
V Hradci Králové dne 21. května 2015 

Sdělení na základě ustanovení § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k náležitostem žádostí 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje  

 

Dne 20. února 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

č. 24/2015 Sb.“). Tento zákon zakotvil v ustanovení § 10a odst. (3) náležitosti žádosti  

o poskytnutí dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.  

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „žádosti o dotaci“) 

podané do programů pro poskytování dotací dotační oblasti 15SMV a 15SMP neobsahovaly 

náležitosti dané v ustanovení § 10a odst. (3) písm. f) zákona č. 24/2015 Sb. pro žadatele 

o poskytnutí dotace z rozpočtu územního samosprávného celku, který je právnickou osobou: 

1. identifikace osob zastupujících žadatele o dotaci s uvedením právního důvodu 

zastoupení, 

2. identifikace osob s podílem v žadateli o dotaci, 

3. identifikace osob, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl, a výši tohoto podílu. 

 

Vzor žádostí o dotaci pro programy pro poskytování dotací dotační oblasti 15SMV a 15SMP 

vycházel z podmínek těchto programů, které Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 

schválilo dne 3. listopadu 2014, tj. před účinností zákona č. 24/2015 Sb. 

 

Jednotliví žadatelé o dotaci, kteří podali žádost o dotaci do programů pro poskytování dotací 

dotační oblasti 15SMV a 15SMP, budou oddělením krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje co nejdříve kontaktováni 

za účelem zajištění souladu obsahu podaných žádostí o dotaci s ustanovením § 10a odst. (3) 

písm. f) zákona č. 24/2015 Sb. 

 

 

 

X
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.

vedoucí oddělení krajských dotací

 
         

 

Poznámky: 

1) Identifikací fyzické osoby se rozumí její jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 

pobytu, popř. jiná adresa pro doručování. 

2) Identifikací právnické osoby se rozumí její název, popř. i obchodní firma, pokud je 

právnická osoba zapsána v Obchodním rejstříku, identifikační číslo osoby (IČO) a sídlo, popř. 

jinou adresu pro doručování. 
 

 


