
Shrnutí diplomové práce:

Diplomová práce se zabývá dotacemi a jejich právní úpravou. Autor zejména analyzuje 

právní úpravu České republiky související s poskytování dotací. Právní úprava dotací 

je podrobována srovnání s judikaturou vyšších soudů České republiky, zejména Nejvyššího 

správního soudu.

Autor v první části diplomové práce zasazuje dotace do širšího kontextu a porovnává 

je s právní úpravou státních podpor vycházející z práva Evropské unie, a dále definuje institut 

příbuzný s dotacemi, kterým je návratná finanční výpomoc. Autor se rozhodl pro bližší popis 

státních podpor s vymezením definičních znaků. Právní úprava návratné finanční výpomoci je 

analyzována samostatně, a dále je podrobena srovnání s právní úpravou dotací.

Následně je vymezena dotace coby právní institut, který je podstatou celé diplomové práce. 

Práce komplexně vymezuje základní pojem dotace, stanovuje možné druhy dotací a určuje 

finančních toků, ze kterých jsou dotace poskytovány. Jednotlivá tvrzení a úvahy jsou 

podloženy národní a zahraniční literaturou či judikaturou národních soudu. Dále autor 

vymezuje pojem dotační vztah coby základní vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotace 

se zvláštním zaměřením na subjekty dotačního vztahu.

Poté autor přistoupil k analýze samotného procesu poskytování dotací, tedy k procesní 

stránce dotace. Proces je rozdělen do tematických okruhů, které jsou jednotlivě podrobovány 

hlubším analýzám. Prvním okruhem je příprava poskytování dotací, v jehož rámci je 

pozornost soustředěna na přípravu v rámci programu a mimo program. Dalším okruhem jsou 

samotné právní skutečnosti zakládající dotační vztah se zaměřením na rozhodnutí o 

poskytnutí dotace a dohodu o poskytnutí dotace. Třetím okruhem souvisejícím s procesem 

poskytování dotace je její ukončení, kde autor klade důraz na ukončení dotace poskytnuté 

v rámci programu a dotace mimo program. Posledním tematickým okruhem jsou situace, kdy 

příjemce poruší podmínky, za kterých mu byla dotace poskytnuta. Autor v této části 

specifikuje jednotlivé způsoby, jakými je trestáno konkrétní porušení podmínek. V rámci celé 

procesní části jsou demonstrovány jednotlivá práva a povinnosti související s dotacemi.


