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Potřeba nPotřeba nastolit jednotnou strukturu astolit jednotnou strukturu 
dokumentací dotačních a výdajových programůdokumentací dotačních a výdajových programů

Východiska:
•Vést a evidovat v programovém financování investiční dotace je 
povinností ze zákona o rozpočtových pravidlech.
•Stát  nastavil  jednotný  a  léta  propracovávaný  model  tvorby 
programů  a  jednotný  procesní  model  poskytování  výdajů  a 
dotací  státu.  Jednotné  předpisy  (zákon,  vyhláška,  pokyn); 
existují jednotná pravidla. 
•Stát financuje jednotný obslužný software. 
•Je to hospodárnější, než když si resorty a státní fondy financují 
řadu systémů s totožnými či obdobnými fázemi a funkcionalitami.
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ProblémyProblémy
• Nezkušenost pracovníků týmu poskytovatele
• Fluktuace zaměstnanců u poskytovatelů
• Specifická terminologie programového financování
• Složitost programového financování
• Odpor vůči PF / Snaha „nenechat si vidět na prsty“
• Nedostatečné metodické vedení ze strany Ministerstva 

financí vede k neznalostem u správců programů
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Dvojí, popř. nesjednocená terminologieDvojí, popř. nesjednocená terminologie
• Dotace / Výdaje státu / Podpory
• Dotační titul / Výdajový titul
• EDS / SMVS
• Žádost o dotaci / Investiční záměr
• RoPD / Stanovení výdajů / Právní akt

• Akce – Projekt - Operace
• Dotační program - Dotační titul
• Žadatel - Příjemce - Investor - Zadavatel
• Registrace akce = zařazení do programu = předběžný příslib
• Závěrečné vyhodnocení akce = Definitivní přiznání dotace
• Dotace se poskytují RoPD / Smlouvou / Dohodou
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U poskytování všech podpor, bez ohledu na typ 
poskytovatele, existují obdobné procesní fáze

• Vypsání výzvy poskytovatelem
• Příprava projektu žadatelem
• Podání žádosti žadatelem
• Posouzení žádosti správcem programu
• Registrace akce správcem programu
• Souhlas se zadáním (s vypsáním zadávacího řízení)
• Zadávací řízení na dodavatele akce
• Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů
• Realizace akce (většinou stavby)
• Ukončení realizace
• Závěrečné vyhodnocení akce
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Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, § 12 odst. 2 Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, § 12 odst. 2 
formuluje, co dokumentace programu obsahuje:formuluje, co dokumentace programu obsahuje:

a) identifikační údaje programu, jeho případné členění na 
podprogramy a harmonogram jeho přípravy a realizace,

b) bilanci potřeb a zdrojů financování programu a jeho 
jednotlivých podprogramů,

c) specifikaci cílů programu a podprogramu spolu s jejich 
technicko-ekonomickým zdůvodněním a vyhodnocením 
efektivnosti vynaložených finančních prostředků.
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Dokumentace programu dle zákona, vyhlášky č. Dokumentace programu dle zákona, vyhlášky č. 
560/2006 Sb. a metodického pokynu MF R 1-2010560/2006 Sb. a metodického pokynu MF R 1-2010

• Termíny přípravy, realizace a vyhodnocení programu
• Členění na podprogramy
• Věcné cíle programu (parametry, indikátory)
• Bilance potřeb a zdrojů
• Obsah investičního záměru a žádosti o poskytnutí dotace
• Systém kritérií pro posouzení akce z hlediska zabezpečení a 

realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků
• Kritéria pro zadávací řízení
• Pravidla pro poskytování prostředků SR
• Vymezení kontrolní činnosti
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Zdůvodnění potřeby programuZdůvodnění potřeby programu
Cíl  by  měl  vyjadřovat  analyzovanou  a  konkrétně  formulovanou 
celospolečenskou potřebu; pro dosažení tohoto cíle vytvářím program.

?:
•MPO  -  Program  na  podporu  šíření  vysokorychlostního  internetu  do 
odlehlých oblastí ČR
•MMR - Podpora bydlení – výměna olověných rozvodů
•MZe - Podpora opatření na drobných vodních tocích
•Po každé povodni se vynořují zcela nové „nápady“ na financování
•MŽP - Nová zelená úsporám

Ze společných peněz se dávají dotace jen někomu. Měl by být zřejmý 
veřejný zájem/dopad.
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Zajištění financí na programZajištění financí na program
Apel  z  resortu  na  MF:  „Uvítali  bychom,  kdyby  částky  schválené  v 
programu  byly  z  dlouhodobého  hlediska  na  program  garantovány. 
Nejistota se odráží v kvalitě projektů a nespokojenosti žadatelů… … 
Z  tohoto  důvodu  apelujeme  na  garanci  rozpočtu  schváleného  v 
programové  dokumentaci  tak,  aby  každoročně  nemuselo  probíhat 
vyjednávání o rozpočtu…“

Věta ve schvalovacím dopise MF:
„Zdroje  státního  rozpočtu  určené  na  financování  předmětného 
programu mohou být v jednotlivých letech realizace 
upřesňovány v návaznosti na hodnoty státního rozpočtu 
schvalované Poslaneckou  sněmovnou Parlamentu ČR na příslušný 
kalendářní rok.“
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Okruh příjemcůOkruh příjemců

• Správně  vymezit  rozsah  příjemců,  aby  nedošlo  k  příliš 
velkému  převisu  žádostí  oproti  finančním  možnostem 
programu.

• Nesprávný  odhad  –  zbytečně  vynaložený  čas  mnoha 
žadatelů,  orgánů  veřejné  správy  (různá  potvrzení), 
rozladění  voliči ,  tlaky  na  poskytovatele,  zvýšené 
korupční  prostředí,  snahy  o  navýšení  prostředků  na 
program, atd.
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Návrh okruhu žadatelů
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Schválený okruh žadatelů
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Cíle, indikátory, parametry Cíle, indikátory, parametry 

• Záměrem je, aby se v maximální míře využívaly 
cíle, indikátory i parametry - pro programy i pro 
akce

• Cíle – zejména slovní popis
• Indikátory (viz přednáška prof. Pavla)
• Parametry – ks, m, m2, m3, km, ha – nejčastěji 
doporučujeme toleranci ±15%



14

K tématu CíleK tématu Cíle

Přechodná iniciativa MF usilující o zavedení cílově 
orientovaného rozpočtování ve svém důsledku způsobila 
zavedení těžko uchopitelných cílů pro některé programy:
Program: Státní sportovní reprezentace
•Zefektivnění tréninkového procesu – cíl min. 80 % 
•Zajištění celoročního tréninku – cíl min. 90 %
Program: Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II
•Zabezpečit osoby a techniku pro operace mimo základnu 
prostředky individuální a kolektivní ochrany – cíl: 100 %
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Obsah investičního záměru / Obsah investičního záměru / 
Obsah žádosti o poskytnutí dotaceObsah žádosti o poskytnutí dotace

• MF stanovením obsahu žádosti o dotaci  /  IZ vede poskytovatele k 
tomu,  aby  zformuloval  a  zveřejnil  soupis  náležitostí  a  dokladů 
potřebných pro podání žádosti,

• aby poskytovatel i žadatelé věděli, co předkládat, aby měli žadatelé 
maximálně  transparentní a  rovné podmínky a proces administrace 
byl co nejhladší.

Často se  tak neděje. Např. na  IOP – studie proveditelnosti    - desítky 
stran vyplněných údajů, ale bez podstatných informací o chystaných 
akcích.
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Příklad obsahu 
žádosti o dotaci



17

Posuzování nákladovosti akcíPosuzování nákladovosti akcí

Centrálně zanedbáno:
•Mnoho poskytovatelů nedisponuje žádnými pracovníky, 
kteří by uměli zaujmout názor na nákladovost 
financovaných opatření.
•Někteří poskytovatelé se řídí ceníky soukromých 
společností, zejména URS.
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Příklad z programu MZePříklad z programu MZe 129 270 „Odstranění následků  129 270 „Odstranění následků 
povodní na státním vodohospodářském majetku II“povodní na státním vodohospodářském majetku II“  

1. Povodeň 2013: na vodních tocích 48 % všech škod (nákladů) – sedimenty 
ve vodních tocích (za 1,045 mld. Kč)

2. Investoři: státní podniky Povodí, dotace do 80 %
3. Při schvalování programu jsme stanovili dotační limit 350 Kč/m3 sedimentu
4. Investoři protestovali s argumentací, že ceny URS jsou 1200 Kč/m3 

5. Aby usměrnili nabídky, pro výpočet předpokládané ceny použili 700 Kč/m3

6. Kampaň v médiích proti MZe a MF
7. Určili jsme všechny větší akce na odstraňování sedimentů jako individuálně 

posuzované výdaje a z MF ohlídali zadávací podmínky
8. Nakonec realizováno bez problémů
9. Úspory cca 550 mil. Kč, z toho pro rok 2016: 400 mil. Kč, které MF pro MZe 

navýšilo na program obnovy zanedbaných drobných vodních toků.
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Pravidla pro předkládání žádostí / Zásady Pravidla pro předkládání žádostí / Zásady 
/ Směrnice/ Směrnice

Chceme, aby Pravidla pro žadatele byla součástí nebo 
přílohou dokumentace programu, popř. alespoň jejich znění 
pro 1. výzvu.
(Je to vedení poskytovatelů k tomu, aby dotační tituly byly správně 
připraveny a umožňovaly kvalitní a rychlé procesování.)

Včetně formulářů:
-pro předkládání žádostí
-pro předkládání podkladů pro vydání RoPD/SV
-pro ZVA
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Dotační limityDotační limity
Velmi účinný nástroj, nestačí jen % dotace

Příklad: 
•MZe – obnova rybníků – původně 210 Kč, nyní 250 Kč/m3

•MŽP  –  podpora  obnovy  přirozených  funkcí  krajiny  -  600 
Kč/m3 (nad 450 Kč/m3 schvaluje příslušný náměstek)
•MZe – OPŠ na vodních tocích - 350 Kč/m3
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Procenta dotacíProcenta dotací

• S EU fondy se v ČR rozšířil návyk na vysoké dotace: 80 
% mnohým žadatelům nepostačuje

• Dotace nad cca 80 % však nemotivuje k úsporám při 
zadávacích řízeních

• Zvýšené rozpočtové určení daní obcím, krajům
• Předhánění se v dotování. Pro poskytovatele je to 

job/obživa - mít program, státní fond.
• Předotovaný stát x neschopnost čerpat
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Pravidla / metodika Pravidla / metodika 
pro posuzování žádostípro posuzování žádostí

Při nadbytku žádostí:
•Je výše dotace pevně daná? Jak seřadit žádosti, 
kde tlustou čáru (komu už dotaci nedat)?
•Je výše dotace odvislá od počtu žádostí?
Při  nedostatku  zájmu  –  dostanou  dotaci  všechny 
žádosti?  Proč  dostanou  dotaci  i  méně  bodované 
(méně  kvalitní,  méně  účinné,  technicky  slabší, 
předraženější)?
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Notifikace u EKNotifikace u EK

Zasahuje-li  (národní) program volný  trh, ověřujeme,  jak  je 
to s notifikací.
1.předschválení podmínek programu na MF
2.notifikace u Evropské komise
3.schválení na MF
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Souhlas se zadánímSouhlas se zadáním

• Souhlas  poskytovatele  s  konkrétním  zněním 
zadávacích  podmínek  před  jejich  zveřejněním 
ve Věstníku veřejných zakázek
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Poskytovatelé by měli provádět kontrolu zadávacích podmínek 
(obsažených  v  „Kvalifikační  dokumentaci“  a  v  „Zadávací  dokumentaci“)  před 
vypsáním  zadávacího  řízení  a  kontrolu  „Zprávy  o  posouzení  a  hodnocení 
nabídek“ po ukončení zadávacího řízení.

Zejména je potřeba před zahájením zadávacích řízení zkontrolovat:
•Technické kvalifikační předpoklady;
•Profesní kvalifikační předpoklady;
•Hodnotící kritéria, způsob hodnocení;
•Předpokládanou cenu zakázky.

Při této kontrole u poskytovatelů se odchytí i větší část nezákonných podmínek 
pro  zadávací  řízení.  V důsledku  této  kontroly  se  početně  omezí  oprávněná 
podání k orgánu dohledu (ÚOHS) a dále se významnou měrou sníží i korekce 
na operačních programech financovaných z evropských fondů.
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Je potřeba, aby poskytovatelé kontrolovali a korigovali 
zadávací podmínky veřejných zakázek:

• Nejde jen o odstranění prokazatelně nezákonných 
podmínek.

• Je potřeba korigovat nepřiměřené nároky na kvalifikační 
předpoklady soutěžících, neboť zásadně zužují počet 
soutěžících, což způsobuje nenalezení tržní ceny 
zakázky. Cílem je dosáhnout stavu, kdy bude soutěžit 
alespoň 5 až 10 uchazečů.

• Je potřeba korigovat hodnotící kritéria tak, aby vítězily 
skutečně ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
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Podmínky pro konání zadávacích řízeníPodmínky pro konání zadávacích řízení

Příklad:
S ohledem na principy „3E“ budou v programu:
•realizována pouze otevřená zadávací řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
•v případě, že se zadavatel rozhodne pro základní hodnotící kritérium ekonomická 
výhodnost nabídky podle § 78 odst. 1 zákona, musí obhájit  vztah užitné hodnoty 
a ceny podle § 78 odst. 4 zákona,
•váha  dílčího  hodnotícího  kritéria  „nabídková  cena“  bude  minimálně  60  %, 
doporučuje se minimálně 80 %,
•subjektivně hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu maximálně 20 %,
•v případě použití kritéria „záruční podmínky“ se doporučuje stanovit dolní a horní 
limit záruk,
•budou-li  používána  kvalifikační  kritéria,  musí  být  přiměřená  plnění  zakázky  a 
nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potencionálních dodavatelů.
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Programové financování je nástroj Programové financování je nástroj 
pro nastavení jednotných pravidel pro nastavení jednotných pravidel 
a pro dohled Ministerstva financí a pro dohled Ministerstva financí 

nad realizací investiční politiky státu.nad realizací investiční politiky státu.

Programové financování umožňuje MF 
reflexi investiční politiky ČR, umožňuje disponovat 
informacemi, za jakých podmínek se státní výdaje 

poskytují a rovněž tyto podmínky určovat, 
nebo alespoň je ovlivňovat.
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Vedení všech výdajů a dotací Vedení všech výdajů a dotací 
v systému EDS/SMVSv systému EDS/SMVS

nelze chápat jako konečný cíl. nelze chápat jako konečný cíl. 

Je to teprve východisko, nástrojJe to teprve východisko, nástroj

pro účinnější a komplexní řízení pro účinnější a komplexní řízení 
investiční a výdajové politiky státu.investiční a výdajové politiky státu.
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Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jiří Vaníček
zástupce ředitele odboru 
a vedoucí oddělení 
zemědělství a životní prostředí  
Odbor 19 - Financování kapitol státního rozpočtu II
Ministerstvo financí ČR 
Letenská 15
118 10 Praha 1
telefon: +420 257 042 331


