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Článek 1 
Ú v o d n í  u s t a n o v e n í  

(1) Město Králíky v zájmu města a občanů města poskytuje finanční podporu fyzickým 
a právnickým osobám (dotace, finanční dary, návratná finanční výpomoc). Dotace jsou 
poskytovány k realizaci opatření a naplnění rozvoje města a cílů obsažených v rozvojových 
dokumentech města. 

(2) Tato pravidla upravují podmínky pro poskytování dotací, stanovují obecné postupy, kterými 
se řídí orgány města v celém schvalovacím procesu poskytování dotací z rozpočtu města 
Králíky.  

(3) Dotace jsou finanční prostředky poskytované městem Králíky (dále jen „poskytovatel“) 
v souladu s ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen 
„zákona o obcích“, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o rozpočtových pravidlech“). Programové 
dotace mohou být poskytnuty na účel uvedený ve vyhlášeném programu (programové 
dotace) nebo na individuální účel (individuální dotace) pro řešení konkrétní potřeby 
konkrétního žadatele (účel dotace určuje žadatel v žádosti).  

(4) O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel není v době podání žádosti 
vypsán žádný dotační program ve smyslu ustanovení §§ 10a a 10c zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

(5) O vyčlenění finančních prostředků na poskytování finanční podpory formou dotací 
rozhoduje Zastupitelstvo města Králíky při schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní 
rok.  

(6) Pravidla stanovují postupy související se sledováním hospodárnosti, účelnosti a efektivity 
vynakládaných veřejných prostředků při současném důrazu na transparentnost celého 
procesu poskytování dotací.  

(7) Dotace nebudou poskytovány na činnost příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je 
Město Králíky, politických stran a politických hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, organizační složky státu, 
zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkové 
organizace zřízené organizačními složkami státu, státního podniku. 

Článek 2 
P o d m í n k y  p r o  p o s k y t n u t í  d o t a c e  

(1) Aktivity, na které jsou využívány dotace, musí sloužit občanům města Králíky. Dotace jsou 
zaměřeny zejména na veřejně prospěšné aktivity občanů, spolků, organizací a jiných 
subjektů, přičemž prostředky jsou určeny nejen jejich členům a speciálním cílovým 
skupinám, ale i široké veřejnosti. K typickým charakteristikám těchto aktivit patří vysoký 
podíl dobrovolné práce a neziskovost. 

(2) Žádost o poskytnutí dotace mohou podat fyzické a právnické osoby různých právních 
forem, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Městem Králíky. 

(3) Dotace jsou městem Králíky poskytovány pro financování neziskových aktivit žadatelů, kteří 
trvale žijí, sídlí nebo působí na území města Králíky. 

(4) Rada města může rozhodnout o výjimce z ustanovení čl. 2 odst. 3 těchto pravidel. 

(5) Je-li příjemcem dotace podnikající fyzická nebo právnická osoba, nesmí být dotace použita 
na zvýhodnění podnikatelské činnosti, stejně tak i výdělečné činnosti sdružení a spolků.  

(6) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli: 

a) který nemá k datu podání žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Králíky, jím 
zřízeným organizacím a jiným územním samosprávným celkům, a to za období tří let 
před podáním žádosti (za neuhrazený závazek po lhůtě splatnosti vůči výše uvedeným 
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subjektům je považován i závazek, na který má žadatel uzavřený splátkový kalendář 
nebo jiný odklad původní lhůty splatnosti); 

b) který nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy ČR 
(finanční úřady, orgány sociálního zabezpečení); 

c) který se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě 
k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku; 

d) který se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení 
nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu zrušení s právním nástupcem 
(např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti); 

e) kterému nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno 
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, 
na který má být poskytována dotace; 

f) vůči kterému (případně, vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu 
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce; 

g) který nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním 
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin 
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo 
v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
Je-li žadatel právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, 
které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování 
právnické osoby pro účely dotačního řízení. 

Tyto skutečnosti musí být deklarovány formou čestného prohlášení, které tvoří přílohu 
žádosti. 

(7) Tato pravidla se netýkají: 
a) dotací poskytovaných na základě zvláštního zákona (např. zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném znění atd.); 

b) dotací z fondů města Králíky (např. Fond památkové péče města Králíky); 

c) dotací poskytovaných v rámci Programu Regenerace městské památkové zóny Králíky; 

d) dotací poskytovaných dle § 24 odst. 2, § 37 odst. 7,8 a § 46 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon); 

e) dotací poskytovaných z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění; 

f) poskytování finančních darů dle zákona o obcích v případě, že další užití poskytnutých 
prostředků není jakkoli cíleně vázáno ani není sledováno jejich užití;  

g) poskytování návratné finanční výpomoci dle zákona o územních rozpočtech; 

h) členských příspěvků na náklady činnosti dobrovolného svazku obcí, členských příspěvků 
na členství v jiných sdruženích měst a obcí (např. Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska atd.). 

Článek 3 
P o d p o r o v a n é  č i n n o s t i  

(1) Tělovýchovné a sportovní, kulturní, společenské, vzdělávací, sociální příp. jiné činnosti 
a činnosti osob nebo spolků jednorázového, déletrvajícího nebo soustavného charakteru 
a s nimi související pořízení věcí a služeb investičního nebo neinvestičního charakteru, 
které jsou uskutečňovány na území města Králíky pro veřejnost (děti, mládež, dospělí) 
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nebo je jejich cílem reprezentace města (činnosti, které vytvářejí povědomí o regionu 
Králicka a/nebo vytvářejí dobré jméno města za jeho hranicemi). 

(2) Podpora činností, statků a služeb souvisejících s mimořádnou životní situací fyzických osob 
(např. těžký úraz, úmrtí, živelná pohroma, škodní událost, přizpůsobení se změně životních 
podmínek, potřeby osob se sníženou mobilitou, ztížená sociální situace apod.). 

(3) Podpora činností, statků a služeb souvisejících se sociální oblastí, zdravotnictvím. 

Článek 4 
T y p y  d o t a c í  

A. Programové dotace 

(1) Vyhlášení programových dotací pro daný kalendářní rok je v kompetenci Rady města 
Králíky (dále jen „RM“). Programové dotace nemusí být v daném kalendářním roce 
vyhlášeny. 

(2) Program se vyhlašuje zpravidla jedenkrát ročně v návaznosti na rozpočet poskytovatele 
dotace. V každém programu je, kromě náležitostí uvedených v § 10c odst. 2 zákona 
o rozpočtových pravidlech, uveden název programu, garant programu, termín finančního 
vypořádání dotace a případné další náležitosti pro daný program.     

B. Individuální dotace 

(1) Žádost o individuální dotaci lze podat v průběhu kalendářního roku. 

(2) Žádost o individuální dotaci musí obsahovat údaje uvedené v § 10a odst. 3 zákona 
o rozpočtových pravidlech a další požadované náležitosti uvedené na předepsaném 
formuláři, který tvoří přílohu těchto pravidel. 

Články 5 – 7 těchto pravidel stanoví zásady týkající se individuálních dotací. 

Článek 5 
V ý š e  d o t a c e ,  f o r m a  s p o l u ú č a s t i  

(1) Celková výše poskytovaných individuálních dotací (dále jen „dotací“) v rámci kalendářního 
roku je limitována objemem finančních prostředků ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 5.  

(2) Ve veřejnoprávní smlouvě stanoví poskytovatel upřesnění pro vyúčtování výdajů nebo 
nákladů dle § 10a odst. 8.   

(3) Dotace bez spoluúčasti žadatele se poskytuje zpravidla na akce propagující 
a reprezentující město Králíky v České republice i v zahraničí, na akce se záštitou města, 
na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch, a na 

řešení mimořádné situace. 

Článek 6 
P o d á v á n í  ž á d o s t í ,  l h ů t y ,  a d m i n i s t r a c e  

(1) Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti, jejíž formulář je zveřejněn společně 
s těmito pravidly na webových stránkách Města Králíky – www.kraliky.eu.  

(2) Žádost o dotaci je možno podat: 
a) elektronicky emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu 

kraliky@kraliky.eu  nebo 

b) datovou zprávou do datové schránky kf6btex nebo 

c) osobním doručením 1 podepsaného originálu žádosti (včetně požadovaných příloh) 
v listinné podobě na podatelnu Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky nebo 

http://www.kraliky.eu/
mailto:kraliky@kraliky.eu
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d) zasláním 1 podepsaného originálu žádosti (včetně požadovaných příloh) v listinné 
podobě na adresu Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 

(3) Lhůta pro vyúčtování dotace se stanovuje ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

(4) Administrátorem dotací je Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky (dále jen 
„administrátor“). 

Článek 7 
P o s u z o v á n í  ž á d o s t í  

(1) Žádosti o dotaci jsou posuzovány jednotlivě dle účelu žádosti a věcně příslušné oblasti 
žádosti. Žádosti posuzuje administrátor a schvalovací orgán, kterým je RM, případně 
Zastupitelstvo města Králíky (dále jen „ZM“), a to dle výše dotace poskytnuté ve stávajícím 
kalendářním roce jednomu žadateli. 

(2) Při posuzování žádosti se přihlíží například: 

- zda bude cíl dotace realizován v územním obvodu města Králíky, nebo žadatel v žádosti 
prokázal přínos či využitelnost pro region Králicko (potřebnost projektu v rámci regionu); 

- zda se účel dotace shoduje s podporovanými oblastmi a zda je přínosem pro region 
Králicka a obyvatel územního obvodu města Králíky (zejména soulad se strategickými 
rozvojovými programy města Králíky); 

- k účelu, na který je žádost o dotaci podávána; 

- způsobu financování realizovaného projektu (případné vícezdrojové financování 
projektu); 

- rozpočet a efektivita nákladů – do jaké míry jsou výdaje (náklady) nezbytné pro realizaci 
projektu nebo činnosti a nakolik jsou efektivní (poměr nákladů k počtu příjemců přímého 
užitku); 

- velikost členské základny žadatele. 

Článek 8 
V š e o b e c n é  p o d m í n k y  p r o  p o s k y t n u t í  d o t a c e  

(1) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na 
poskytnutí další dotace z rozpočtu města Králíky. V případě neschválení dotace příslušný 
administrátor zašle žadateli sdělení o neposkytnutí dotace s odůvodněním. Vzor sdělení je 
přiložen v příloze č. 4 těchto pravidel. 

(2) Dotaci z rozpočtu obce lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu. Čerpáním 
dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem 
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné 
právnické či fyzické osoby. 

(3) Dotace se poskytují na základě předložených žádostí, a to pouze na úhradu nákladů 
projektu. Náklady projektu musí mít přímou vazbu na projekt a musí být vynaloženy 
v souladu s principem hospodárnosti. Do předpokládaného rozpočtu projektu nesmí být 
zakalkulován zisk. Výdaje musí být přiměřené, hospodárně vynaložené, účelné, efektivní, 
identifikovatelné, a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady. 

(4) Příjemce je povinen projekt realizovat svým jménem a na svou vlastní odpovědnost, tzn., 
že nesmí z dotace z rozpočtu města Králíky poskytovat finanční prostředky jiným 
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací 
činností, na které byly prostředky uvolněny. 

(5) Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména náklady (výdaje): 

a) peněžitá plnění poskytovaná jako výhry nebo ocenění účastníkům nebo výhercům 
projektů kulturního, společenského a jim podobného charakteru, 

b) náklady na použití vozidla taxislužby, 
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c) nákupy předplatného, tisku, časopisů a jízdenek hromadné dopravy 

d) náklady na výrobu zboží nabízeného za úplatu, 

e) odpisy dlouhodobého majetku, 

f) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 

g) nákup věcí osobní spotřeby, jež přímo nesouvisejí s účelem dotace, 

h) leasingy a úhrady úroků z půjček nebo zákonných sankcí, 

i) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 

j) nákup služeb a činností, které nejsou obsahem projektu, 

k) celní, správní, soudní, bankovní poplatky, 

l) úhrady daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel je plátcem DPH. 

(6) Případnou další specifikaci způsobilých a nezpůsobilých výdajů u konkrétního projektu 
může stanovit poskytovatel ve veřejnoprávní smlouvě o přidělení dotace uzavřené dle 
§ 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 

Dotaci poukáže poskytovatel bezhotovostně na účet žadatele, pokud nebude ve smlouvě 
dohodnuto jinak. 

(7) Jsou-li skutečné náklady schváleného projektu nižší než původně naplánované, bude 
podpora snížena dle smluvně dané míry spolufinancování. 

(8) Příjemce dotace je povinen podat v požadovaném termínu na předepsaném formuláři 
vyúčtování schváleného projektu. V případě podání vyúčtování akce po určeném termínu 
ztrácí žadatel nárok na přiznanou dotaci. 

(9) Příjemce může bez udání důvodu od pořádání akce odstoupit. Tuto skutečnost je povinen 
neprodleně oznámit poskytovateli dotace. 

(10) Pokud příjemce realizuje projekt v rozporu s účelem, na který byla přislíbena dotace, 
vyhrazuje si poskytovatel právo dotaci neposkytnout. 

(11) Při realizaci schváleného projektu lze v přímé souvislosti s jeho realizací použít oficiální 
znak města Králíky. 

(12) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace vyšší než 50.000,00 Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých), která byla s žadatelem uzavřena, bude zveřejněna příp. se všemi jejími 
následnými dodatky v registru smluv ve smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., (zákon 
o registru smluv). 

(13) V souladu se zajištěním schvalovacího procesu budou zpracovány osobní údaje žadatele 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění. Poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu stanovenou jinými 
právními předpisy (např. zákon o archivnictví a spisové službě). 

Článek 9 
V y ú č t o v á n í  d o t a c e ,  z á s a d y  k o n t r o l y  

(1) Vyúčtování poskytnutých dotací předkládá žadatel na závazném vzoru formuláře (příloha 
č. 2), který je zveřejněný na webových stránkách poskytovatele v jednom vyhotovení 
podepsaný žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele, a to v termínu stanoveném ve 
smlouvě, doložené fotokopiemi dokladů prokazujících účelové čerpání dotace. Fotokopie 
dokladů budou označeny razítkem s textem „Tato fotokopie souhlasí s originálem“. 

(2) Poskytovatel je oprávněn a povinen provádět kontrolu využití poskytnutých dotací. 
Veřejnosprávní kontrola je prováděna dle Kontrolního řádu města Králíky v souladu 
s ustanovením §13 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Poskytovatel 
dotace má právo posoudit využití dotace jak během jejího poskytování, tak i následně. 

(3) Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých dotací je považováno za porušení 
rozpočtové kázně dle § 22 zákona. 
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Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) V případě porušení podmínek poskytnuté dotace stanovených poskytovatelem je 
poskytovatel oprávněn neposkytnout žadateli dotaci po dobu následujících 12 měsíců. 

(2) Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti i poskytnutých 
dokladech. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů bude žádost o dotaci 
poskytovatelem zamítnuta. V případě, že dotace již byla vyplacena, bude poskytovatel 
požadovat její vrácení v plné výši. 

(3) Nedílnou součást pravidel tvoří přílohy – závazné vzory formulářů. 

(4) Pravidla, včetně příloh, jsou zveřejněna na webových stránkách Města Králíky 
www.kraliky.eu nebo jsou dostupné ve fyzické podobě u příslušného administrátora. 

(5) Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Králíky dne 11.12.2017, usnesením 
č. ZM/2017/09/165. Nabytím účinnosti těchto pravidel pozbývají platnosti pravidla číslo 
PP/240/P/2016 ze dne 15.05.2017, schválená ZM pod číslem jednacím. ZM/2017/04/058. 

(6) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2018. 

 

 

Jana Ponocná, v.r.              Mgr. Martin Hejkrlík, v.r. 

starostka města Králíky     místostarosta města Králíky 


