
1. Jistá nadace uvádí ve zprávě o hospodaření, že téměř 80% přijatých finančních prostředků 
(konkrétně 63.130.843,- Kč) tvořily státní dotace. Jedná se o anomálii, nebo je takováto skladba 
příjmů nadací běžná? 
 
2. Tatáž nadace je hlavním donorem neziskové organizace, jejíž předsedkyně je zároveň 
poradkyní ministra/ministryně, a zakladatelem další neziskové organizace, v jejímž čele stojí 
dokonce vyšší úřednice příslušného ministerstva. Zaměření jak nadace, tak i jí financovaných 
neziskových organizací, přímo souvisí s částí agendy ministerstva, přičemž v některých 
zásadních cílech oficiálním postojům vedení ministerstva zřetelně oponuje. Jinými slovy: stát zde 
dosti velkoryse financuje i aktivity, s nimiž se neztotožňuje, a navíc jsou do nich přímo zapojeni 
lidé s důležitými pravomocemi v exekutivní oblasti. Nejedná se o zřejmý střet zájmů na straně 
těchto lidí, a o nezodpovědné vynakládání finančních prostředků ze strany ministerstva? 
 
3. Nejde z pohledu ministerstva financí o neoprávněné vyvádění finančních prostředků ze 
státního rozpočtu? 
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 V Praze dne 20.7. 2016 

 Č. j.: MF-24261/2016/10-4/1448 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 7. července 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
1. Jistá nadace uvádí ve zprávě o hospodaření, že téměř 80% přijatých finančních prostředků 
(konkrétně 63.130.843,- Kč) tvořily státní dotace. Jedná se o anomálii, nebo je takováto 
skladba příjmů nadací běžná? 
 
2. Tatáž nadace je hlavním donorem neziskové organizace, jejíž předsedkyně je zároveň 
poradkyní ministra/ministryně, a zakladatelem další neziskové organizace, v jejímž čele stojí 
dokonce vyšší úřednice příslušného ministerstva. Zaměření jak nadace, tak i jí financovaných 
neziskových organizací, přímo souvisí s částí agendy ministerstva, přičemž v některých 
zásadních cílech oficiálním postojům vedení ministerstva zřetelně oponuje. Jinými slovy: stát 
zde dosti velkoryse financuje i aktivity, s nimiž se neztotožňuje, a navíc jsou do nich přímo 
zapojeni lidé s důležitými pravomocemi v exekutivní oblasti. Nejedná se o zřejmý střet zájmů 
na straně těchto lidí, a o nezodpovědné vynakládání finančních prostředků ze strany 
ministerstva? 
 
3. Nejde z pohledu ministerstva financí o neoprávněné vyvádění finančních prostředků ze 
státního rozpočtu? 
  
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace. 
 
 Úvodem je třeba sdělit, že podle § 7 odst. i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jsou výdajem státního rozpočtu m.j. dotace 
nadacím, nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem. Postup při poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí  
je zakotveno v § 14 a 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok, a o poskytnutí 
dotace konkrétní neziskové organizaci na konkrétní projekt rozhoduje poskytovatel 
dotace (příslušný resort) na základě žádosti příjemce. Rozhodující pro zařazení do dotačních 
programů příslušného resortu jsou jeho kompetence vymezené „kompetenčním“ zákonem,  
a tedy účelem, na který je státní podpora žádána. Je tedy v plné kompetenci příslušného 



resortu poskytnout dotaci neziskové organizaci, a to na základě doporučení výběrové dotační 
komise. 
 
 Dle Českého statistického úřadu bylo v České republice k 1. 1. 2014 registrováno  
517 nadací a 1 438 nadačních fondů, přičemž ze státního rozpočtu byly poskytnuty  
dotace 30 nadačním subjektům (tj. téměř 1,5% nadačních subjektů v ČR). Z uvedeného 
vyplývá, že ačkoliv může být nadace příjemcem dotací ze státního rozpočtu, jedná se pouze  
o malý zlomek z celkového počtu neziskových organizací – příjemců dotací ze státního 
rozpočtu (cca 3 100). Podle názoru ministerstva není uvedená skladba příjmů nadace (téměř 
80% přijatých finančních prostředků tvoří dotace ze státního rozpočtu) běžná. Hlavním 
příjmem většiny nadací jsou dary od dárců, a to jak od fyzických tak právnických osob, 
nikoliv dotace ze státního rozpočtu. S ohledem na to, že ministerstvu není známo, o jakou 
konkrétní nadaci se jedná a kdo, resp. který resort je poskytovatelem dotace této nadaci, 
nemůže Vám ministerstvo poskytnout více informací.  
 
 Závěrem je nutné zdůraznit, že je v plné kompetenci příslušného resortu poskytnout 
nadaci dotaci ze státního rozpočtu. Dotace je poskytována na základě doporučení výběrové 
komise, a to vydáním rozhodnutí podepsaným příslušným ministrem/ministryní (nebo 
náměstkem ministra/ministryně). Proces poskytování dotací se řídí nejen rozpočtovými 
pravidly, ale též vnitřními předpisy či metodickými pokyny, v rámci kterých si příslušný 
resort stanoví podmínky, za kterých je možné dotaci neziskové organizaci poskytnout.  
 


