
Otázka výše dotace a výše spolufinancování 
Pro rok 2021 NSA přistoupila k novému modelu přidělování dotace a určení výše spolufinancování. 

TENTO MODEL JE ZÁSADNĚ ODLIŠNÝ OD DOSUD BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH, A PROTO 

JSME SE ROZHODLI URYCHLENĚ VYSVĚTLIT JEHO ROZDÍLY A PŘÍNOSY OPROTI 

DOSAVADNÍ PRAXI. 

Nový model lze nejlépe ilustrovat na dvou níže uvedených příkladech, které porovnají dosud zažitou 

praxi s novým modelem.  

 

DOSUD ZAŽITÁ PRAXE (praktikovaná např. v roce 2015) 

1) Poskytovatel dotace vypsal program s alokací 150 mil. Kč 

2) ČUS (a prostřednictvím něj žádající TJ/SK) v žádosti pro rok 2015 vykázaly: 

a. provozní náklady ve výši 376 897,9 tis. Kč 

b. z toho požádaly o dotaci 199 135,5 tis. Kč 

c. Dotace byla přidělena ve výši 20 818,8 tis. Kč s tím, že do vyúčtování muselo být 

navíc vykázáno 30% vlastních zdrojů. 

 

Poměr dotace vs. provozní náklady byl tedy tento: 20 818,8 děleno 376 897,9 = 0,055237 = 5,52% 

 

Výsledek byl ten, že žadatelé ČUS dostali pouze 5,52% svých skutečných provozních nákladů 

(20.818,8/376.897,9). 

 

Naproti tomu jiná organizace v tomtéž programu vykázala ve své žádosti provozní náklady ve 

výši 9 000 tis. Kč. Následně obdržela dotaci 3 662 tis. Kč, tj. celých 40,68% svých provozních 

nákladů. 

 

NOVÝ MODEL NSA 

1) Poskytovatel dotace vypsal Výzvu s alokací 400 mil. Kč 

2) Součet nákladů vykázaných VŠEMI žadateli o dotaci bude např. 1000 mil. (tj. 1 mld.) Kč. 

Tyto náklady budou „zastropovány“ reálnými náklady z r. 2019 případně sníženými 

kvalifikovaným odhadem dle  čl. 10.5. Výzvy (dále jen skutečné provozní náklady) 

 

Poměr dotace vs. provozní náklady bude v tomto modelovém příkladu tento: 400 mil. děleno 

1000 mil. Kč = 0,4 = 40% skutečných provozních nákladů 2019. 

 

Výsledek je nyní ten, že VŠICHNI ŽADATELÉ DOSTANOU 40% svých skutečných provozních 

nákladů, nikoli jen 5,52% jak dostal ČUS ve shora uvedeném příkladu „v zažité praxe“, neboť 

v novém modelu by subjekty obdržely nikoli jen 20 818 tis. Kč, ale 150 759,16 tis. Kč 

(376 897,9*0,40%). 

 

ZÁVĚR: 

1) Shora uvedená a diskutovaná hranice 50% tedy v zásadě značí pouze strop podpory v tom 

smyslu, že program nebude hradit více jak 50% celoročních provozních nákladů žadatele. 

K použití „stropu“ by tedy došlo v případě, že celkové náklady za všechny podané žádosti do 

programu budou nižší než 800 mil. Kč. Zatímco dříve byli žadatelé „pokráceni“ na počátku 

rovnou tím, že byla určena výše dotace (každému jiným %) a k ní se poté „přidávalo“ 

spolufinancování 30%, nyní na začátku k žádnému nespravedlivému krácení nedojde a % se 

počítá nikoli z dotace, ale z „požadavku“, který je zároveň max. reálně vykázaným nákladem 

roku 2019 

2) Nový systém je mnohem transparentnější a mnohem spravedlivější – všichni dostanou stejné 

procento svých provozních nákladů (pro krácení procenta dotace bude tedy použit obdobný 

mechanismus použitý v programu Můj klub) a vycházet se bude z reálných čísel provozních 

nákladů z r. 2019 (tj. předejde se „nafukování) 

3) Odpadnou jakékoli hodnotící komise, které někomu určily dotaci 5,52% z provozních nákladů 

a jinému 40,68% z nákladů (viz. shora „zažitá praxe“) 



4) Žadatelé nebudou mezi sebou „soutěžit o dotaci“, tak jak to dosud vykládají některé orgány 

 

Otázka výše alokace do programu  
NSA nemá dosud schválený rozpočet pro rok 2021. V případě, že bude mít NSA k dispozici další 

prostředky, je připravena vyhodnotit potřebu navýšení alokace.  

 


