy v jednotlivých 

odvětvích (Regionální rozvoj 82,8 mil. Kč – 36,71 % z celkového objemu dotací, 

Životní prostředí 75,46 mil. Kč – 33,43 %). 

Při srovnání dotační politiky Moravskoslezského kraje v letech 2008 a 2009 

jednoznačně vyplývá, že došlo k navýšení finančních prostředků na dotace (z 1,1 % 

celkových rozpočtových výdajů za rok 2008 na 1,7 % v roce 2009), rozšířil se 

seznam oborů, které dotace poskytují (v roce 2009 přibyl odbor územního plánování  

a stavebního řádu), jednotlivé odbory rozšířily seznam dotačních programů 

(Regionální rozvoj o 5, Školství o 1, Životní prostředí o 2 programy) a rovněž vzrostly 

finanční prostředky jednotlivých odvětvových rozpočtů na dotační programy 

(Regionální rozvoj o 81 %, Doprava o 1 %, Školství o 24 %, Kultura o 4 %, Životní 

prostředí o 42 %). Jediným odvětvím, ve kterém došlo k mírnému poklesu, bylo 

odvětví sociálních věcí, kde pokles činil – 7 %. Ovšem ten je způsoben úsporou 

v čerpání poskytnutých finančních prostředků, nikoli nižším rozpočtem na dotační 

programy.   

 

  

                                                 
10 příloha č. 7 Realizované dotace dle odvětví 2008-2009 
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5. Závěr 

 

ČR má od 1. ledna 2000, kdy vznikly kraje jako vyšší územně samosprávné 

celky, celkem 14 krajů včetně hlavního města Prahy. Díky novele zákona o 

rozpočtovém určení daní z roku 2005, mají kraje volnější prostor v rámci vlastních 

příjmů a mohou tak rozhodovat samostatněji, než kdykoli předtím. Přesto i nadále 

zůstávají pro kraje nejdůležitějším zdrojem příjmů dotace z různých úrovní veřejných 

rozpočtů (zejm. státní rozpočet).  

Kraje nejen dotace přijímají, ale také poskytují. Prostřednictví Krajských úřadů 

jsou od roku 2002 každoročně vyhlašovány v rámci jednotlivých odvětví dotační 

programy. Tato práce se zabývala dotacemi, poskytnutými z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, který je pravidelně vyhlašuje v odvětvích regionálního 

rozvoje, životního prostředí a zemědělství, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví a 

sociálních věcí. V roce 2009 MSK poprvé vyhlásil dotační programy také v odvětví 

územního plánování a stavebního řádu. Koloběh procedury poskytování dotací trvá 

rámcově tři roky, přičemž pro výběr a poskytování dotací jsou Moravskoslezským 

krajem stanovena jednotná a závazná pravidla. 

Cílem této práce bylo analyzovat dotace poskytnuté NNO z rozpočtu MSK. 

Analýza se týkala struktury, finanční náročnosti, délky financování dotačních 

programů a množství poskytnutých dotací. Z analýzy vyplynulo, že dotační politika 

Moravskoslezského kraje vykazuje vzrůstající tendenci. Je vyhlašováno rok od roku 

více dotačních programů, finanční prostředky na dotace narůstají a rozšiřuje se i 

seznam odborů vyhlašujících dotační programy. Z analýzy je patrné, že MSK se 

„nebojí“ víceletých dotačních programů a ve své dotační politice je podporuje. Jde 

nejen o dvouleté dotační programy, ale i o víceleté strategické plány na několik let 

dopředu (Regionální rozvoj, Životní prostředí…). 

V průběhu dotačního procesu se často stávalo, že zastupitelstvo kraje 

schválilo určitý počet dotací, ale v konečném důsledku byl počet realizovaných 

projektů jiný. Je to zapříčiněno tím, že docházelo k porušení dotačních smluv 

(nedodržení termínu, neoprávněné užití dotace, porušení rozpočtové kázně aj.) a 

dotace byla subjektům odebrána (resp. subjekt musel celou dotaci vrátit zpět na účet 

Krajského úřadu). Dalším častým důvodem bylo odmítnutí dotace. Subjekt může mít 

možnost financovat svůj projekt z jiných zdrojů, a to v plné výši nákladů (např. ROP, 
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Fondy EU aj.). Je to pro organizaci podstatně pohodlnější, než dotační programy 

MSK, které umožňují spolufinancovat max. 70 % nákladů na projekt. Méně častým, 

přesto v období let 2008 a 2009 vyskytujícím se důvodem byl personální nedostatek. 

Příkladem může být poskytnutá dotace na projekt zaměřený na poskytování služeb 

zrakově postiženým a hluchoněmým v roce 2008.  V organizaci, po schválení dotace, 

ukončila pracovní poměr převážná část odborného personálu, a tudíž nemohl být 

daný projekt realizován (dotace byla v plné výši vrácena zpět na účet Krajského 

úřadu).  

Z analýzy také vyplynulo, že Krajský úřad ve své dotační politice podporuje 

víceleté projekty. Nejčastěji se jednalo o dvouleté dotační programy, u kterých se 

velmi často stávalo, že termíny realizací byly prodlouženy. Existují přísná pravidla, 

kdy zastupitelstvo kraje povolí prodloužení termínu, zpravidla jde o nezaviněné 

události, za které subjekt nemůže (př. z roku 2008: poskytnutí dotace obci na 

rekonstrukci kanalizace – v průběhu výkopových prací byly nalezeny historické 

artefakty, a tak se musela rekonstrukce pozastavit). 

Prostřednictvím dotací z rozpočtu MSK jsou realizovány kulturní aktivity v kraji, 

zabezpečeny sociální služby, uplatňována sociální politika kraje, podpořeny školské 

i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšené ekologické povědomí v kraji, ovlivněn 

územní a ekonomický rozvoj kraje a jeho propagace včetně podpory turistických 

destinací. 

Jakým směrem se bude ubírat dotační politika MSK v dalších letech, bude 

bezesporu záviset na krajských politických reprezentacích a jimi preferovanými cíly. 

Osobně doufám, že dosavadní vzrůstající trend v poskytování dotací neziskovým 

organizacím nebude nijak utlumen. Jsem velice ráda, že Moravskoslezský kraj 

zaměřuje svou dotační politiku také na oblast životního prostředí. Dokonce 

v posledních letech značně výrazně, to ostatně také vyplývá z této analýzy.  
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Příloha č. 1 

Kraje České republiky 

 

Moravskoslezský kraj 

 

Zdroj: www.mapy.cz 
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Příloha č. 2                      Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1. 1. 2008 (bez SFDI, poplatků a pokut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň z příjmů fyzických osob 
 ze závislé činnosti  
(celostátní výnos) 

 

DPH 
 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
 z daně placené obcemi a kraji 

100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 
srážkou 

(celostátní výnos) 

Daň z příjmů fyzických osob  
ze samostatně výdělečné činnosti 

(z podnikání) 

30% - obce 
(dle bydliště podnikatele) 

10% - SR 3) 

68,18 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

1) Každý kraj se na procentní části 
celostátního hrubého výnosu daně 
podílí procentem stanoveným v 
příloze č. 1 zákona č. 243/2000 
Sb., o RUD, v platném znění 

2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 

1. kritéria výměry katastrálních území obce 

2. prostého počtu obyvatel v obci 

3. násobků postupných přechodů 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

60% celostátní výnos 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

100% - obce 4)
 Daň z nemovitostí 

 

3) Příjmy 
    státního 

     rozpočtu 

4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je 
ta obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází. 
5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na 
základě počtu zaměstnanců s místem 
výkonu práce v obci. 

1,5% – obce 5) 

 

Vysvětlivky:  
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Přehled dota čních program ů MSK na rok 2008  

 

Odvětví/dotační program Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost čerpání 
UR (%) 

Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 2 400 3 221 3 171 98,4 

Podpora přípravy projektové dokumentace 22 000 16 366 15 870 97,0 

Podpora obnovy a rozvoje venkova v MSK 22 000 27 634 26 605 96,3 

Odvětví regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu celkem 

46 400 47 221 45 645 96,7 

Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních 
komunikacích 

16 000 18 859 17 703 93,9 

Odvětví dopravy celkem 16 000 18 859 17 703 93,9 

Prevence sociálně patologických jevů 1 300 1 300 1 295 99,6 

Podpora aktivit v oblasti sportu 2 000 1 959 1 958 99,9 

Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní 
vzdělávání osob se zdravotním postižením 

2 000 1 959 1 959 100,0 

Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

1 200 1 200 1 200 100,0 

Odvětví školství celkem 6 500 6 418 6 412 99,9 

Podpora aktivit v oblasti kultury 4 500 4 500 4 453 99,0 

Podpora národnostních menšin v MSK 1 000 1 150 1 149 99,9 

Obnova kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí 

8 200 8 200 7 700 93,9 

Odvětví kultury celkem  13 700 13 850 13 302 96,0 

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 5 000 5 000 4 995 99,9 

Odvětví zdravotnictví celkem 5 000 5 000 4 995 99,9 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 1 500 1 488 1 418 95,3 

Drobné vodohospodářské akce 15 000 17 723 17 338 97,8 

Podpora přípravy projektů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství 

34 034 52 916 34 362 64,9 

Odvětví životního prostředí celkem 50 534 72 127 53 118 73,6 

Vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením 

2 500 2 600 2 593 99,7 

Program protidrogové politiky kraje 3 600 3 127 3 127 100,0 

Program rozvoje sociálních služeb kraje 6 650 7 123 7 123 100,0 

Podpora zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji 

0 11 650 11 568 99,3 

Odvětví sociálních věcí celkem 12 750 24 500 24 411 99,6 

Celkem 150 884 187 975 165 586 88,1 
Zdroj : http://www.kr-moravskoslezsky.cz s vlastní úpravou 
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Přehled dota čních program ů MSK na rok 2009  

Odvětví/dotační program Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutečnost čerpání 

UR (%) 
Úprava lyžařských běžeckých tras v 
Moravskoslezském kraji 

2 400 2 400 2 400 100,0 

Podpora přípravy projektové dokumentace 12 000 13 068 13 068 100,0 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 

32 000 35 652 35 445 99,4 

Podpora turistických informačních center v 
Moravskoslezském kraji 

0 2 011 1 917 95,3 

Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 0 5 000 2 409 48,2 
Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 0 5 000 2 249 45,0 
Podpora vědy a výzkumu 0 19 883 13 108 65,9 
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 
do 10 tis. obyvatel 

 0 96 967 12 285 12,7 

Odvětví regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu celkem 

146 400 179 980 82 880 46,0 

Zvyšování pasivní bezp. na poz. komunikacích 16 000 18 397 17 822 96,9 

Odvětví dopravy celkem 16 000 18 397 17 822 96,9 
Prevence sociálně patologických jevů 1 300 1 300 1 300 100,0 
Podpora aktivit v oblasti sportu 2 000 1 983 1 959 98,8 
Využití VČ dětí a mládeže, CŽV osob se ZP 2 000 2 000 2 000 100,0 
Podpora EVVO 1 200 1 200 1 200 100,0 
Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků 
výzkumu a vývoje 

1 750 1 652 1 541 93,3 

Odvětví školství celkem 8 250 8 135 8 000 98,3 
Podpora aktivit v oblasti kultury 4 500 4 498 4 198 93,3 
Podpora národnostních menšin  1 000 1 000 998 99,8 
Obnova kulturních památek  8 200 8 700 8 633 99,2 

Odvětví kultury celkem 13 700 14 198 13 828 97,4 
Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 5 000 4 977 4 973 99,9 

Odvětví zdravotnictví celkem 5 000 4 977 4 973 99,9 
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 1 500 1 490 1 460 98,0 
Drobné vodohospodářské akce 15 000 30 101 30 100 100,0 
Podpora přípravy projektů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství 

10 000 20 251 13 176 65,1 

Příspěvek na hospodaření v lesích 25 000 28 940 28 940 100,0 
Příspěvky na podporu včelařství 2 000 1 804 1 804 100,0 

Odvětví životního prostředí celkem 77 534 82 586 75 479 91,4 
Vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP 2 500 2 500 2 354 94,1 
Porgram protidrogové politiky kraje 3 600 3 600 3 600 100,0 
Program rozvoje sociálních služeb kraje 6 650 6 310 5 198 82,4 
Podpora zvýšení kvality sociálních služeb 12 000 12 000 11 619 96,8 

Odvětví sociálních věcí celkem 24 750 24 410 22 771 93,3 
Program podpory tvorby územních plánů obcí 10 000 600 0 0,0 

Odvětví územního plán. a staveb.  řádu 10 000 600 0 0,0 
Celkem 301 634 333 282 225 753 67,7 
Zdroj : http://www.kr-moravskoslezsky.cz s vlastní úpravou 
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Přehled dota čních program ů vyhlášených v roce 2008 
a délka jejich financování  

 
 

ODVĚTVÍ NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU DÉLKA 
FINANCOVÁNÍ  

Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 2008-09 

Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 

2008-09 
REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE 

Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2008 

DOPRAVY Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních 
komunikacích 

2008-09 

Sport 2008 

Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní 
vzdělávání osob se zdravotním postižením 

2008 

Prevence sociálně patologických jevů 2008 
ŠKOLSTVÍ  

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2008-09 

Program podpory aktivit v oblasti kultury 2008 

Program podpory aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území MSK 

2008 KULTURY  

Podpora obnovy kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí MSK 

2008-09 

ZDRAVOTNICTVÍ Podpora projektů v odvětví zdravotnictví 2008 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2008 

Drobné vodohospodářské akce 2008-09 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
A ZEMĚDĚLSTVÍ Podpora přípravy projektů v oblasti životního 

prostředí a zemědělství 
2008-09 

Program realizace specifických opatření 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

2008 

Program protidrogové politiky kraje 2008 

Program rozvoje sociálních služeb kraje 2008 

SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ 

Program podpory zvýšení kvality sociálních 
služeb poskytovaných v MSK 

2008 

 
 

Zdroj : http://www.kr-moravskoslezsky.cz s vlastní úpravou 
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Přehled dota čních program ů vyhlášených v roce 2009 
a délka jejich financování  

 
 

ODVĚTVÍ NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU DÉLKA 
FINANCOVÁNÍ  

Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 2009-10 
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 
Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2009 
Podpora turistických informačních center v MSK 2009 
Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 2009-2010 
Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 2009-2010 
Podpora vědy a výzkumu v MSK 2009-2011 

REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE 

Zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Kontinuální výzva 

DOPRAVY Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozem. komunikacích 2009-2010 
Sport 2009 
Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání 
osob se zdravotním postižením 2009 

Prevence sociálně patologických jevů 2009 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2009-2010 

ŠKOLSTVÍ  

Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a 
vývoje pro rok 2009 2009 

Program podpory aktivit v oblasti kultury 2009 
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících na území MSK 2009 KULTURY  
Podpora obnovy kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí MSK 2009 

ÚZEMNÍ 
PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍ ŘÁD 

Podpora tvorby územních plánů obcí 2009-2010 

ZDRAVOTNICTVÍ Podpora projektů v odvětví zdravotnictví 2009 
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2009 
Drobné vodohospodářské akce 2009-2010 
Podpora přípravy projektů v oblasti ŽP a zemědělství 2009-2011 
Příspěvek na hospodaření v lesích 2009 

ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Příspěvek na podporu včelařství 2009 
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením 2009 

Program protidrogové politiky kraje 2009 
Program rozvoje sociálních služeb kraje 2009 

SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ 

Program podpory zvýšení kvality sociálních služeb  2009 
 
 

 

Zdroj : http://www.kr-moravskoslezsky.cz s vlastní úpravou 
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REALIZOVANÉ DOTACE DLE ODV ĚTVÍ 2008-2009 

2008 2009  
ODVĚTVÍ 

KČ
1) 

PODÍL 

Z CELKOVÉHO 

OBJEMU DOTACE 
(V %) 

POČET 
∅∅∅∅ NA 

PŘÍJEMCE 
KČ

2) 

PODÍL 

Z CELKOVÉHO  

OBJEMU DOTACE 
(V %) 

POČET 
∅∅∅∅ NA 

PŘÍJEMCE 

Regionální rozvoj a 
cestovní ruch 

45.654 27,57 162 281,81 82.880 36,71 240 345,33 

Doprava 17.703 10,69 28 632,25 17.822 7,89 33 540,06 

Školství 6.412 3,87 61 105,1 8.000 3,54 90 88,89 

Kultura 13.302 8,03 67 198,54 13.828 6,13 71 194,76 

Zdravotnictví 4.995 3,02 29 172,24 4.973 2,21 35 142,09 

Životní prostředí 53.118 32,08 73 727,6 75.479 33,43 486 155,31 

Sociálních věcí 24.411 14,74 129 289,23 22.771 10,09 148 153,86 

CELKEM 165 586 100,0 549 312,43 225.753 100,00 1.103 204,67 

 

  Poznámka:  Případné rozdíly v desetinných místech jsou způsobeny zaokrouhlováním 

    Odvětví územního plánování a stavebního řádu není uvedeno z důvodu nulové hodnoty skutečných nákladů 

1)  upravený rozpočet září/2008 

2) upravený rozpočet září/2009
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SROVNÁNÍ POČTU POSKYTNUTÝCH DOTACÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBOR Ů 

V ROCE 2008 A 2009 

 


