
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR 

Dotaci ze státního rozpočtu (SR) ČR mohou získat subjekty, jejichž taxativní výčet je uveden zde. Tato 
dotace se proplácí v měně EUR a představuje 10 %, resp. 5 % (v případě obcí a krajů a jejich 
příspěvkových organizací) z celkových způsobilých výdajů partnera projektu. O dotaci ze SR se žádá 
prostřednictvím Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále Žádost SR) na základě výzvy 
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), která je zveřejněna na internetových stránkách 
programu (link bude doplněn). 

Pokud je žadatelem organizační složka státu (např. ministerstva a na ně svým rozpočtem napojené 
organizace jako Hasičský záchranný sbor ČR atd.) nebo příspěvková organizace zřízená organizační 
složkou státu, má nárok pouze na dotaci z EFRR, protože zbývajících 20 % obdrží ze SR ČR 
prostřednictvím své rozpočtové kapitoly. 
Žádost SR podávají relevantní kooperační partneři po schválení projektu monitorovacím výborem 
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nejpozději do okamžiku, kdy KP předkládá první výdaje ke 
kontrole kontrolnímu orgánu, tj. v den, kdy KP předkládá první Soupisku výdajů. 

V případě splnění všech podmínek a náležitostí stanovených ve výzvě vystaví NO v souladu se 
zákonem č. 218/2000 Sb., (Rozpočtová pravidla) v platném znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu (dále Rozhodnutí SR, (link bude doplněn)). Rozhodnutí SR se vydává pro jednotlivé 
partnery zapojené do realizace projektu. Rozhodnutí SR je vydáváno v CZK se stanovením závazné 
částky v EUR a měnového kurzu, kterým byla částka z EUR přepočtena na CZK. Kooperačním 
partnerům bude Rozhodnutí SR distribuováno prostřednictvím kontrolora, kterým je Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky (dále Centrum). 

Každý kooperační partner po obdržení Rozhodnutí SR vyplní formulář s identifikačními údaji účtu (link), 
na který mu bude dotace zasílána a vyplněný formulář doručí zpět Centru.  

V případě, kdy je českým kooperačním partnerem územně samosprávný celek (tj. kraj, obec, dobrovolný 
svazek obcí) a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
(veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola apod.) má povinnost si v souladu s rozpočtovými 
pravidly pro účely přijímání dotace ze SR zřídit účet u České národní banky (ČNB). 

V případě, kdy je českým kooperačním partnerem v projektu příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, musí být dotace zasílána na účet zřizovatele této příspěvkové organizace. 
V tomto případě tak kooperační partner dokládá formulář s identifikačními údaji k účtu zřizovatele.  
 
Při porušení podmínek stanovených Rozhodnutím SR nebude dotace poskytovatelem vyplacena. 
V případě, že již část nebo celá dotace vyplacena byla a je zjištěno porušení podmínek stanovených 
Rozhodnutím SR, postupuje se podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, to znamená, 
že se jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků státního 
rozpočtu. 

 

https://www.sn-cz2027.eu/data/downloads/files/Prijemci_SR.pdf
https://www.sn-cz2027.eu/cz/pro-zadatele/dotace-ze-statniho-rozpoctu-cr

