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Zásady Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
1) Zásady Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím (dále jen „Zásady“) upravují v návaznosti
na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 218/2000 Sb.“) a na Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) nestátním neziskovým
organizacím (dále „NNO“) Ministerstvem zemědělství.
2) Při poskytování dotací je Ministerstvo zemědělství povinno postupovat i podle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
3) Poskytování dotací na financování programů ve smyslu § 12 a § 13 zákona
č. 218/2000 Sb., jejich čerpání a závěrečné vyhodnocení se řídí zákonem
č. 218/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. Proto
se ustanovení těchto Zásad na tuto oblast nevztahují.
4) Poskytování dotací NNO podle § 8 odst. 4 písm. c) zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně
souvisejících zákonů se řídí těmito Zásadami.
5) Poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb k financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb upravuje zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní
předpis k tomuto zákonu.
6) Tyto Zásady se nevztahují na poskytování dotací ze státního rozpočtu, pokud jejich
poskytování upravuje jiný zákon či nařízení vlády.1 Dále se nevztahují na oblast podpory
sportovní reprezentace České republiky, která se řídí metodikou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
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Jde např. o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým
se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
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7) Dotace mohou být poskytovány:
a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolkům, zřízeným podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. ústavům, zřízeným podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
c) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšným společnostem,
zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
d) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelovým zařízením registrovaných
církví a náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou
v tomto ustanovení,
e) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. nadacím a nadačním fondům,
zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
f)

podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i dalším právnickým osobám,
jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních,
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují,
pokud tak Ministerstvo zemědělství rozhodne.

8) Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní
politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které
vláda schválí na příslušný rozpočtový rok.
9) Na dotaci není právní nárok, pokud právní předpis nestanoví jinak.

ČÁST DRUHÁ
Postup při poskytování dotací
1) Ministerstvo zemědělství vyhlašuje pro NNO programy na projekty veřejně prospěšného
charakteru především formou výběrového dotačního řízení, jehož podmínky stanoví.
Stanovené podmínky výběrového dotačního řízení jsou pro žadatele závazné.
Na poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu (výběrové dotační řízení) se nevztahuje
zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2) V rámci vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových
organizací Ministerstvo zemědělství vydá Příručku pro žadatele o dotaci (dále jen
"Příručka"), která vychází z těchto Zásad, slouží k provedení Zásad a je pro žadatele
o dotaci závazná. Příručka stanovuje podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dotaci
a čerpání dotace.
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3) Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci (dále jen „žádost“), jejíž vzor
je přílohou č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci, a to vždy na konkrétní projekt. Ministerstvo
zemědělství může tuto obecnou žádost doplnit o další položky a přílohy. Žádost obsahuje
rozhodující údaje o projektu NNO a Ministerstvu zemědělství je předkládána způsobem,
který stanoví Ministerstvo zemědělství. Součástí žádosti jsou vždy dokumenty stanovené
v Příručce pro žadatele o dotaci.
4) Projektem se pro účely žádosti rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek
a aktivit konkrétních činností k dosažení stanovených cílů.
5) Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace, pokud předkládaná žádost do působnosti
Ministerstva zemědělství věcně náleží. Uzávěrku přijímání žádostí prvního (základního)
kola výběrového dotačního řízení stanoví Ministerstvo zemědělství obvykle
do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být
požadovaná dotace poskytnuta – není-li ve vyhlášení výběrového řízení stanoven jiný
termín.
6) Ministerstvo zemědělství zveřejní na svých internetových stránkách do konce
kalendářního roku, který předchází rozpočtovému roku, na který poskytuje dotaci,
seznam nebo pořadí úspěšnosti žádostí, které úspěšně prošly výběrovým dotačním
řízením.
7) Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel podle posouzení
Ministerstva zemědělství správně, včas a úplně vyúčtuje dotace poskytnuté
Ministerstvem zemědělství v předchozím roce, provede s poskytovatelem finanční
vypořádání dle § 14 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb. a vrátí do státního rozpočtu finanční
prostředky, které nebyly vyčerpány.
8) Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených
v žádosti a tato podmínka je zahrnuta do příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok (dále jen „rozhodnutí“).
V odůvodněných případech stanovených příručkou může Ministerstvo zemědělství
rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.
9) Ministerstvo zemědělství, které poskytuje dotaci na základě žádosti NNO, ji vyplatí
na základě pravomocného rozhodnutí nejpozději do 30. dubna rozpočtového roku, pokud
žadatel do tohoto data splní podmínky pro poskytnutí státní dotace. Dotace
je zpravidla vyplacena jednorázově. Pokud je dotace na základě žádosti, vybrané
v prvním (základním) kole výběrového dotačního řízení, poskytována ve splátkách, bude
vyplacena ve dvou splátkách. Minimálně polovinu z celkového objemu dotace uvolní
Ministerstvo zemědělství do 30. dubna rozpočtového roku, na který je dotace
poskytována. Druhá část celkového objemu dotace bude Ministerstvem zemědělství
uvolněna nejpozději do 30. září rozpočtového roku, na který je dotace poskytována.
Pokud dotace činí více než 10 mil. Kč na příslušný rozpočtový rok, může Ministerstvo
zemědělství stanovit v rozhodnutí vlastní splátkový kalendář, odlišný od splátkového
kalendáře podle věty čtvrté a páté tohoto ustanovení.
10) Ministerstvo zemědělství, které poskytuje dotaci na základě žádosti NNO, plně odpovídá
za ověření její právní subjektivity.
11) Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků
evropských fondů a z dalších zdrojů za podmínek stanovených v Příručce. Duplicitní
úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze státního rozpočtu
není dovolena. Projekty NNO dle těchto Zásad nemohou být podporovány z Programu
rozvoje venkova ani z OP Rybářství.
12) Ministerstvo zemědělství nemůže uzavřít s NNO smlouvu o dlouhodobé spolupráci.
13) Ministerstvo zemědělství nemůže uzavřít s NNO memorandum o dlouhodobé spolupráci.
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14) Do spolufinancování projektu může Ministerstvo zemědělství hodnověrným způsobem
zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě),
ve znění pozdějších předpisů. Výši této spoluúčasti stanoví Ministerstvo zemědělství.
15) Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky
realizován.
16) Dotace může být poskytnuta na úhradu osobních nákladů, tj. mzdových nákladů,
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, a provozních nákladů, spojených
s realizací schváleného projektu, nemateriálních nákladů (služby) a materiálních nákladů.
Konkrétní výše dotace na osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy
za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů.
17) Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které Ministerstvo zemědělství uvede v rozhodnutí
a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána
dotace. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání
rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným tímto rozhodnutím.
18) Dotaci na úhradu nákladů v rámci realizace schválené žádosti, spojených
se zahraničními cestami, lze poskytnout pouze v odůvodněných případech, pokud jsou
součástí programů vyhlašovaných Ministerstvem zemědělství.
19) Pokud NNO nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, je daň z přidané
hodnoty jejím způsobilým výdajem a jako osoba, která náklady na daň z přidané hodnoty
nese výlučně a konečně, může tuto daň z dotace uhradit.
20) Dotace jsou poskytovány podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. rozhodnutím,
ve kterém Ministerstvo zemědělství stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace NNO.
Ministerstvo zemědělství může v rozhodnutí vyčlenit z podmínek, které v něm příjemci
dotace ukládá podle odst. 4 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., podmínky méně závažné
nebo uvést, která nesplnění podmínek uložených podle odst. 4 písm. g) zákona
č. 218/2000 Sb. jsou méně závažná.
21) Dotace je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.
22) Dotace bude Ministerstvem zemědělství poskytována po vydání rozhodnutí způsobem
popsaným v § 16 zákona č. 218/2000 Sb.
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23) Ministerstvo zemědělství, uvede do rozhodnutí mezi podmínky pro použití dotace
povinnost pro NNO, aby:
a) nefinancovala z prostředků dotace jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch,
které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného projektu, a to podle
schváleného rozpočtu dotace,
b) oznámila změny všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti,
ke kterým došlo po termínu předložení žádosti i v průběhu období, na které byla
dotace poskytnuta, a to nejpozději do 14 dnů od této změny,
c) v případě, že se jedná o spolek, vydala a do 30. června následujícího roku
ústřednímu orgánu zaslala roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rozpočtové
období, v němž jí byla dotace poskytnuta,
d) před případným zánikem přednostně vypořádala vztahy se státním rozpočtem,
e) provedla vyúčtování dotace v souladu s podmínkami rozhodnutí,
f) předložila Ministerstvu zemědělství podklady pro finanční vypořádání dotace podle
vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, dle
vzoru uvedeného v příloze č. 3 vyhlášky a přehled o použití dotace minimálně
v rozsahu formuláře zveřejněného na webu Ministerstva zemědělství. Ministerstvo
zemědělství Příručkou dále stanoví rozsah údajů a termín pro jejich předložení.
V souladu s tím, že termín předložení je výše citovanou vyhláškou stanoven
„do 15. února následujícího rozpočtového roku“, může Ministerstvo zemědělství
stanovit dřívější termín,
g) vrátila nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace do 30 dnů od oznámení
o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, nestanoví-li Ministerstvo zemědělství
lhůtu delší, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku,
h) používala dotaci ze státního rozpočtu efektivně, hospodárně a účelně,
i) vedla účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,
j) postupovala v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě veřejné
zakázky.
24) Rozhodnutí o zamítnutí či částečném zamítnutí dotace, popř. usnesení o zastavení řízení
o žádosti obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
25) Technickou a odbornou asistenci při zajištění procesu poskytování dotací může
Ministerstvo zemědělství zajistit externím dodavatelem služby.

26) Kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně
se provádí v souladu s příslušnými právními předpisy.

V Praze dne

Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství
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