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Struktura dotace – PŘÍKLAD – metodická podpora 

 
 

V roce 2021 není struktura dotace stanovena pevně jako v minulých letech. V každé kategorii je 
stanovena jen maximální možná nepřekročitelná částka, což umožní příjemcům uskutečňovat menší 
změny ve struktuře dotace bez nutnosti o ně žádat.  
 

Dosavadní struktura byla závazná a bylo nutné ji dodržet:  

Umělecké honoráře vč. OON       320 000  

Další náklady vč. OON       640 000  

Mzdy *) bez OON       250 000  

Celkem           1 210 000  
*) podmínky použití dotace na mzdy jsou specifikovány ve vyhlašovacích podmínkách: na mzdy lze dotaci použít 
v okruzích celoroční činnosti a dále u projektů z jiných okruhů, jejichž charakter celoroční činnosti odpovídá 
 

Jakákoli odchylka, byť o několik sto či několik tisíc korun nebyla možná.  

 
Nově bude struktura dotace stanovena takto:  
Honoráře umělců (včetně OON) v max. výši 410 000 

Další náklady (včetně OON) v max. výši 830 000 

Mzdy *) bez OON v max. výši 320 000 

Celková výše přidělené dotace 1 210 000 

  

Celková výše přidělené dotace není součtem uvedených nejvyšších možných částek v jednotlivých 
kategoriích! Součet maximálních výší jednotlivých kategorií nákladů k ničemu neslouží a ničemu 
neodpovídá, proto také na rozhodnutí nebude nikde uveden.  
 

Příklad struktury dotace ve vyúčtování projektů:   

 Správné čerpání Chybné čerpání 

Umělecké honoráře vč. OON 280 000  410 000     430 000*       410 000  

Další náklady vč. OON      830 000       640 000       600 000       830 000  

Mzdy *) bez OON      100 000       160 000       180 000       320 000  

Celkem           1 210 000    1 210 000    1 210 000    1 560 000**  

 
Žádná z kategorií nesmí přesáhnout maximální možné výše, zároveň v součtu všech kategorií lze 
čerpat jen do celkové výše poskytnuté dotace.  
 

* Maximální výše pro umělecké honoráře včetně OON byla stanovena na 410.000, tudíž zde byla o 
20.000 překročena a vyúčtování bude považováno za chybné. 
 
** Celková výše dotace činí 1.210.000, tzn. nelze ve všech kategoriích čerpat maximální možnou výši. 
Pokud v jedné z kategorií maximální možnou výši čerpám, znamená to, že v ostatních kategoriích 
musím výdaje snížit tak, aby součet všech kategorií odpovídal výši poskytnuté dotace.  


