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Obecné podmínky pro poskytování  grantů MČ Praha 11 

 
Městská část Praha 11 za účelem podpory rozvoje občanské společnosti poskytuje pravidelně ze svého 
rozpočtu  finanční prostředky na pořádání akcí v dále uvedených oblastech, a to zejména subjektům 
sídlícím či působícím na území MČ Praha 11. Finanční  prostředky jsou poskytovány formou grantů 
v rámci grantových programů, a to pro následující oblasti:    
- školství 
- kultury 
- sportu a tělovýchovy 
- životního prostředí 
- protidrogové politiky 
- sociálních a zdravotních služeb  
Pravidla pro podávání žádostí o grant a jejich posuzování jsou uvedeny v této směrnici. 
 
 
1)  Administrativa a základní informace  k vypracování žádosti o grant  

a) podmínkou získání grantu je vypracovat žádost o grant v jednom vyhotovení na předtištěném 
formuláři ve všech potřebných bodech a spolu s povinnými přílohami v termínu odevzdat buď 
osobně na podatelnu ÚMČ Praha 11 (Ocelíkova 672/1),  nebo  zaslat poštou na adresu úřadu:  
ÚMČ Praha 11, název příslušného odboru, Ocelíkova 672/1, Praha 4, 149 41. Jiná forma podání 
žádosti o grant  není možná!   

b) v případě osobního podání žádosti o grant skrze  podatelnu ÚMČ Praha  11 musí být žádost o grant  
podána nejpozději v den uzávěrky, a to pouze v rámci řádných otvíracích hodin podatelny ÚMČ 
Praha 11 – Ocelíkova 672/1. V případě zaslání žádosti o grant poštou rozhoduje razítko pošty 
(datum  přijetí  poštou nejpozději v den uzávěrky) 

c) formuláře žádosti o grant lze získat:  osobně na příslušném odboru, na základě požádaní e-mailem 
či poštou nebo na internetových stránkách: 
http://www.praha11.cz/cs/granty-a-fondy/granty/formulare-ke-stazeni.html  

d) žádost o grant musí obsahovat:  
- všechny potřebné údaje dle příslušného formuláře jednotlivých odborů:  „Žádost o poskytnutí 

finančních   prostředků v rámci Grantového programu MČ Praha 11 na rok …  pro oblast …“ 
- všechny potřebné přílohy  - požadavky dle jednotlivých okruhů a odborů ÚMČ Praha 11 
- žádost musí být vyplněna čitelně (PC, psací stroj, hůlkové písmo) 
- nekonkrétní,  nečitelné a chybně  vyplněné žádosti či žádosti bez povinných příloh nebudou 

zařazeny do následného projednávání grantů 
- nedílnou součástí žádosti o grant jsou čestná prohlášení, kterými se žadatel zavazuje, že:  

1. údaje uvedené v žádosti o grant jsou úplné a pravdivé, a že nezatajil žádné skutečnosti  
2. žadatel o grant nemá žádné nevyrovnané závazky vůči státním institucím, MČ Praha 11, 

nedoplatky  na zdravotním pojištění, státním  sociálním zabezpečení ani správě daní  
3. žadatel byl seznámen  s podmínkami Grantového programu na rok … příslušné oblasti 

podpory a Obecnými podmínkami pro poskytování grantů MČ Praha 11 a souhlasí  
s nimi. Zároveň se žadatel zavazuje k oznámení jakýchkoliv změn uvedených v žádosti o 
grant či v povinných přílohách, ke kterým dojde v době od podání žádosti do uzavření 
darovací smlouvy či smlouvy o příspěvku    

 
2) Posuzování a hodnocení žádostí o grant  

a) jednotlivé projekty žadatelů budou posuzovány nejdříve příslušným odborem, poradním orgánem 
RMČ Praha 11 -  komisí nebo výborem,  Radou MČ Praha 11 a  Zastupitelstvem  MČ Praha 11  

b) grant nemusí být žadateli přidělen v požadované výši a lze jej čerpat pouze v souladu s účelem 
schváleným Zastupitelstvem MČ Praha 11,  v souladu s uzavřenou darovací smlouvou/smlouvou o 
příspěvku,  Grantovým programem na rok … vyhlášeným pro příslušnou oblast podpory a 
Obecnými podmínkami pro poskytování grantů MČ Praha 11 
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c) poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 11  není 
odvolání 

d) MČ Praha 11 se nemusí žadateli vyjadřovat k důvodům neposkytnutí finanční podpory ani 
k důvodům poskytnutí  nižšího finančního obnosu, než jaký  žadatel požadoval 

e) při posuzování žádosti o grant bude příslušná komise RMČ Praha 11 brát na vědomí i  to, zda  
nejsou s daným subjektem řešeny například nedostatky s vyúčtováním předchozích grantů 
(vyúčtování nebylo zasláno v termínu – zejména opakovaně, nedodržení  povinné spoluúčasti 
subjektu, špatné či chybějící účetní doklady, nedodržení účelu čerpání finanční částky, porušení 
ustanovení darovací smlouvy/smlouvy o příspěvku apod.), neochota subjektu spolupracovat 
s odpovědnými pracovníky grantové politiky ÚMČ Praha 11, nedostatky ohledně povinnosti hlásit 
informace o grantových akcích a projektech e-mailem či písemnou formou včas  - 30 dní před 
termínem konání akce (dle charakteru akce – minimálně však 10 dní předem), nevhodná či 
nedostatečná propagace  MČ Praha 11 na akcích či v rámci čerpání projektů, nedostatky zjištěné 
přímou kontrolou využití finančních prostředků zjištěných v průběhu konání akce/projektu či 
kontrolou účetních dokladů a  další nedostatky, které jsou s daným subjektem řešeny - zejména 
dlouhodobě a opakovaně 

 
3) Seznámení s výsledky grantového řízení  a podpis darovací smlouvy/smlouvy o příspěvku   

a) s výsledky grantového řízení se mohou žadatelé o grant seznámit do 15 dnů po schválení  
Zastupitelstvem  MČ Praha 11 na příslušném odboru ÚMČ Praha 11 (osobně, telefonicky, e-
mailem). Výsledky grantového řízení budou dále uveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 
11: http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto/granty/grantove-programy-a-vysledky-rizeni.html 

b) v případě přidělení grantu bude žadatel vyzván telefonicky nebo e-mailem k podpisu darovací 
smlouvy nebo smlouvy o příspěvku  

c) v případě nepřidělení grantu není povinností MČ Praha 11 informovat žadatele o grant  o této 
skutečnosti, stejně jako o důvodech  nepřidělení  finančních prostředků  

 
4) Čerpání finančních prostředků,  předložení vyúčtování  a kontrola využití finančních prostředků  

a) přidělenou finanční částku smí příjemce grantu použít výhradně  k účelům dle usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 11, v souladu s Grantovým programem na rok … vyhlášeným 
příslušným odborem, v souladu s Obecnými podmínkami pro poskytování grantů MČ Praha 11 a 
v souladu s vyhotovenou darovací smlouvou/smlouvou o příspěvku.  Příjemce grantu  je povinen 
vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději v termínu daném jednotlivými grantovými koly 
a okruhy (viz Grantové programy na rok … vyhlášené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 11). Pokud 
se akce neuskuteční do  termínu daném tímto programem, bude příjemce grantu povinen vrátit 
dar/příspěvek  (nebo  jeho nevyčerpanou část)  v lhůtě do 15 dnů po termínu čerpání. Tuto 
skutečnost oznámí příjemce grantu odpovědnému pracovníkovi grantové politiky ÚMČ Praha 11 
písemně (e-mailem či poštou)  

b) přidělené finanční částky se musí vyúčtovat jednotlivě a vždy  na předepsaném formuláři. Formulář 
si může příjemce grantu vyzvednout buď osobně na příslušném odboru (Vidimova 1324 nebo Nad 
Opatovem 2140), na internetových stránkách: http://www.praha11.cz/cs/granty-a-
fondy/granty/formulare-ke-stazeni.html, nebo na základě požádaní e-mailem či poštou u 
příslušného pracovníka grantové politiky ÚMČ Praha 11 

c) vyúčtování grantu musí být vyplněno ve všech potřebných bodech uvedených ve  formuláři 
„Vyúčtování grantu pro oblast… na rok …“. Nedílnou součástí vyúčtování musí být i zhodnocení 
kvality a průběhu akce a vyplnění počtu účastníků akce.  Dále musí vyúčtování obsahovat fotokopie 
výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur  či jiných dokladů, které se bezprostředně 
vztahují k vyúčtování přidělených finančních prostředků a  dále k vyúčtování povinné finanční 
spoluúčasti subjektu – výše spoluúčasti dle jednotlivých okruhů a Grantových programů 
vyhlášených na rok … příslušnými odbory ÚMČ Praha 11 

d) příjemce grantu musí přidělené finanční prostředky vykazovat odděleně v účetní evidenci. 
Vyúčtování musí být doručeno na příslušný odbor ÚMČ Praha 11 nejpozději v termínu daném 
jednotlivými odbory, grantovými koly a příslušnými okruhy (viz Grantové programy na rok … 
vyhlášené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 11).  Pokud nebude grant řádně vyúčtován 
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ve stanovených termínech, bude příjemce grantu  vyzván písemně (elektronickou cestou či 
dopisem) k nápravě vzniklé situace v termínu nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude muset 
příjemce část nedoloženého, nesprávně vyúčtovaného  či nevhodně použitého grantu  (popřípadě 
celý grant) vrátit na účet MČ Praha 11 na základě písemného oznámení odpovědnému pracovníkovi 
ÚMČ Praha 11.  

e) příjemce grantu se dále zavazuje, že s věcmi pořízenými z daru MČ Praha 11 nebude po dobu 3 let 
nakládat (prodej, bezúplatný převod, pronájem apod.) bez souhlasu ÚMČ Praha 11 

f) poskytovatel grantu si vymiňuje možnost kontroly užití finančních prostředků  v souladu s 
uzavřenou  darovací  smlouvou/smlouvou o příspěvku, zákonem  č. 320/2001 Sb. (o finanční 
kontrole ve veřejné  správě) a zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.) 

g) grant nemůže být použit za účelem dosahování zisku 
 
5) Propagace a prezentace MČ Praha 11 jako poskytovatele grantu 

a) příjemce grantu je  povinen  uvádět na všech propagačních materiálech, že je akce (projekt) 
pořádána ve spolupráci s MČ Praha 11 a  k tomuto účelu užívat logo MČ Praha 11 (propagační 
materiály smějí být šířeny pouze legálními způsoby). V průběhu konání akce je  dále příjemce 
grantu povinen propagovat MČ Praha 11 rovněž prostřednictvím vhodně a výrazně umístěného loga  
MČ Praha 11. Na základě dohody si může příjemce grantu zapůjčit propagační materiály MČ Praha 
11 na příslušném odboru ÚMČ Praha 11 (např. vlajku MČ Praha 11) nebo si vyžádat logo MČ 
Praha 11 v elektronické podobě u příslušného pracovníka grantové politiky ÚMČ Praha 11. Tato 
povinnost se vztahuje pouze na projekty, u kterých je možné (a vhodné) MČ Praha 11 propagovat a 
prezentovat  

 
6) Povinnosti žadatele o grant / příjemce grantu  

a) před podpisem smlouvy: žadatel o grant je po podání žádosti o grant  povinen informovat MČ 
Praha 11 o  termínu  konání akce/projektu (popřípadě o zrušení akce), a to i tehdy, pokud 
nebyla dosud uzavřena darovací smlouva/smlouva o příspěvku v rámci Grantového 
programu  MČ Praha 11 na rok ... pro příslušnou oblast podpory. Podáním žádosti o grant se 
žadatel zavazuje k zaslání informací o termínu, průběhu konání či zrušení akce/projektu  i 
před projednáváním grantů v příslušné  komisi, v Radě MČ Praha 11 či Zastupitelstvu MČ 
Praha 11, a to poštou  či  elektronickou cestou -  odpovědnému pracovníkovi grantové politiky 
ÚMČ Praha 11 30 dní před termínem konání akce/projektu  (dle charakteru akce – 
minimálně však 10 dní předem)  

b) po podpisu smlouvy: příjemce grantu  je povinen  informovat po podpisu darovací 
smlouvy/smlouvy o příspěvku úřad MČ Praha 11 o konání akce/projektu,  a to poštou  či  
elektronickou cestou -  odpovědnému pracovníkovi grantové politiky ÚMČ Praha 11 30 dní 
před termínem konání akce/projektu  (dle charakteru akce – minimálně však 10 dní předem). 
Pokud dojde k jakékoliv změně názvu akce,  místa, času, průběhu akce, změně účelu čerpání  
grantu, popřípadě dojde k samotnému zrušení akce/projektu po podpisu smlouvy, oznámí 
příjemce grantu tuto skutečnost neprodleně a písemnou formou -  poštou  či  elektronickou 
cestou -  odpovědnému pracovníkovi grantové politiky ÚMČ Praha 11.  Vedoucí příslušného 
odboru následně rozhodne v této věci a  navrhne způsob řešení   

c) při nesplnění povinnosti včas informovat Úřad MČ Praha 11 o konání, změně či zrušení akce 
(bod 6, odst. a, b), může být ze strany MČ Praha 11 požadováno vrácení grantu v plné výši  
(popř. jeho nepřidělení před samotným projednáváním grantů) 

 
7) Ochrana osobních údajů  pro  fyzické osoby  - nedílná součást žádosti o grant  

a) fyzické osoby, které žádají o grant, musí k žádosti přiložit vyplněný formulář „Souhlas subjektu 
osobních údajů se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů“, který lze získat buď osobně na příslušném odboru  (Vidimova 1324 nebo Nad 
Opatovem 2140), na  základě požádaní e-mailem či poštou nebo na internetových stránkách MČ 
Praha 11:  

  http://www.praha11.cz/cs/granty-a-fondy/granty/formulare-ke-stazeni.html 
 


