
Návrh na snížení administrativní zátěže při čerpání dotací 
ze státního rozpočtu 

 

       V Českém Těšíně dne 14.04.2018 

Vážený pane senátore, 
Vážená paní poslankyně, 

 

 obracím se na Vás jako předseda Polského uměleckého sdružení ARS MUSICA, z.s., IČ 

69206261, se sídlem v Českém Těšíně, Havlíčkova 13 (PG), tedy neziskové organizace zabývající 

se podporou umělecké činnosti mládeže na Těšínsku i s úspěchy našich těles v celostátním 

i mezinárodním měřítku. 

 Již řadu let je náš spolek subjektem čerpajícím dotace ze státního rozpočtu. V posledních 

letech sleduji podstatný nárůst administrativní zátěže související se zpracováním žádostí o 

dotace, s jejich čerpáním, plněním dotačních podmínek a závěrečným vyúčtováním dotace.  

 Jako pro malou organizaci, disponující velmi omezeným personálním zázemím, je pro nás 

nesmírně obtížné dostát všem zákonným a dalším požadavkům kladeným na nás jako na 

žadatele a příjemce dotací. Naši členové jsou sdruženi ve spolku na základě dobrovolnosti a 

činnosti pro spolek se věnují ve svém volném čase. Členové působí ve spolku nad rámec svých 

pracovních povinností.  

 Vzhledem k velikosti a finančním možnostem našeho spolku není možné využívat služeb 

profesionálního účetního, případně účetní kanceláře, a plnění zákonných povinností a 

vyúčtování dotace je tak plně v kompetenci členů spolku. Členové spolku se ovšem mají 

primárně věnovat umělecké činnosti, rozvoji a práci s mládeží, vzdělávání apod., jelikož nelze 

odhlédnout od skutečnosti, že činnost našeho spolku je obecně prospěšná. 

 Máme za to, že nejsme jediným subjektem, který se potýká s administrativní zátěží při 

čerpání dotací, zejména vzhledem k výši poskytnuté dotace. 

 S ohledem na shora uvedené si dovolujeme navrhnout změnu pravidel upravujících 

čerpání dotací neziskovými organizacemi, spočívající v jejich zjednodušení. Míra administrativní 

zátěže by se mohla odvíjet od výše poskytnuté dotace, např. v hranicích do 50 000 Kč, do 200 

000 Kč. – (ponecháváme dle názoru a profesionální kompetence). Zejména při poskytnutí 

relativně malých částek do např. 50 000 Kč je administrativní zátěž neziskových organizací 

neúměrná a časově náročná, stejně jako energie vynaložená jejich členy pro splnění všech 

podmínek dotace. 



 Pokud se jedná o dotace do 50 000 Kč máme za to, že je namístě rozvolnit podmínky pro 

účelovou vázanost dotací tak, aby ji bylo možno využít variabilně (samozřejmě při dodržení 

obecného účelu dotace). V některých případech totiž lze poskytnutou dotaci využít kupříkladu 

pouze na dopravu, avšak nikoliv již na stravu a ubytování, výrobu propagačních předmětů, 

provozní náklady související s činností spolku či konkrétní kulturní akcí apod. Navrhujeme tedy 

účelovou vázanost dotace omezit pouze rozdělením na 1)-služby, 2)-nákupy a 3)-ostatní osobní 

náklady (OON) a dále je již nespecifikovat. 

 Dle našeho názoru aktuální stav není žádoucí a vhodný, jelikož spolková, kulturní a jiná 

obecně prospěšná činnost by měla být ze strany státu podporována, a to zejména pokud jde o 

práci s mládeží. Tato podpora by neměla být pouze finančního charakteru, ale měla by se 

projevit i ve vstřícnosti státu vůči malým neziskovým organizacím (spolkům) čerpajícím dotace 

při jejich zpracování.  

 Věřím, že náš podnět najde potřebnou podporu i pochopení situace. 

 S úctou 

     za Polské umělecké sdružení ARS MUSICA, z.s. 

                             Dr. Leszek Kalina, předseda 

 

PS – náš návrh jsme poskytli i několika dalším nestátním neziskovým organizacím (dále NNO), 

které s tímto návrhem souhlasí a jednoznačně jej i ve vlastním zájmu podporují. 

Seznam NNO: 

-  


