
JAK ZPRACOVAT PROJEKT PRO ŽÁDOST O DOTACI 
 

Jsem si vědom, že mezi Vámi jsou lidé s bohatými zkušenostmi s úspěšnou realizací projektů i 

podáváním žádostí o dotace na všech různých úrovních. Vám níže uvedené řádky mnoho nového 

nepřinesou a naopak, bude pro nás všechny velkým přínosem, když se o svoji zkušenost budete sdílet 

s ostatními, ať již přímo, nebo přese mě.  

Rád bych však, aby pro Ty z Vás, kteří s dotacemi zkušenosti nemáte, posloužil přibližný popis procesu 

jako základní vodítko, jak s dotacemi začít. Není toho málo, ale zvládnout se to dá. 

Začněme se na naše finanční prostředky, kterých je omezené množství, dívat nově a používejme je jako 

FINANČNÍ SPOLUÚČAST k získané dotaci. Na konci našeho snažení může být výsledek, který bychom si 

„za naše, bez dotace“ neuměli ani představit. Jak tedy na to: 

 

1) FORMULUJI SVŮJ ZÁMĚR, STANOVUJI ÚČEL, CÍL, PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY, MAXIMÁLNÍ VÝŠI 

VLASTNÍCH ZDROJŮ AJ.  

Je žádoucí nechat rozpracovat záměr do studie, která stanoví základní parametry, případně 

navrhne jeho varianty apod.  

2) NAJDU PŘEDPOKLÁDANÝ EXTERNÍ ZDROJ FINANCOVÁNÍ A KONFRONTUJI S NÍM ZÁMĚR 

Zaměřím se na zejména na otázky: Jsem oprávněný žadatel? Je můj záměr mezi podporovanými 

opatřeními, nebo se jim blíží? Jaká je výše dotace? Jaké jsou specifické způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje projektu? aj. 

3) ZOHLEDŇUJI SPECIFICKÉ PODMÍNKY DOTACE V ZÁMĚRU 

Pravděpodobně žádný z dotačních programů nebude zcela shodný s naším prvotním záměrem, 

respektive představou o něm. Na základě specifických podmínek je třeba projektový záměr upravit 

tak, aby byly podmínky poskytovatele splněny. 

4) PROVÁDÍM PŘEDBĚŽNOU KONZULTACI S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A POSKYTOVATELEM 

DOTACE 

Doporučuji provést konzultaci záměru s případnými dotčenými orgány státní správy a následně 

s poskytovatelem dotace. Těmito kroky předcházím zbytečně vynaloženým finančním 

prostředkům za podrobnou projektovou dokumentaci. 

5) ROZPRACUJI ZÁMĚR DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Je třeba zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, a to ve stupni, který požaduje 

poskytovatel dotace k podání žádosti o dotaci. Je vhodné zjistit, zda v dalších fázích nebude 

vyžadován vyšší stupeň projektové dokumentace a zvážit případné zpracování nejvyššího 

požadovaného stupně. Pro potřeby provedení výběrového řízení dle zákona je vyžadována 

prováděcí projektová dokumentace.  

 

6) OBSTARÁVÁM POTŘEBNÁ POVOLENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY K 

ŽÁDOSTI O DOTACI 

V rámci dotační výzvy je zveřejňován seznam povinných příloh, které je nutné předložit k žádosti o 

dotaci. Je tedy třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou na jejich obstarání (např. závazná 

stanoviska, stavební povolení apod.) 

 

7) PODÁVÁM ŽÁDOST O DOTACI DO KONKRÉTNÍ VÝZVY 



Žádost o dotaci je třeba podat v kompletním stavu nejpozději v den ukončení příjmu žádostí. 

Případné doplnění po tomto termínu je obvykle možné na základě výzvy poskytovatele dotace, ale 

doplňované doklady musí být vydány před datem podání žádosti. 

 

8) SOUČINNOST V RÁMCI KONTROLY ŽÁDOSTI POSKYTOVATELEM DOTACE 

Je třeba být připraven na výzvy poskytovatele dotace k doplnění a vysvětlení podané žádosti, 

respektive našeho projektového záměru. Je žádoucí mít zajištěnu spolupráci se zpracovatelem 

projektové dokumentace (záměru), který bude případně schopný zodpovědět odborné dotazy. 

   

9) ŽÁDOST O DOTACI JE AKCEPTOVÁNA A JE VYDÁNO ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ DOTACE  

Zpráva o tom, že jsme uspěli s naší žádostí o dotaci je skvělá a otvírá nám konečně dveře k realizaci 

našeho vysněného (a vymodleného) záměru. Za těmito dveřmi nás však čeká hlavní část práce a je 

potřeba být dobře připraven.  

 

 

10) VÝBĚR DODAVATELE REALIZACE A DALŠÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH OSOB 

Asi nejdůležitější bod v celém procesu, který by měl být předsazen na úplném začátku. Začíná to 

totiž výběrem kvalitního zpracovatele projektové dokumentace (záměru). Bez něho to nepůjde, 

bude to osoba, která nám nejen připraví projekt, ale která nám bude odborné věci obhajovat vůči 

úřadům, poskytovateli dotace a následně zkontroluje i realizaci, bude řešit případné změny apod. 

Dále je žádoucí si najít zkušeného administrátora dotací, který celou dotaci vyřídí a provede nás 

celým dotačním procesem. Ačkoliv si zaplatíme tuto službu tzv. na klíč, mějme vždy proces a 

administrátora pod pravidelnou kontrolou!  

Úspěch našeho záměru podstatnou měrou leží v rukách kvalitního dodavatele realizačních prací, 

kterého je třeba správně vybrat. Je třeba zjistit, jaké povinnosti z hlediska výběru dodavatele se na 

nás vztahují, neboť z titulu příjemce dotace z veřejných prostředků můžeme být podřízeni zákonu 

o zadávaní veřejných zakázek, případně konkrétním pravidlům daného poskytovatele dotace.   

Další neméně důležitou osobou je osoba dozorující celou realizaci, přičemž je vhodné, je-li tato 

osoba účastna již samotného výběru dodavatele. 

Dobrou zprávou je, že v rámci dotačních programů je obvykle možné částečně financovat i 

projektovou přípravu, tj. projekt, dozory, administraci dotace, provedení výběrového řízení aj. 

Samozřejmě za předpokladu schválení dotační podpory samotné realizace. 

 

11) REALIZACE ZÁMĚRU, FINANCOVÁNÍ 

V rámci realizace záměru je třeba zejména kontrolovat a dodržet závazné termíny stanovené 

poskytovatelem dotace, monitorované ukazatele a samozřejmě dodržet čerpání určených 

finančních prostředků. Je důležité, aby v případě potenciálních změn v realizaci byla vždy 

posouzena jejich nezbytnost a dopad na poskytnutou dotaci. O změnách je třeba vždy předem 

informovat poskytovatele dotace, případně dohodnout postup, jak změny provést apod. 

Některé programy umožňují financování ex-ante, tedy lze žádat o dotační prostředky na základě 

vystavených, ale ještě nezaplacených faktur, jiné vyžadují financování ex-post, tedy zpětné 

proplacení již zaplacených účetních dokladů. Tuto skutečnost je třeba důkladně promítnout do 

našich finančních možností případného předfinancování. 

 

12) UKONČENÍ REALIZACE A UDRŽITELNOST 

Je-li za námi hotový záměr, vše je proplaceno, jak má být apod., je třeba vůči poskytovateli 

předložit jím požadované doklady, kterými prokážeme naplnění cílů poskytnuté dotace. Následně 



začíná běžet doba udržitelnosti, obvykle 5-10 let dle typu opatření, po kterou musí předmět 

podpory sloužit svému účelu, projekt je monitorovaný a je kontrolováno dodržování podmínek.  

 

Zásadním tedy je, že EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ HLEDÁME HNED NA ZAČÁTKU PROCESU, poté, 

co máme zpracovanou studii záměru. Máme-li za velké peníze zpracovanou podrobnou projektovou 

dokumentaci, máme-li za sebou úspěšně zakončené stavební či jiné povolovací řízení a teprve následně 

začínáme hledat externí zdroje financování, vystavujeme se nemalému riziku, že nesplníme detailní 

podmínky poskytovatele dotace a nebudeme moci dotaci využít. V lepším případě bude možné projekt 

přepracovat, získat nové povolení apod., ale práci, čas ani peníze investované do původního záměru 

nám sebeštědřejší dotace nezaplatí.  

 

Budu rád, poslouží-li Vám tento monitoring dotačních příležitostí k dobrému a ocením Vaši zpětnou 

vazbu a podněty ke zlepšení.   

V případě potřeby konzultace záměru mě můžete kontaktovat na mokrejs@e-cirkev.cz, budu-li moct, 

rád Vám pomohu či poradím. 

 

 

Přeji Vám dobré nápady a mnoho sil při přípravě a realizaci Vašich záměrů. 

 

 

Petr Mokrejš 

vedoucí oddělení fundraisingu ÚCK ČCE  

 

 

 

 

 

 

Přehled dotačních portálů krajský úřad  

 
Krajský úřad Jihočeského kraje  Aktuální výzvy a informace | www.kraj-jihocesky.cz 
Krajský úřad Jihomoravského kraje  Jihomoravský kraj (jmk.cz) 
Krajský úřad Karlovarského kraje  Dotace (kr-karlovarsky.cz) 
Krajský úřad Kraje Vysočina  DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA (fondvysociny.cz) 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje Dotace - úvodní stránka | Královéhradecký kraj (kr- 

kralovehradecky.cz) 
Krajský úřad Libereckého kraje  Dotace (kraj-lbc.cz) 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Dotace | Moravskoslezský kraj | (msk.cz) 
Krajský úřad Olomouckého kraje  Dotace, granty, příspěvky | Olomoucký kraj (olkraj.cz) 
Krajský úřad Pardubického kraje  Pardubický kraj - Dotace (pardubickykraj.cz) 
Krajský úřad Plzeňského kraje  Dotace Plzeňského kraje (plzensky-kraj.cz) 
Krajský úřad Středočeského kraje Granty a dotace | Informační systém krajského úřadu (kr-

stredocesky.cz) 
Krajský úřad Ústeckého kraje  Dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 
Krajský úřad Zlínského kraje  Dotace Zlínského kraje | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz) 
Magistrát hlavního města Prahy  Dotace a granty (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)  
 

 

 

https://www.jmk.cz/label/35
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx
https://www.fondvysociny.cz/dotace
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/home_dotace.htm
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/home_dotace.htm
https://dotace.kraj-lbc.cz/
https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html
https://www.olkraj.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.html
https://www.pardubickykraj.cz/dotace
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace;jsessionid=1FD006D630A0161AB0E6D75F85D060C9.liferay_s1
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace;jsessionid=1FD006D630A0161AB0E6D75F85D060C9.liferay_s1
https://www.kr-ustecky.cz/dotace/ms-272329/p1=272329
https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html

