
Příloha č. 2— Rozhodnutí o odnětí dotace - vzor 

Rozhodnutí 0 odnětí dotace — vzor 

Šablona z GINIS 2018 ministr nebo poslední aktuální 

ROZHODNUTÍ 

o odnětí dotace 

Ministerstvo kultury ČR jako poskytovatel dotace dle ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále „rozpočtová pravidla“) vydává dle ustanovení $ 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řáď“), a dle ustanovení $ 15 odst. 1 písm. b) rozpočtových 

pravidel 

rozhodnutí 

o odnětí dotace poskytnuté Název příjemce se sídlem Adresa příjemce v rámci projektu 

s identifikačním číslem v SMVS 134V71xxxxxxx, reg. č. CZ.0x.x.xx/0.0/0.0/xx xxx/xxxxxxx a 

názvem „Název projektu“. 

Odůvodnění: 

Příjemci dotace bylo dne xx. x. 20xx doručeno/zasláno oznámení o zahájení řízení o odnětí dotace čj.: 

MK. xxxxx/xxxx OPŘIT, přičemž příjemce byl taktéž vyzván, aby se ve lhůtě 5 pracovních dní 

k tomuto oznámení vyjádřil. Příjemce dotace byl ze strany poskytovatele poučen, že pokud se v této 

lhůtě nevyjádří, bude poskytovatel dotace rozhodovat na základě podkladů, které doposud 

nashromáždil. 

Příjemce dotace se ve stanovené lhůtě nevyjádřil, tudíž poskytovatel dotace rozhodi, tak jak je 

uvedeno ve výroku rozhodnutí na základě nashromážděných podkladů. * 

Kodejmutí dotace došlo, neboť ze strany poskytovatele dotace bylo zjištěno/příjemce došlo 

k odstoupení od realizace projektu. * 

Poskytovatel dotace je nucen na základě výše uvedeného postupovat v souladu s ustanovením $ 15 

odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel, a danou dotaci příjemci dotace odejmout. V daném případě 

nebyla požadovaná výše dotace ve výši xxx,- Kč vůbec proplacena, tudíž není příjemce dotace 

vyzýván k jejímu navrácení poskytovateli dotace. Žádost o uvolnění dotace předložená poskytovateli 

dotace, Žádost o platbu (dále jen ŽoP) předložená na ŘO, případné další podané žádosti budou 

poskytovatelem a ŘO zamítnuty./V daném případě byla uvolněna dotace v celkové výši: xxx,xx Kč 

1 Případně uvést shrnutí vyjádření příjemce. 
? Popsat vzniklou situaci, minimálně datum doručení datové zprávy o odstoupení od realizace projektu. 
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(slovy: korun), ŽoP plánovány ze strany ŘO nebo již zařazeny do Souhrnné žádost o převod 

prostředků ESI fondů (dále jen SŽ) do státního rozpočtu v celkové výši: xxx,xx Kč (slovy: korun). 

Tyto prostředky je nutné vrátit nejpozději ve Ihůtě do 30 dnů od doručení této výzvy v následujícím 

rozdělení: * 

prostředky státního rozpočtu “ 

e v částce xxxxx Kč na výdajový účet Ministerstva kultury CR č. 3424001/0710, vedený u 

České národní banky (v případě, že byly uvolněné z kapitoly Ministerstva kultury ČR 

v aktuálním roce); 

e včástce xxx,xx Kč na účet cizích prostředků č. 6015-3424001/0710, vedený u České národní 

banky (v případě, že byly uvolněné z kapitoly Ministerstva kultury ČR. v uplynulých letech); 

Variabilní symbol: IČO konečného příjemce 

Specifický symbol: č. akce v SMVS zkráceně 13471x00xx 

Textové pole AV (zpráva pro příjemce): | registrační číslo projektu (v MS2014+) 

prostředky ESI fondů 

e | které nebyly v rámci ŽoP plánovány k zařazení nebo již zařazeny do SŽ 

o včástoe xxx,xx Kč na výdajový účet Ministerstva kultury ČR č. 3424001/0710, 

vedený u České národní banky (v případě, že byly uvolněné z kapitoly Ministerstva 

kultury ČR v aktuálním roce); 

o  včástce xxx,xx Kč na účet cizích prostředků č. 6015-3424001/0710, vedený u České 

národní banky (v případě, že byly uvolněné z kapitoly Ministerstva kultury ČR 

v uplynulých letech); 

Variabilní symbol: IČO konečného příjemce 

Specifický symbol: č. akce v SMYÝS zkráceně 13471x00xx 

Textové pole AV (zpráva pro příjemce): — registrační číslo projektu (v MS20141) 

s  které byly v rámci ŽoP plánovány k zařazení nebo již zařazeny do SŽ 

o včástce xxwxx Kč * na univerzální účet Ministerstva financí ČR - Národní fond, 

č. 6001125021/0710, vedený u České národní banky, příjemce neprodleně 

po provedené platbě zašle poskytovateli dotace výpis z bankovního účtu s informací o 

odchozí platbě; 

Variabilní symbol: IČO konečného příjemce 

Specifický symbol: finanční zdroj, k němuž se částka váže 

Textové pole AV (zpráva pro příjemce): | registrační číslo projektu (v M.S2014+)* 

Poučení: 

3 Vybere se aktuální varianta 

+ Vybere se aktuální varianta 

5 Aktualizuje poskytovatel dotace 
5 Aktualizuje poskytovatel dotace 
7 Částka na základě informace z RO 
Š Aktualizuje poskytovatel dotace



Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle $ 152 odst. 1 správního řádu rozklad, ve kterém se uvede, 
vjakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Patnáctidenní 
Ihüta k podání rozkladu počíná běžet prvním dnem následujícím po oznámení rozhodnutí. Rozklad se 
podává u Ministerstva kultury ČR a rozhoduje o něm ministr/ministrynč kultury. 

Podaný rozklad má v souladu s $ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

titul jméno příjmení 

ministr kultury 

otisk úředního razítka


