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SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI KULTURY V KOSTCE

Poskytnutí dotace schvaluje Zastupitelstvo města Brna



Nejvyšší orgán samosprávy města Brna, správce veřejného rozpočtu dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění.
Sestává se z 55 politických členů volených veřejností. Pro přijetí usnesení je dle jednacího řádu zapotřebí
souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, tedy alespoň 28.



Má právo rozhodovat v plném rozsahu svých pravomocí, tedy i v případné neshodě s poradními orgány,
pokud toto rozhodnutí bude v souladu se zákonem.



Na poskytnutí dotace vzniká právní nárok až uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž podmínky též
schvaluje Zastupitelstvo města Brna.
Hodnoticí komise, Kulturní komise Rady města Brna i Rada města Brna jsou pouze doporučujícími, nikoliv
rozhodujícími orgány.
Rada města Brna: má 11 členů a k přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů,
tedy aspoň 6 hlasů.






Kulturní komise Rady města Brna: má aktuálně 11 členů, k přijetí usnesení je nutný nadpoloviční počet
všech hlasů, tedy aspoň 6 hlasů.
Projednávané materiály obsahují stanoviska všech poradních orgánů nikoliv jen Rady města Brna.
Zastupitelstvo města Brna má tedy kompletní podklady k tomu, aby se mohlo rozhodnout. Archiv těchto
materiálů je k dispozici zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvomesta-brna/materialy-k-jednani-na-zmb/.

Princip participace občanů na řízení města = hodnoticí komise pro poskytování dotací







Jsou ustanoveny pro každý dotační program - 9 programů, 9 komisí.
Jejich činnost se řídí: vyhlášenými dotačními programy a Jednacím řádem hodnoticích komisí pro
hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury, Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna
pro vyhlášené programy, Zásadami pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
a platnou legislativou.
Odbor kultury MMB důsledně neovlivňuje hodnotící verdikty komisí, členy nesměruje, zajišťuje pouze
organizační a kontrolní činnosti ve vztahu ke komisím. Hodnotitelé mají k dispozici také informace
z předchozích let.
Složení členů: 3 externí odborní pro danou oblast + 2 interní odborní z řad Komise kulturní RMB nebo na
základě jejího doporučení jmenovaných Radou města Brna (aktuálně např. v oblasti výtv. umění).



Výběr členů: o jednom členu hlasuje elektronicky sama veřejnost, jednoho vybírá akademická sféra
(vysoké školy) a jeden je volen na základě doporučení Odboru kultury MMB tak, aby byli hodnotitelé
žánrově dostatečně diversifikovaní pro danou oblast. Odbor kultury MMB zpravidla doporučuje kandidáty
z řad osob nominovaných veřejností, a s odůvodněním jejich doporučení je předkládá ke schválení
resortnímu náměstku pro oblast kultury.



Politické zastoupení mezi členy komise je v menšině, přestože je její nezbytnou součástí, neboť právě
političtí reprezentanti nesou odpovědnost za veřejné finance a měli by proto být přítomni celému procesu
vyhodnocování žádostí o dotace. Kulturní komise Rady města Brna má možnost do této funkce navrhnout
nejen svého člena, ale i externí osobu.
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Posuzování a hodnocení žádostí o dotace v linii: odbor – hodnoticí komise – kulturní komise – rada
města – finanční výbor zastupitelstva – zastupitelstvo města











OK MMB: Posoudí formální stránku každé žádosti z hlediska splnění veškerých požadovaných náležitostí
a úplnosti požadovaných příloh, ekonomický kredit žadatele a návrh rozpočtu a historii žadatele (smluvní
porušení v minulosti) dle parametrů striktně vymezených vyhlášeným dotačním programem. Každá
hodnoticí komise má tajemníka z řad zaměstnanců OK MMB. Tito, ani jiní zaměstnanci OK MMB, sami
žádosti nehodnotí a do procesu hodnocení nad rámec formální kontroly nebo poskytnutí vyžádaných
informací nijak nezasahují.
Hodnoticí kritéria a jejich sub-kritéria: stanovená dotačními programy. Jsou nastavena tak, aby byla
v souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna. Zároveň je jasně definovaný bodový
rozsah každého kritéria, což zaručuje omezení subjektivního posuzování žádostí. Kritéria jsou každoročně
projednávána v rámci evaluace dotačního systému, která probíhá formou veřejné ankety a jednání
s hodnoticími komisemi.
1. kolo hodnocení: Účastní se jej všichni členové hodnoticí komise dle stanovených kritérií. Po ukončení
1. kola je vytvořen seznam žádostí s uvedením celkového součtu bodů za každého hodnotitele. Na
extrémní krajní hodnoty, tedy na nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení není brán zřetel (v případě bodové
shody hodnotitelů jen jedno z nich). Tímto opatřením je eliminováno riziko, že jedno krajní hodnocení
rapidně ovlivní bodový výsledek, ať již kladně či záporně. Ze zbývajících bodových hodnocení hodnotitelů
se následně vypočítá průměrné bodové hodnocení pro každou žádost. K výslednému průměru bodového
hodnocení se na závěr přičte bodové hodnocení OK MMB za formální posouzení žádosti. Aktuálně lze
udělit max. 35 bodů celkem na jednu žádost. Společné jednání členů se koná dle jejich uvážení.
Výsledkem prvního kola je seznam s celkovým bodovým výsledkem žádostí.
2. kolo hodnocení: Dotační program stanoví min. bodovou hranici pro přidělení dotace (aktuálně 25 bodů).
Každá komise se sejde na prezenčním jednání, zpravidla několikahodinovém. Výši dotace navrhují
členové hodnoticí komise v rámci celkové schválené částky na daný dotační program, a to v závislosti na:
1. požadované částce (výši) dotace
2. počtu získaných bodů a průměru bodového hodnocení.
žádosti dále prochází projednáváním Kulturní komisí Rady města Brna, Radou města Brna, Finančním
výborem Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstvem města Brna.
orientační časový harmonogram celého procesu v konkrétním kalendářním roce je zveřejněn zde:
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/dotace/Harmonogr
am_2021.pdf

Úprava střetu zájmů při poskytování dotací



Je pro členy hodnoticích komisí zakotvena v dotačních programech.
Žádný člen hodnoticí komise nesmí být v hodnocené oblasti žadatelem o dotaci, ať již jako soukromá
osoba nebo statutární zástupce právního subjektu.



Každý člen hodnoticí komise hlásí podjatost k žádostem, ke kterým má případnou vazbu on, jeho rodinní
příslušníci nebo jeho zaměstnavatel, přestože není přímo žadatelem nebo statutárním orgánem. Tyto
žádosti nehodnotí a při jejich projednávání komisí není přítomen a zapojen do diskuze, ať již z hlediska
obsahu nebo návrhu finanční částky.



Nestrannost a nezávislost svého hodnocení dokládají členové hodnoticích komisí čestným prohlášením,
ve kterém mimo jiné deklarují následující:
o posuzování projektů/činností budu provádět na základě svých osobních/odborných zkušeností;
o pokud při posuzování projektů/činností zjistím, že jsem s některým z žadatelů nebo s některým
projektem/některou činností ve vztahu podjatosti (tj. rodinný, pracovní či jiný obdobný poměr), toto bez
prodlení oznámím OK MMB a současně se zdržím dalšího hodnocení v souvislosti s touto podjatostí;
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budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s účastí
v hodnoticí komisi a v souvislosti s hodnocením žádostí o dotace v oblasti kultury, tím není dotčeno
právo orgánů města Brna a jejich členů na informace vůči hodnoticí komisi;
o při posuzování projektů/činností budu respektovat pravidla EU a platný právní řád ČR (zejména právní
předpisy týkající se ochrany osobních údajů, obchodního tajemství, ochrany autorských práv).
Na dodržení podmínek dohlíží tajemníci hodnoticích komisí.
Na střet zájmů členů komisí, Rady města Brna, Finančního výboru a Zastupitelstva města Brna jakožto
veřejných funkcionářů se vztahuje obecná legislativa (zejm. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích).
o
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