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Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
územními samosprávnými celky 

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti a dovednosti úřední-
ků územních samosprávných celků týkající se postavení územních samosprávných 
celků, jako poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí. Účastníci kurzu 
si rozšíří svoji orientaci v platné právní úpravě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a navazujících 
právních předpisů (zákon o obcích, zákon o registru smluv, veřejná podpora, správ-
ní řád a veřejnoprávní smlouvy) a zdokonalí své schopnosti aplikace obecných 
principů poskytování dotací, tvorby programů, žádostí o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci, veřejnoprávních smluv, problematiky veřejné podpo-
ry (SGEI, blokové výjimky, režim de minimis), zveřejňování smluv v registru smluv 
nebo na úřední desce obce, souvztažnosti k finanční kontrole, přezkumu hospoda-
ření a střetu zájmů. V kurzu je kladen důraz zejména na praktické postupy a řešení 
problémů, které se s poskytnutím dotací pojí, včetně nastínění možného řešení.

Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Zákon č. 340/2015 Sb., 1 výuková hodina
2. Povinné subjekty 1 výuková hodina
3. Povinně uveřejňované dokumenty 2 výukové hodiny
4. Praktické postupy při uveřejňování 

smlouvy v Registru smluv 2 výukové hodiny

5. Účinnost smlouvy, plnění smlou-
vy, sankce, důsledky nezveřejnění 
smlouvy

2 výukové hodiny

Celková doba vzdělávání 8 výukových hodin

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Obecná právní východiska poskytování dotací a NFV
2. Vymezení právní úpravy poskytování dotací územními samosprávnými celky
3. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-

čtů, ve znění pozdějších předpisů 
4. Vymezení základních pojmů (dotace, návratná finanční výpomoc (NFV), ve-

řejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, vyúčtování, vypořádání, poruše-
ní rozpočtové kázně, veřejná podpora, pravidla, rozdělení, hlediska, možné 
způsoby poskytnutí)

5. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace (NFV) a veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace (NFV)

6. Obecně k porušení rozpočtové kázně (výzvy, snížené odvody)
7. Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (NFV)
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