














 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE 

 

PRAVIDLA PRO PŘÍJEM A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ, POSKYTNUTÍ 

A FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU 

KARLOVARSKÉHO KRAJE DOTAČNÍHO PROGRAMU 
 

NA PODPORU ZDRAVOTNICKÉ OSVĚTY, VÝCHOVY A ZMÍRŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ 

ONEMOCNĚNÍ 

 

(dále jen „dotační program“) 

 
Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada kraje“) na základě zmocnění Zastupitelstva 

Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“), vyplývajícího z usnesení číslo ZK 371/09/17 

ze dne 7. 9. 2017 a v souladu s usnesením číslo RK 1471/12/18 ze dne 13. 12. 2018 přijala pravidla 

pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci shora uvedeného dotačního programu. 

 

Čl. I. 

Příjem žádostí 

 

1. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci z dotačního programu (dále jen „žadatel“) je uveden v čl. 

V. vyhlášení dotačního programu. 

 

2. Podmínky a lhůta pro podání žádosti jsou uvedeny v čl. VI. Vyhlášení dotačního programu. 

 

3. Povinnými přílohami k žádosti jsou: 

a) doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, 

b) doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu zřizovatele v případě, že žadatel je zřízen 

zřizovatelem) 

c) doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele v případě, že uvedeno ve výpisu 

z veřejného rejstříku, 

d) formulář „Rozpočet projektu“, 

e) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (spadá-li žádost do této kategorie). 

 

Čl. II. 

Vyhodnocení žádosti 

 

1. Poskytovatel dotace vyhodnotí všechny došlé žádosti z hlediska jejich úplnosti a správnosti. 

 

2. V případě, že žádost obsahuje vady, které lze odstranit nebo je žádost neúplná, poskytovatel dotace 

vyzve žadatele (telefonicky a následně elektronickou poštou), aby vady odstranil nebo žádost 

doplnil, a to nejpozději ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy elektronickou poštou 

k odstranění vad nebo doplnění žádosti. 

 

3. Odstranění vad nebo doplnění žádosti může žadatel provést osobně opravou v již podané listinné 

žádosti nebo samostatným podáním, ve kterém opravu nebo doplnění žádosti specifikuje. 

 

4. Neúplná žádost je žádost, kterou žadatel podal pouze elektronicky nebo pouze v listinné podobě 

a žádost, která i po provedené výzvě k doplnění po uplynutí lhůty pro doplnění neobsahuje všechny 

povinné přílohy. 

 

5. Žádost s vadami je žádost, která obsahuje vady i po provedené výzvě k odstranění vad po uplynutí 

lhůty pro odstranění vad. 

  



6. Neúplnou žádost a žádost s vadami poskytovatel dotace vyřadí z dalšího hodnocení s návrhem 

na neposkytnutí dotace. 

 

Čl. III. 

Podmínky pro poskytnutí dotace, předmět dotace 

 

1. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen těm žadatelům, kteří podali žádosti úplné, bez vad 

a ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí a splnili všechny další podmínky pro poskytnutí dotace 

specifikované dále v tomto článku. 

 

2. Dotace podléhá finančnímu vypořádání a je investičního i neinvestičního charakteru a lze ji použít 

výhradně k těmto účelům: 

a) prevenci nemocí a úrazů, např. bezpečný sport, bezpečná ulice, dětská hřiště, 

b) prevenci a preventivní národní programy – screeningové programy, např. kolorektální 

karcinom, karcinom prsu a prostaty, kardiovaskulární onemocnění, diabetes, zubní kaz, 

pohlavní choroby, infekční nemoci,  

c) eliminaci zdraví škodlivého chování (např. drogy, alkohol, tabák), 

d) na podporu duševního zdraví – centra duševního zdraví,  

e) zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, např. podpora akreditace kvality zdravotní péče 

zdravotnických zařízení.  

 

3. Dotace se poskytuje výlučně na: 

výdaje související s vybraným účelem projektu uvedeným v žádosti dle článku III., odst. 2. a 

současně uvedené ve formuláři  „Rozpočet projektu“ v žádosti a zároveň nevyjmenované v odst. 4 

tohoto článku. 

DPH je uznatelným výdajem (odst. 2 tohoto článku), pokud příjemce dotace: 

a) není plátcem DPH, a z tohoto důvodu nemůže nárokovat a nenárokuje odpočet daně na vstupu 

dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

b) je plátcem DPH, ale dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  

  

Uznatelné výdaje na realizaci projektu vznikají nejdříve 1. ledna roku, pro který je program 

vyhlášen, do 31. 12. téhož roku, a to včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 

20. ledna roku následujícího. 

 

Projekt musí být realizován na území Karlovarského kraje. V případě, že nebude splněna tato 

podmínka, musí být příjemcem prokázáno, že se na něm podílejí subjekty z Karlovarského kraje, 

eventuálně se týká občanů Karlovarského kraje. 

 

Žádosti posoudí Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje z věcného hlediska 

a odborného hlediska na základě popisu projektu uvedeného v žádosti. K posouzení použije níže 

uvedenou tabulku kritérií. 

 
Hodnotící kritérium Popis hodnotícího kritéria Způsob hodnocení 

1. Okruh způsobilých žadatelů 
Posouzení, zda žadatel spadá do 

okruhu způsobilých žadatelů 

Splňuje – 1 bod 

Nesplňuje – 0 bodů 

2. Vyrovnání splatných závazků 

vůči poskytovateli dotace  

Posouzení, zda žadatel splňuje 

podmínku, že vyrovnal veškeré 

splatné závazky vůči poskytovateli 

dotace 

Splňuje – 1 bod 

Nesplňuje – 0 bodů 

3. Účel poskytnutí dotace 

Posouzení, zda účel uvedený 

v žádosti bude sloužit některé 

z uvedených aktivit podporovaných 

dotačním programem 

Splňuje – 3 body 

Spíše splňuje – 2 body 

Spíše nesplňuje – 1 bod 

Nesplňuje – 0 bodů 



Hodnotící kritérium Popis hodnotícího kritéria Způsob hodnocení 

4. Soulad s realizací projektu na 

území Karlovarského kraje či 

prokázání provázanosti se 

subjekty a občany 

Karlovarského kraje 

Posouzení, zda je projekt realizován 

na území Karlovarského kraje nebo 

zda bylo prokázáno, že se na něm 

podílejí subjekty z Karlovarského 

kraje, popřípadě se týká občanů 

Karlovarského kraje.  

Splňuje – 1 bod 

Nesplňuje – 0 bodů 

 

Žádosti, které splní věcné hodnocení (získání 1 bodu u hodnotícího kritéria č. 1 a 1 bodu u 

hodnotícího kritéria č. 2) a odborné hodnocení (získání minimálně 2 bodů u hodnotícího kritéria č. 

3 a 1 bodu u hodnotícího kritéria č. 4), doporučí Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva 

Karlovarského kraje k finanční podpoře s konkrétním návrhem finanční podpory. 

 

V případě, že orgány Karlovarského kraje přidělí finanční podporu v nižší hodnotě než je částka 

uvedená v žádosti, je žadatel povinen provést úpravu rozpočtu projektu na schválenou částku dotace 

a předložit upravený rozpočet na odbor zdravotnictví na základě výzvy při přípravě smlouvy. 

Upravovat v rozpočtu lze pouze schválené položky rozpočtu. Nové položky rozpočtu není možné 

přidávat. 

 

4. Dotace se neposkytuje na: 

a) penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, úhrady dluhu, 

b) pojistné (např. nemovitostí, odpovědnosti za škodu atd., netýká se pojistného na zdravotní a soc. 

pojištění – viz bod e),  

c) úhrady telekomunikačních služeb (náklady za telefonní hovory, internet), 

d) odměny členům statutárních orgánů, 

e) mzdové náklady vč. odvodů (akceptovány jsou pouze náklady, které jsou odměnou na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně souvisejících odvodů sociálního, 

zdravotního pojištění a daně z příjmů), 

f) cestovní náhrady, 

g) pohoštění, 

h) dary, 

i) hudební a kulturní produkce. 

 

5. Dotace se poskytuje na realizaci projektu/činnosti/akce v příslušném kalendářním roce. 

 

6. Podmínkou pro poskytnutí dotace (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých 

splatných dluhů a závazků žadatele vůči poskytovateli dotace. 

 

Čl. IV. 

Poskytnutí dotace 

 

1. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen a výhradně v případě souhlasného rozhodnutí orgánu 

kraje, jímž je Rada nebo Zastupitelstvo Karlovarského kraje, a to na základě veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

2. O rozhodnutí příslušného orgánu Karlovarského kraje bude žadatel vyrozuměn nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne zveřejnění ověřeného usnesení. 

 

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

  



Čl. V. 

Použití, kontrola a finanční vypořádání poskytnuté dotace 

 

 

1. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce dotace (dále jen „příjemce“) odpovídá 

za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví. 

 

2. Dle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, je kraj jako poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat 

dodržení podmínek pro poskytnutí dotace stanovených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů 

kraje. 

 

3. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle předchozího odstavce tohoto článku 

předložit pověřeným zaměstnancům a členům příslušných kontrolních orgánů kraje k nahlédnutí 

veškeré účetní záznamy týkající se poskytnuté dotace. Na vyžádání předloží i ostatní originální 

účetní doklady.  

 

4. Dotace je účelově určena a podléhá finančnímu vypořádání na předepsaném formuláři, 

který je přílohou vyhlášení dotačního programu. Příjemce je povinen provést a předložit odboru 

zdravotnictví (dále jen „OZ“) finanční vypořádání dotace nejpozději do termínu stanoveného 

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. OZ po obdržení finančního vypořádání provede 

kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení stanoveného účelu použití 

poskytnuté dotace. Přesuny finančních částek v jednotlivých položkách předloženého rozpočtu 

projektu jsou možné pouze do výše poskytnuté dotace. Příjemce k finančnímu vypořádání musí 

předložit kopie veškerých účetních dokladů prokazujících skutečné náklady realizace projektu v 

příslušném kalendářním roce ve výši poskytnuté dotace. Ke každému účetnímu dokladu musí být 

doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje 

za podklad k finančnímu vypořádání dotace jako uznatelný výdaj. 

 

5. V případě nevyčerpání dotace musí příjemce nevyužité finanční prostředky vrátit zpět na účet 

poskytovatele nejpozději do termínu stanoveného ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

O vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet kraje je příjemce povinen informovat 

OZ. Pro tento účel příjemce použije formulář Avízo, který je součástí formuláře Finanční 

vypořádání. 

 

Karlovy Vary dne 20. 12. 2018 


