
Vážení předsedové a členové hornopočernických organizací a spolků, vážení aktivní občané, 
vážení žadatelé o finanční podporu z rozpočtu městské části Praha 20,  
 
nejprve nám dovolte, abychom vyjádřili svůj obdiv a radost nad projekty, které pro občany 
Horních Počernic připravujete, ať už jde o akce tradiční nebo o novinky. Radní městské části 
Praha 20 si Vaší práce nesmírně váží a bude-li to možné, ráda Vaše kvalitní a přínosné projekty 
podpoří i v budoucnu. V této souvislosti nám také dovolte, abychom se na Vás obrátili 
s informací ohledně formy žádostí o finanční podporu na Vaše aktivity.  

V současné době existuje několik základních způsobů, kterými je možné o finanční 
podporu naši městskou část požádat – lze žádat o udělení finančního daru, o udělení 
individuální dotace, případně požádat o návratnou finanční výpomoc (zejm. § 89, odst. 2., 
písm. b). Nejčastějšími formami žádostí jsou žádosti o finanční dar a žádosti o individuální 
dotaci. Je samozřejmě záležitostí každého žadatele, o jakou formu finanční podpory se 
rozhodne městskou část požádat. Z hlediska vedení městské části jsou (a budou) jednoznačně 
preferovány žádosti o individuální dotace před žádostmi o finanční dary. Finanční dar 
nesporně poskytuje žadateli oproti žádosti o individuální dotaci jisté výhody, neboť v žádosti 
nemusejí být uvedeny jednotlivé položky rozpočtu a způsob čerpání daru. Není vždy nutné 
městské části účetně vykazovat a proces žádání a rozhodování o daru i proto obvykle bývá 
rychlejší. To jsou ale z pohledu vedení městské části také nedostatky této formy podpory. 
Součástí žádosti o individuální dotace je naproti tomu vždy i jistá forma ekonomické rozvahy 
a po realizaci projektu je vždy nutné dokládat způsob, jak konkrétně byly individuální dotace 
využity.  

Je zcela pochopitelné, že žádosti o finanční dar jsou pro jejich relativní jednoduchost                       
poměrně časté. Žádost o individuální dotaci vyžaduje obvykle vyšší míru promyšlenosti                              
a „průkaznosti“ přínosu projektu než běžná žádost o dar. Přestože tedy plně chápeme, že 
žádosti o individuální dotace představují z hlediska žadatele poněkud náročnější záležitost než 
žádosti o finanční dar, dáváme z výše uvedených důvodů individuálním dotacím před dary 
jednoznačně přednost. Navíc, od roku 2021 je systém plně digitalizován a nastaven tak, aby 
jeho využití bylo ze strany žadatelů co možná nejpřívětivější. 

Rádi bychom Vás proto v této souvislosti, kvůli zamezení případným budoucím 
komplikacím informovali, že v budoucnu budou případné žádosti o finanční dar Radou naší 
městské části z výše uvedených důvodů s velkou pravděpodobností zamítány (až na výjimky, 
kdy je forma daru jedinou možnou nebo nejschůdnější podporou ze strany městské části) a že 
žadatelé o finanční dar budou následně vyzváni, aby svou žádost podali znovu – tentokrát 
ovšem ve formě žádosti o individuální dotaci. Zamítnutí žádosti o finanční dar přitom vůbec 
neznamená neochotu Rady MČ finančně podpořit takto „zamítnuté“ žádosti –  je skutečně 
pouze výrazem snahy učinit systém finanční podpory co možná nejvíce spravedlivým a zapojit 
do něj vícestupňový systém posuzování kvality, účelnosti a přínosu projektů.  

V případě jakýchkoliv nejasností při podávání žádostí o individuální dotaci nebo dotazů 
jsme Vám samozřejmě k dispozici. Se svými dotazy se můžete obracet na zaměstnance Odboru 
sociálních věcí a školství, popřípadě při vyúčtování také na zaměstnance Ekonomického 
odboru.  
 
Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na spolupráci při realizaci Vašich projektů nejen pro 
občany Horních Počernic!       
 

Radní MČ Praha 20 


