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3.1 Dotace – užší pojem než transfer
3.1.1 Co je to dotace
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (tzv. velká rozpočtová pravidla)
Dotací se rozumí peněžní prostředky 
a) státního rozpočtu, 
b) státních finančních aktiv nebo 
c) Národního fondu 
poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. 
(§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.)

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla)
Pro účely tohoto zákona se rozumí dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu 

 ● územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, 
 ● svazku obcí nebo 
 ● Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou 

příspěvku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci, a to jak 
 ● provozního (§ 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.), tak i
 ●  investičního (§ 31 odst. 1 písm. b). 

(§ 10a zákona č. 250/2000 Sb.)

Dotace = peněžní prostředky + stanovený účel + z veřejných rozpočtů
Dotace ≠  investiční a provozní příspěvek zřizovatele svojí příspěvkové organizaci podle  

zákona č. 250/2000 Sb. [§ 10a, odst. 1 písm. b)]

3.1.2 Od koho máme dotaci a proč to potřebujeme rozlišit
Pro správné vykázání ve výkazu rozvaha je nezbytné jak pohledávky, tak závazky rozdělit podle 
poskytovatele dotace. Je nutno rozlišit, zda se jedná o ústřední vládní instituci, místní vládní instituci 
nebo transfery od jiné fyzické a právnické osoby.
Výtah ze směrné účetní osnovy – přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.:
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (od jiných osob z titulu transferů)
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (zákon č. 218/2000 Sb.)
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (zákon č. 250/2000 Sb.)

345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (od jiných osob z titulu transferů)
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (zákon č. 218/2000 Sb.)
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím zákon č. 250/2000 Sb.)

Jak poznáme, zda jsou peníze od ústřední vládní instituce a jak, že od místní vládní instituce?
Klíčem je skutečnost, podle kterého zákona o rozpočtových pravidlech je dotace poskytnuta.  
Zda podle tzv. malých rozpočtových pravidel nebo velkých rozpočtových pravidel.
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