
 
 

 
 

 
 
 

 
Česko může přijít o evropské dotace pomáhající těm nejpotřebnějším 

 
Díky novému nastavení podmínek spolufinancování, které zvažuje Ministerstvo financí, hrozí, že 
nevládní organizace přijdou o evropské dotace. Ve hře je totiž varianta, že pokud budou chtít dotace 
čerpat, budou muset samy dodat část peněz. To může znamenat zásadní problém zejména pro 
veřejně prospěšné projekty, které v době řešení důsledků pandemie mohou významně pomáhat. 
 
„Chtěl bych upozornit, že evropské dotace jsou určené pro rozvojové aktivity a nejedná se o financování 
běžného provozu služeb. Nemluvíme tedy o tom, že případné rozhodnutí Ministerstva financí bude pro 
nevládní organizace likvidační či zcela ohrožující. Jde o to, že tyto organizace nebudou mít zájem 
evropské peníze do České republiky přivést. Když například přijde výzva ‚40 milionů na rekonstrukci 
azylového domu‘, museli bychom sami sehnat 2 miliony, čehož nebudeme schopni, takže si o těch 40 
milionů nepožádáme. Tím pádem se stane to, že do České republiky, potažmo postižených regionů, 
evropské peníze nepotečou, což hodnotím jako velké riziko,“ vysvětluje Jan František Krupa, národní 
ředitel sociálních služeb Armády spásy. 
 
„V ohrožení jsou například azylové domy pro matky s dětmi, terénní programy pro lidi bez domova, ale 
i dluhové poradny, psychiatrická péče, školení zdravotního personálu či vyšetření lidí, kteří darují 
plazmu s imunitou na Covid-19. Týká se to i podpory budování potřebných kapacit služeb pro seniory, 
při jasných potřebách stárnutí populace a chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. 
Tyto programy jsou v Česku provozovány ve velké míře nevládními organizacemi,“ doplňuje Jiří Lodr, 
ředitel Diecézní charity Plzeň.  
 
Půjde především o ty projekty, které by měly být podpořené z Evropského sociálního fondu, kam má 
zamířit v následujících letech 46 až 73 miliard korun. Ministerstvo financí zvažuje i variantu, že by se 
část peněz z fondu přesunula na dopravu a přeměnu uhelných regionů.  
 
Ministerstvo financí má od vlády za úkol do konce roku zpracovat přehled toho, kolik se bude ze státní 
kasy na dofinancování dotačních projektů přispívat. Z evropských peněz lze čerpat jen část nákladů na 
podpořený projekt a zbytek doplácí buď příjemce dotace, nebo mu pomáhá stát. Doposud platilo, že 
ve zvláštních případech, například u projektů, které jsou zaměřené na sociální služby a podporu 
znevýhodněných, stát doplatí zbylé náklady tak, aby se příjemce nemusel podílet na spolufinancování. 

 

 



 
 

Aktuálně se ale uvažuje i nad variantou, že by stát se záporným rozpočtem nebyl v budoucím 
programovém období tak štědrý a minimální pětiprocentní spoluúčast by vyžadoval. Tato varianta se 
projednávala na konci listopadu na Národní stálé konferenci, která má za úkol koordinovat práci státu 
a regionů ohledně spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů.  
 
Nevládní organizace nyní neví, kde mají na činnost získat potřebné finance. Pokud by Ministerstvo 
financí na pětiprocentní účasti i u veřejně prospěšné činnosti trvalo, znamenalo by to pro tyto 
organizace zásadní problém. Ty ale na dotace doplácí i ve chvíli, kdy se na spolufinancování netrvá, 
protože například práci spojenou s přípravou projektů nelze z dotačních peněz pokrýt. Přitom práce 
nevládních organizací má velmi často celospolečenský efekt.  
 
Podle Ministerstva financí ale pravidla spolufinancování ještě nejsou ve finální verzi. Podle Zdeňka 
Vojtěcha z tiskového oddělení Ministerstva financí bude možné za určitých podmínek udělit příjemci 
výjimku, v jejímž důsledku může být jeho spoluúčast nižší. Podle něj má spoluúčast na financování 
projektů sloužit jako motivace, aby byl projekt dokončený. Zároveň i připouští, že roste ze strany 
Evropské unie tlak, aby se zvyšoval podíl spoluúčasti na národní straně. Spolufinancování příjemců tak 
znamená úsporu státního rozpočtu. Zdeněk Vojtěch také dodává, že jako spolufinancování mohou 
nevládní organizace využít dobrovolnickou práci, jelikož ta není tímto materiálem vyloučena. To ale 
hodnotí jejich představitelé jako nereálné. 
 
„Na dobrovolnickou práci se obecně nedá spolehnout. Dobrovolnická práce není garantovatelná, tím 
pádem vynutitelná. A rozhodně s ní nelze počítat v objemu 5 % nákladů všech projektů,“ dodává Jan 
František Krupa.  
 
Problém se spolufinancováním dotačních projektů se přitom netýká jen nevládních organizací, ale 
i měst, obcí a krajů. I ty se obávají, že nebudou mít peníze na to, aby mohly zažádat o evropské projekty. 
 
Nevládní organizace tedy apelují na zdravý rozum a dostupnost možnosti využití evropských dotací pro 
zlepšování podmínek pro lidi, kteří sociální služby využívají.  
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