
Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Brna pro rok 2023 v programu 

 
 „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních 

pečovatelů“  
 

vyhlášeného statutárním městem Brnem 
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  

 
 

Statutární město Brno vyhlašuje Program pro oblast zdraví na dotace na aktivity v oblasti podpory 
neformálních pečovatelů v souladu s těmito závaznými předpisy a dokumenty: 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

zákon o finanční kontrole, v platném znění, 
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
 zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřeneckých fondů, 
 zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
 zákon č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů, 
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“),  

 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/972 ze dne 2. července 
2020, 

 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění pozdějších nařízení, 

 předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl.107 a násl. 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 

 Dotační pravidla, schválená ZMB na zasedání Z8/33, platná od 9. 11. 2021, uveřejněná zde: 
https://zdravi.brno.cz/dotace/dotace-na-aktivity-v-oblasti-podpory-neformalnich-pecovatelu/. 

 
 
1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 
V rámci výše uvedeného dotačního programu budou podporovány následující aktivity: 

 programy na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, které jsou ohroženy 
z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 

 programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 
 vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 
 osvětově-vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením 

nebo seniora, 
 zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním 

postižením nebo seniora, 
 poskytování poradenství a podpory osobám pečujícím o člena rodiny se zdravotním postižením 

nebo seniora v jejich přirozeném prostředí, 
 vydávání propagačních materiálů a publikací k tématu neformálně pečující osoby, 
 programy na podporu pozůstalých při očekávané i neočekávané ztrátě bez rozdílu věku a 

příčiny úmrtí.   
 
 
2. Důvody podpory stanoveného účelu 
Podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně 
pečujících osob a neformální péče ve městě Brně vč. podpory a pomoci pozůstalým. 



3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu 
300 000 Kč 
 
4. Minimální a maximální výše dotace   
Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč. 
Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč. 
Žadatel může požadovat pouze takový objem finančních prostředků, který spadá do těchto stanovených 
limitů. 
 
5. Okruh způsobilých žadatelů 
O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby. 
 
6. Lhůta pro podání žádostí 
Žádosti se předkládají od 1. října 2022 do 31. října 2022. Z hlediska dodržení termínu, v případě zaslání 
žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je rozhodující datum podání zásilky. 
 
7. Maximální počet žádostí podávaných jedním žadatelem 
V jednom dotačním období je žadatel oprávněn podat: 

 maximálně 3 žádosti do jednoho dotačního programu, 
 současně nejvýše 4 žádosti celkem v rámci všech dotačních programů v oblasti zdraví 

vyhlášených Odborem zdraví. 
 
8. Kvalitativní kritéria pro hodnocení žádostí 
Kritéria posuzující formální a věcné náležitosti žádosti, kritéria posuzující splnění základních podmínek 
účasti v projektu (oprávněnost žadatele žádat dotaci, splnění podmínek územní lokalizace a doby 
realizace projektu) a kritéria posuzující soulad s vyhlášeným programem a naplnění témat programu. 

• Naplnění formálních a věcných náležitostí projektové žádosti.  

• Míra souladu řešené problematiky a projektových aktivit s účelem programu.  

• Míra reálné proveditelnosti projektu.  

• Míra souladu projektových aktivit a činností žadatele.  

• Míra přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu.  

• Míra spolufinancování projektu.  

• Míra dopadu projektových aktivit na cílovou skupinu.  

• Míra potřebnosti poskytovaných služeb a jedinečnosti projektu.  

• Míra spolupráce s městem Brnem a míra součinnosti.  
 
9. Vyhodnocení dotačního programu 
Dotační program připravuje a technicky zabezpečuje Odbor zdraví MMB. OZ MMB provede kontrolu 
přijatých žádostí z hlediska jejich formálních náležitostí a vyhotoví záznam o předběžné veřejnosprávní 
kontrole.  
Vlastní hodnocení projektových žádostí provede hodnotící komise, a to s ohledem na množství přijatých 
žádostí, celkovou výši požadovaných finančních prostředků, splnění kritérií pro hodnocení žádostí a 
objem finančních prostředků dotačního programu. Jednotlivé žádosti budou hodnoceny podle výše 
uvedených hodnotících kritérií. 
 
10. Složení hodnotící komise pro výběr podpořených projektů 
Členy hodnotící komise jsou: 
Předseda komise - rezortní náměstek primátorky města Brna 
3 členové komise - určení Komisí zdravotní a prorodinné politiky RMB 
Člen komise - za Odbor zdraví MMB 
 
Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomni nejméně 3 členové komise. Pro schválení 
výsledku hodnotící komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů hodnotící komise 
pro výběr.  
 
11. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
O žádostech bude Zastupitelstvem města Brna rozhodnuto zpravidla v březnu 2023 (případně 
nejpozději v dubnu 2023, dle termínů zasedání schvalovacích orgánů). 
 



12. Podmínky pro poskytnutí dotace  
Naplnění témat a kritérií programové výzvy a schválení Zastupitelstvem města Brna. 
 
13. Předkládání žádostí o dotaci  
Žádost o dotaci lze podávat výhradně na formuláři zpracovaném k tomuto účelu Odborem zdraví MMB. 
Vyplněnou žádost vč. všech povinných příloh (dle pokynů ve formuláři) lze podat jedním z uvedených 
způsobů: 
 
a) V tištěné podobě v jednom originálním vyhotovení a současně elektronicky na emailovou adresu 
kontaktní osoby administrátora. Listinnou podobu žádosti je možné podat osobně na Odbor zdraví 
MMB, Dominikánské nám. 3., 602 00 Brno, případně na podatelnách MMB (Malinovského nám. 3., 602 
00 Brno, Dominikánské nám. 1., 602 00 Brno); nebo zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb na adresu centrální podatelny (Malinovského nám. 624/3, 601 67 Brno) – vč. uvedení OZ MMB. 
 
b) V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (a7kbrrn). 
 
Žadatel o dotaci je povinen oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v žádosti / veřejnoprávní 
smlouvě a doložených dokumentech, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu 
statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na kterou se dotace poskytuje, a to 
do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny. 
 
14. Vzor žádosti 
Dostupný na: https://zdravi.brno.cz/dotace/dotace-na-aktivity-v-oblasti-podpory-neformalnich-
pecovatelu/. 
Odkaz ke stažení potřebné aplikace Software602 Form Filler k vyplnění žádosti se nachází zde: 
https://zdravi.brno.cz/dotace/. 
 
15. Způsoby sdělení výsledků dotačního řízení 

 Žadatelé, kterým bude schválena finanční dotace v plné výši, budou informováni 
prostřednictvím uveřejněné tabulky s přehledem schválených dotací na webových stránkách 
města Brna a na webových stránkách Odboru zdraví MMB. 

 Žadatelé, kterým bude schválena finanční dotace pouze v částečné výši, budou informováni 
prostřednictvím e-mailového sdělení, ve kterém budou vyzváni k úpravě žádosti. 

 Žadatelům, jejichž žádosti nebude vyhověno, sdělí OZ MMB bez zbytečného odkladu tuto 
skutečnost písemně spolu s důvodem nevyhovění žádosti. Písemné sdělení o nevyhovění 
žádosti o dotaci bude doručeno v souladu s pravidly pro doručování písemností stanovenými 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 
16. Období, ve kterém lze dotaci využít 
Dotaci lze využít v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
 
17. Vymezení způsobilých výdajů, které lze hradit z poskytnuté dotace 
Veškeré způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s projektovou žádostí, uzavřenou smlouvou a 
dotačními pravidly, a musí bezprostředně souviset s charakterem a obsahem projektu, a to i v případě, 
že způsobilé výdaje byly hrazeny z této dotace jen částečně.  
 
18. Vymezení nezpůsobilých výdajů, které NELZE hradit z poskytnuté dotace 
Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, na náhradu 
odpisů dlouhodobého hmotného majetku, platby daní a poplatků, úhradu pokut a jiných sankcí, úhradu 
půjček a úroků, investice do dopravních prostředků, leasing, či jako dotaci jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám. 
 
19. Povinnost příjemce dotace 
Příjemce dotace je povinen zveřejnit informaci, že projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu 
města Brna. 
 
20. Upozornění 

 Každá účetní jednotka má povinnost uveřejňovat účetní závěrky v obchodním rejstříku 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to plně v souladu se zákonem č. 
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých 
fondů (především ustanovení § 66 písm. c). Splnění této povinnosti je kontrolováno v souvislosti 
s poskytnutím dotace. V případě, že žadatel tuto povinnost nesplní, nebude jeho žádost 
hodnocena a orgánům města bude navrženo neposkytnutí dotace. 



 Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

21. Administrátor odpovědný za realizaci programu 
Odbor zdraví Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno 
Kontaktní osoba: Bc. Eva Zavadilíková, tel.: 542 172 442, email: zavadilikova.eva@brno.cz 
 
Tato výzva byla schválena Radou města Brna na její schůzi R8/229, konané dne 27. 7. 2022. 
 


