
Libertariánský institut

Postoje veřejnosti k dotacím v ČR
Výzkumná zpráva

Praha 2016



Libertariánský institut

Obsah

1. Charakteristika, cíl a metodika projektu
2. Analýza výsledků

2.1. Názory na dotační politiku v ČR (slide 6-8)
2.2. Přerozdělování daní na dotace (slide 9-14)
2.3. Účelnost dotací (slide 15-16)
2.4. 2.5. Příkady nesmyslných dotací (slide 17-18)
2.6. Procesní náročnost dotací (slide 19)
2.7. Konotace dotačního systému (slide 20)
2.8. Dotační expanze (slide 21-22)
2.9. Hodnocení dotací (slide 23-25)

3.  Shrnutí
4.  Dotazník

info@libertarianskyinstitut.cz   |   www.libertarianskyinstitut.cz 2



Libertariánský institut

Charakteristika projektu

info@libertarianskyinstitut.cz   |   www.libertarianskyinstitut.cz 3

Dotace jsou vlastně výsledkem přerozdělovacího systému, kdy se nejdříve finance musejí 
nějakým způsobem získat, obvykle z výběru daní a posléze se nějakým dotačním způsobem 
tyto prostředky přidělují žadatelům
Přitom systém přerozdělování:
• Je administrativně náročný, musí se určit, na co stát peníze vyčlení. Pak musí úředníci zformulovat, jaké jsou 

požadavky na žadatele o dotaci a vypsat dotační řízení, zhodnotit došlé žádosti, vybrat mezi nimi, 
rozhodnout o přidělení dotace a následně kontrolovat správnost jejího čerpání a vyúčtování. Příjemci dotací 
pak musí sledovat subjekty vypisující dotační tituly, přizpůsobit svoje záměry vypsané dotaci, napsat projekt 
a splnit administrativní náležitosti spojené s podáním žádosti o dotaci. Po přidělení dotace pak musí 
příjemce vést její evidenci a vyúčtování, nechávat se kontrolovat

• Váže mnoho produkčních sil (administrativní aparát), které by mohly být využity efektivněji
• Podporuje korupci ať už legalizovanou (zajišťování dotací za provize), nebo skrytou (odklonění peněz)
• Ve svém výsledku je málo efektivní, o dotacích rozhodují úředníci, kteří určují na co půjdou dotace, což není 

vždy efektivní a účelné (viz výsledek šetření- nesmyslné dotace)

K tomu na závěr: Smyslem projektu je zjistit, jak občané nahlížejí na dotace obecně 
a jak reagují na výše uvedené skutečnosti, které jsou jim předloženy ve výzkumném 
šetření
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Cíl projektu
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• Cílem projektu bylo zjistit, jaké mají občané postoje k Dotacím v ČR. 
Konkrétně byly zjišťovány tyto skutečnosti: 
- Jaký mají občané názor na systém dotací (státu, krajů, EU) v ČR, jeho účelnost a  

efektivnost
- Jaký mají postoj ke skutečnosti, že stát nejdříve vybere finanční prostředky na       

daních a pak je přerozděluje v dotacích 
- Jak hodnotí samotný proces přidělování a získávání dotací, jeho korektnost,     

složitost a administrativní náročnost
- Jak se dotační systém promítá do korupce a nekalé konkurence
- Jak efektivně je nakládáno s finančními prostředky dotací
- Zda znají příklady nesmyslných a nehospodárných dotací z širšího i bližšího 

okolí
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Metodika projektu
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• Metodikou sběru dat bylo online dotazování na panelu respondentů, 
výzkumný vzorek reprezentuje populaci ČR. 

• Cílovou skupinou k dotazování byli občané starší 18 let z celé ČR
• Výběr vzorku kvótní, vzorek je reprezentativní (region, pohlaví, věk, 

vzdělání, velikost sídla domácnosti)
• Velikost vzorku: n=1000, z území celé ČR
• Timing projektu: dotazování se uskutečnilo počátkem měsíce září 

2016
• Průměrná délka rozhovoru byla cca 15 minut, 
• Sběr a kontrolu dat realizovala agentura: Data Collect, s.r.o.
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SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ V ČR

Odpovědi respondentů Výsledky
(N = 1000)

4%

48%

34%

15%

Je dobře nastaven a je 
transparentní

Není dostatečně dobře nastaven a 
není dostatečně transparentní

Není dobře nastaven a je 
nepřehledný

Nevím / Nedokážu posoudit

Q3. Jaký je Váš názor na systém přidělování dotací v ČR?

Komentář
Podle vyjádření občanů není v ČR systém 
přidělování dotací dobře nastaven. Shodují se v 
tom zcela jednoznačně. Rozdíl v názorech 
respondentů spočívá jenom v tom, jakou míru 
negativního hodnocení přisuzují přidělování 
dotací.

Téměř polovina občanů zastává mírně kritický 
názor na systém přidělování dotací. Podle nich 
není dostatečně dobře nastaven a není ani 
dostatečně transparentní. Druhá významná část 
občanů má k systému přidělování dotací ještě 
kritičtější pohled, uvádí, že není dobře nastaven a 
je nepřehledný. 

Tento názor na přidělování dotací v ČR je 
příznačný a typický  pro všechny věkové a 
vzdělanostní kategorie občanů, pro všechny 
regiony v ČR. Dá se tedy říci, že jde o ustálený a 
stabilní hodnocení dotačního systému v naší zemi.
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SMYSLUPLNOST DOTACÍ V ČR

Odpovědi respondentů Výsledky
(N = 1000)

5%

43%

42%

6%

4%

Dotace směřují zejména na potřebné 
věci, využívají se zejména účelně

Dotace někdy směřují na nepotřebné 
věci, využívají se někdy neúčelně

Využívání dotací je často 
přinejmenším problematické

Dotace se nikdy nevyužívají na 
potřebné věci, nikdy se nevyužívají 

účelně

Nemám názor na dotační politiku

Q2. Který z výroků nejlépe odpovídá Vašemu názoru na dotace od státu, krajů a EU?

Komentář

Další otázka směřovala na smysluplnost dotací, 
zda směřují na potřebné věci a jak je hodnocen 
jejich přínos.

Naprostá většina občanů hodnotí smysluplnost 
dotací negativně. Přitom krajní polohy hodnocení, 
tzn. absolutně pozitivní a absolutně negativní 
hodnocení se vyskytují jen výjimečně.

Dominantní názory na smysluplnost dotací se 
vyjadřují kriticky o tom, že dotace směřují někdy 
na nepotřebné věci, využívají se někdy neúčelně a 
dokonce, že někdy je využívání dotací 
přinejmenším problematické.

Povědomí o dotační politice je mezi našimi občany 
poměrně široce rozšířeno, zajímá se o ní většina 
občanů a zaujímá k ní také své stanovisko. O 
dotační politiku se podle výsledků šetření 
nezajímá a nemá na ni názor pouze minimum 
občanů.
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CELKOVÝ POČET VŠECH DOTACÍ
Q1. Jaký je Váš názor na celkový počet všech dotací od státu, krajů a EU? Jaký je Váš názor na finanční objem všech dotací od státu, krajů a EU?

Zbytečně 
mnoho

24%

Přiměřeně
35%

Příliš málo
18%

Nevím
23%

Celkový počet

Komentář

Celkový počet všech dotací je občany hodnocen 
tak, jak vnímají tuto skutečnost v bližším a širším 
okolí své existence. Hodnocení počtu dotací pak 
vychází jako průměrné v tom smyslu, že nejvíce 
lidí je hodnotí jako přiměřené a další část buď jako 
zbytečné mnoho nebo příliš málo. 

Komentář

Stejně tak jako celkový počet dotací byl občany 
hodnocen i jejich finanční objem. A výsledky jsou v 
tomto názoru občanů podobné. 
Nejvíce občanů finanční objem hodnotí jako 
přiměřený a další část buď jako zbytečně velký 
nebo jako zbytečně malý.

Zbytečně 
velký
21%

Přiměřený
33%

Příliš málý
22%

Nevím
24%

Finanční objem
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Q15. Nakolik souhlasíte s tvrzením, že každá dotace znamená, že stát lidem nejprve vezme peníze, za které si tak nemohou koupit to, co chtějí, a pak tyto peníze přerozděluje.

Přerozdělování daní na dotace

Komentář

Na základní tezi o tom, že dotace 
jsou vlastně výsledkem 
přerozdělovacího systému, kdy se 
nejdříve finance musejí nějakým 
způsobem získat, obvykle z výběru 
daní a posléze se nějakým dotačním 
způsobem tyto prostředky přidělují 
žadatelům, souhlasí většina občanů. 

Opačný názor o přerozdělování daní 
na dotace má pouze 14% občanů. 
Ambivalentní postoj zastává 22% 
lidí.

Kupodivu s růstem vzdělání mírně 
klesá míra souhlasu s 
přerozdělováním daní na dotace. 
Zajímavé je, že neutrální postoj 
zůstává u všech vzdělanostních 
kategorií shodný.

Odpovědi na základní výrok k 
dotacím: Škála 
souhlasu/nesouhlasu

Total Základní
(N=192)

Střední s 
maturitou
(n=529)

Vysokošk
olské

(n=279

22%
31%

19% 22%

20%

20%

23% 15%

20%

18%

20%
22%

22%

23%

22%
21%

8%
3%

9%
9%

5% 1% 5%
7%

3% 3% 2% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1=úplný souhlas

2

3

4=ani souhlas, ani
nesouhlas

5

6

7=úplný nesouhlas
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Q 9. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že dotacemi, kdy stát vybere peníze na daních, a pak je zase rozděluje, se společnost vrací zpátky do socialismu?

Odpovědi:
míra souhlasu/nesouhlasu

Total Základní
(N=192)

Střední s 
maturitou
(n=529)

Vysokošk
olské

(n=279)

8% 9% 7% 9%

29% 22% 30%
33%

24%
29%

25% 18%

19% 16%
19% 21%

9%
9%

8% 9%

12% 16% 12% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Silně souhlasím

Spíše souhlasím

Ani souhlasím, ani
nesouhlasím

Spíše nesouhlasím

Silně nesouhlasím

Nevím / Nedokážu posoudit

Přerozdělování daní na dotace

Komentář

Na otázku, zda se přerozdělováním 
daní na dotace se tak logikou 
nevracíme zpět, do doby existence 
socialismu v naší zemi, jsme dostali 
celou škálu míru 
souhlasu/nesouhlasu.

Nejvíce lidí souhlasí s tím, že 
systém přerozdělování daní na 
dotace nás vrací zpátky do 
socialismu. Opačný názor má o 
něco málo méně občanů.

Relativně dost občanů, asi třetina se 
raději vyhnula odpovědi na tuto 
otázku, zvolila buď neutrální 
odpověď nebo uvedla, že to 
nedokáže posoudit. 
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Q5. Jaký je Váš názor na systém přerozdělování daní na dotace v ČR?

Odpovědi na výroky: Systém
přerozdělování daní na dotace
v ČR

Total Základní
(N=192)

Střední s 
maturitou
(n=529)

Vysokoškol
ské

(n=279)

7% 7% 6% 10%

21% 18% 21%
22%

15%
13%

16%
13%

32%
37%

32% 30%

25% 26% 25% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Je příliš štědrý

Je na přiměřené úrovni

Je nedostatečný a na dotace
by měla jít větší část
prostředků z daní

Je zbytečný, namísto dotací
některým subjektům by se
měly snížit daně všem.

Nevím / Nedokážu posoudit

Přerozdělování daní na dotace
Komentář
Veřejnost je v odpovědích na otázku 
objemu financí přerozdělených z 
výběru daní na dotace rozdělena na 
3 nestejně velké skupiny.

Třetina občanů se domnívá, že 
namísto dotací by se měly snížit 
daně všem. Naproti tomu přibližně 
čtvrtina má názor, že by se ještě 
měly finanční prostředky na dotace 
zvýšit. To by pak znamenalo zvýšit 
daně.
Nejmenší skupina, 21% občanů 
považuje současný stav za 
optimální, tzn., že systém 
přerozdělování daní na dotace je 
přiměřený.

Musíme k tomu ještě dodat, že 
poměrně dost respondentů tuto 
záležitost není schopno posoudit, 
pravděpodobně se o to až tak 
nezajímá a tudíž k tomu nemá dost 
informací.
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Odpovědi
Systém přerozdělování váže 

mnoho produkčních sil.      
(N = 1000)

Systém přerozdělování je ve 
výsledku málo efektivní

(N =1000)

Systém přerozdělování vede k 
tomu, že vniká méně nových 

hodnot
(N =1000)

Q6. Prosíme, uveďte, zda souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o systému přerozdělování daní na dotace v ČR.

55%

9%

36%

Souhlasím

Nesouhlasím

Nevím, nedokážu posoudit

74%

10%

16%

55%

18%

27%

Přerozdělování daní na dotace – hodnocení systému

Komentář
Občané vyjádřili ve většině souhlas se všemi třemi výroky ohledně přerozdělování daní na dotace s tím, že to přináší negativní důsledky. Největší část 
občanů má výhrady ohledně efektivnosti samotného procesu přerozdělování daní na dotace. Rovněž tak většina občanů souhlasí s tím, že přerozdělování 
váže mnoho produkčních sil a samotné přerozdělování vede k tomu, že vzniká méně nových hodnot.
Nesouhlasný názor se všemi výroky je slabý, zastává ho jen malý počet občanů. Tato skutečnost potvrzuje, že celkový pohled na systém přerozdělování 
daní na dotace je neefektivní a názor na jeho uskutečňování je ve společnosti negativní.
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – PREFERENCE ZÁSAD

Odpovědi na výroky Výsledky
(N = 1000)

5%

10%

7%

5%

43%

8%

9%

14%

Proces rozdělování dotací mi přijde správný

Proces rozdělování dotací je administrativně náročný a nákladný, ale 
zmíněné náklady s dotacemi stojí za to

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a, možná jsou náklady příliš velké

Nezajímá mě to, netýká se mě to

Dotace jsou v principu dobré, ale chtělo by to zjednodušit je a 
zprůhlednit

Možná systém dotací není až tak prospěšný

Dotace brzdí ekonomiku a vážou příliš mnoho zdrojů, které pak chybí 
jinde

Dotace jsou špatné, protože je amorální všem brát a některým dávat

Q 16a Prosíme, vyberte výrok, který nejlépe vyjadřuje Váš pocit po přečtení tohoto popisu přidělování a získávání dotací

Komentář
Občané vybírali vždy je jeden výrok, který 
nejlépe vyjadřuje jejich postoj k 
přerozdělování daní na dotace. Zcela 
jednoznačně byl nejčastěji preferován 
výrok o tom, že Dotace jsou v principu 
dobré, ale chtělo by to je zjednodušit a 
zprůhlednit.

Další v pořadí byla preferována zásada o 
tom, že Dotace jsou špatné, protože je 
amorální všem brát a jenom některým 
dávat. Následuje zásada Proces 
rozdělování dotací je administrativně 
náročný a nákladný, ale zmíněné náklady 
s dotacemi stojí za to.

Celkově můžeme konstatovat, že náhled 
na dotace je různorodý, pohybuje se 
mezi oběma krajními zásadami 
jednoznačné podpory a jednoznačného 
odmítnutí systému dotací. Tyto krajní 
zásady jsou pak preferovány jen velmi 
málo.
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – ODMÍTÁNÍ ZÁSAD

Odpovědi na výroky Výsledky
(N = 1000)

24%

8%

11%

11%

10%

11%

12%

14%

Proces rozdělování dotací mi přijde správný

Proces rozdělování dotací je administrativně náročný a nákladný, ale 
zmíněné náklady s dotacemi stojí za to

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a, možná jsou náklady příliš velké

Nezajímá mě to, netýká se mě to

Dotace jsou v principu dobré, ale chtělo by to zjednodušit je a 
zprůhlednit

Možná systém dotací není až tak prospěšný

Dotace brzdí ekonomiku a vážou příliš mnoho zdrojů, které pak chybí 
jinde

Dotace jsou špatné, protože je amorální všem brát a některým dávat

Q 16b Prosíme, nyní vyberte výrok, který se nejvíce liší od Vašeho pocitu po přečtení tohoto popisu přidělování a získávání dotací.

Komentář
Nesouhlas se zásadami přerozdělování 
daní na dotace potvrdil, že názory 
občanů jsou velmi různorodé. Nejčastěji 
nesouhlas je s tím, že Proces 
rozdělování dotací je správný. To vlastně 
vyjadřuje negativní postoj lidí k 
přerozdělování daní na dotace.

Další odmítané zásady jsou opačného 
charakteru, de facto podporují proces 
přerozdělování daní na dotace. Jedná se 
o zásady: „Dotace jsou špatné, protože je 
amorální všem brát a některým dávat“ a „ 
Dotace brzdí ekonomiku a vážou příliš 
mnoho zdrojů, které pak chybí jinde.“

Z grafu je pak patrné, že další rozložení 
odpovědí občanů je vyrovnané a střídají 
se přitom zásady podporující a zároveň 
odmítající proces přerozdělování daní na 
dotace.
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Q7. Nakolik účelně se podle Vás využívají dotace v následujících oblastech? 

Škála 
účelnost/neúčelnost Zemědělství Zaměstnan

ost
Životní 

prostředí Kultura Dopravní 
stavby

Náklady 
spojené s 
migrací

Věda a 
výzkum

23%

8% 6% 7% 9%

39%

3%

18%
37%

21% 18%
26%

23%

11%

33%
30%

38% 39%

33%

15%

37%

13%

17%
26% 26% 22% 6%

33%

9%
2% 3% 3% 5%

3% 8%

9% 6% 6% 8% 6%
14% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zcela neúčelně

Spíše neúčelně

Jak kdy, jak co

Spíše účelně

Zcela účelně

Nevím/nedoká
žu posoudit

Účelnost využívání dotací - oblasti
Komentář

Účelnost využívání dotací je v 
jednotlivých oblastech hodnocena 
rozdílně. Nejvíce účelně jsou podle 
očekávání využívány dotace ve 
vědě a výzkumu. Následuje s 
malými rozdíly kultura, životní 
prostředí a dopravní stavby.

Na druhou stranu jako vysoce 
neúčelné je hodnoceno využívání 
dotací spojených s migrací. Do jisté 
míry očekávanou skutečností bylo, 
že využívání dotací na podporu 
zaměstnanosti je v převážné míře 
hodnoceno jako neúčelné.

Pokud se týká zemědělství, 
převažuje neúčelné hodnocení 
využívání dotací, zejména podíl 
hodnocení jako zcela neúčelný je 
poměrně vysoký.
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Komentář

Otázka směřovala na míru 
přesvědčení o účelnosti nebo 
bezúčelnosti dotací. Respondenti 
jsou o oblasti investování dotací 
dobře informováni. Co se 
informovanosti o dotace týká,  s 
vyšším vzdělání úměrně roste také 
zájem o tuto oblast.    

Naprostá většina dotazovaných 
považuje dotace za neúčelně 
investované a je přesvědčena, že 
prostředky nejsou investovány v 
zájmu veřejnosti. Míra přesvědčení o 
bezúčelnosti roste spolu se 
vzděláním respondentů.

Vysoká míra souhlasu také potvrzuje 
podezření respondentů na 
nedostačující kompetenci a 
odbornost rozhodujících institucí a 
orgánů. Dominantní názor 
respondentů se staví negativně také 
k udržitelnosti dotačních projektů.   

ÚČELNOST DOTACÍ PRO VEŘEJNÝ ZÁJEM
Q10 Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že se peníze z dotací často neinvestují tam, kde je to potřeba / ve veřejném zájmu, nýbrž do nesmyslných či neživotaschopných projektů, prosazených úředníky či aktivisty?
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PŘÍKLADY NESMYSLNÝCH DOTACÍ – OBECNĚ
Q8a Pokud by byla udělována cena za nejnesmyslnější dotaci roku, kterou dotaci byste nominoval/a?

Komentář

Respondenti měli vybrat z nabídky 
jednu dotaci, která je podle jejich 
názoru nejvíce nesmyslná.

Občané nejčastěji nesouhlasí s 
dotacemi na migranty v 15 % ze 
všech odpovědí. 

Za nesmyslné jsou považovány také 
samoúčelné stavby cyklostezek, 
rozhleden, nevyužívaných 
komunikací a stavba „čapího 
hnízda“. 

Dotace do zemědělství, podpora 
menšin a sociálních skupin a dotace 
do ekologie mají z pohledu 
respondentů smysl.    

Téměř čtvrtina respondentů vidí jako 
nesmyslné další konkrétní projekty, 
které nejsou specifikovány žádnou z 
kategorií.

15%

5%

9%

3%

3%4%

1%
1%

1%2%

5%

2%3%

1%

2%
2%

1%
1%

1%

1%

2%2%
1%

1%1%
1%
1%

1%

5%

24%

Dotace na migranty Řádk. %

Dotace na Čapí hnízdo Řádk. %

Dotace na rozhledny (ze kterých není nic vidět) Řádk. %

Dotace do zemědělství Řádk. %

Dotace na kotle / Kotlíková dotace / Zelená úsporám
Řádk. %
Cyklostezky (nevyužívané, nikam nevedou) Řádk. %

Betonové květináče / vany Řádk. %

Průhledy do podzemí v Jihlavě Řádk. %

Tunel Blanka Řádk. %

Řepka olejka / biopaliva Řádk. %

Silnice (opakované opravy, opravy nevyužívaných) /
Dálnice Řádk. %
Dotace pro neziskové organizace Řádk. %

Golfová hřiště Řádk. %

Jihočeská rozkoš /podpora návratu sexuálních pracovnic
do "normálního" života Řádk. %
Fotovoltaické / solární panely Řádk. %

Dotace Romům / menšinám Řádk. %

Dotace na začleněné nepřizpůsobivých Řádk. %

Rekonstrukce škol Řádk. %

Dotace soukromých firem / staveb Řádk. %

Dotace v nezaměstnanosti / od Úřadu práce Řádk. %

Doprava Řádk. %

Životní prostředí / Obnova zeleně Řádk. %
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PŘÍKLADY NESMYSLNÝCH DOTACÍ – OBECNÉ
Q8a Pokud by byla udělována cena za nejnesmyslnější dotaci roku, kterou dotaci byste nominoval/a?

Druh dotace
Vyhodnocení jako 

nesmyslné Celkem

Dotace na migranty 15% 15%

Dotace na rozhledny (ze kterých není nic 
vidět) 9% 9%

Dotace na Čapí hnízdo 5%

15%Silnice (opakované opravy, opravy 
nevyužívaných) / Dálnice 5%

Dotace obecně 5%

Cyklostezky (nevyužívané, nikam nevedou) 4% 4%

Dotace do zemědělství 3%

9%Dotace na kotle / Kotlíková dotace / Zelená 
úsporám 3%

Golfová hřiště 3%

Řepka olejka / biopaliva 2%

12%

Dotace pro neziskové organizace 2%

Fotovoltaické / solární panely 2%

Dotace Romům / menšinám 2%

Doprava 2%

Životní prostředí / Obnova zeleně 2%

Druh dotace Vyhodnocení jako nesmyslné Celkem

Dotace v nezaměstnanosti / od Úřadu práce 1%

14%

Dotace soukromých firem / staveb 1%

Rekonstrukce škol 1%

Dotace na začleněné nepřizpůsobivých 1%

Betonové květináče / vany 1%

Průhledy do podzemí v Jihlavě 1%

Tunel Blanka 1%

Jihočeská rozkoš /podpora návratu sexuálních 
pracovnic do "normálního" života 1%

Vzdělávání 1%

Věda a výzkum 1%

Dotace na chodníky 1%

Sportovní areál / hřiště / stadion 1%

Oprava náměstí / parku 1%

Dotace na most / lávku 1%

Další konkrétní projekty 24% 24%
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PŘÍKLADY NESMYSLNÝCH DOTACÍ – PŘÍPADY Z OKOLÍ
Q8b Jakou nesmyslnou dotaci ze svého nejbližšího okolí znáte?

Komentář

Respondenti označovali dotace, 
které považují za nesmyslné a 
současně s nimi mají zkušenosti ze 
svého okolí. 

Hodnocení nesmyslnosti dotace 
podle zkušenosti je rovnoměrně 
rozptýleno mezi jednotlivé případy. 

Podle vlastních zkušeností 
respondenti nejvíce poukazují na 
dotace investované do lokálních 
rekreačních zařízení jako jsou 
rozhledny, cyklostezky, nevyužívané 
silnice, sportovní areály. Tento názor 
se plně shoduje v obecné i konkrétní 
rovině.

Respondenti nemají mnoho 
zkušeností s dotacemi pro migranty, 
je zde patrný výrazný pokles od 
výše uvedeného obecného názoru.

3%

2%

6%
1%

1%

8%

4%

1%

1%

7%

1%
1%3%

3%

1%
1%

1%1%

2%
2%

4%3%
2%

1%

42%

Dotace na migranty Řádk. %

Dotace na Čapí hnízdo Řádk. %

Dotace na rozhledny (ze kterých není nic vidět) Řádk. %

Dotace do zemědělství Řádk. %

Dotace na kotle / Kotlíková dotace / Zelená úsporám
Řádk. %
Cyklostezky (nevyužívané, nikam nevedou) Řádk. %

Betonové květináče / vany Řádk. %

Tunel Blanka Řádk. %

Řepka olejka / biopaliva Řádk. %

Silnice (opakované opravy, opravy nevyužívaných) /
Dálnice Řádk. %
Dotace pro neziskové organizace Řádk. %

Golfová hřiště Řádk. %

Fotovoltaické / solární panely Řádk. %

Dotace Romům / menšinám Řádk. %

Rekonstrukce škol Řádk. %

Dotace v nezaměstnanosti / od Úřadu práce Řádk. %

Doprava Řádk. %

Životní prostředí / Obnova zeleně Řádk. %

Vzdělávání Řádk. %

Dotace na chodníky Řádk. %

Sportovní areál / hřiště / stadion Řádk. %

Oprava náměstí / parku Řádk. %
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PŘÍKLADY NESMYSLNÝCH DOTACÍ – KONKRÉTNÍ PŘÍPADY Z OKOLÍ
Q8b Jakou nesmyslnou dotaci ze svého nejbližšího okolí znáte?

Druh dotace Vyhodnocení jako 
nesmyslné Celkem

Cyklostezky (nevyužívané, nikam nevedou) 8% 8%

Silnice (opakované opravy, opravy 
nevyužívaných) / Dálnice 7% 7%

Dotace na rozhledny (ze kterých není nic vidět) 6% 6%

Sportovní areál / hřiště / stadion 4%
8%

Betonové květináče / vany 4%

Dotace na migranty 3%

9%Dotace Romům / menšinám 3%

Oprava náměstí / parku 3%

Fotovoltaické / solární panely 2%

10%

Dotace na most / lávku 2%

Dotace na chodníky 2%

Dotace na Čapí hnízdo 2%

Vzdělávání 2%

Druh dotace Vyhodnocení jako 
nesmyslné Celkem

Životní prostředí / Obnova zeleně 1%

16%

Tunel Blanka 1%
Věda a výzkum 1%

Průhledy do podzemí v Jihlavě 1%
Rekonstrukce škol 1%

Řepka olejka / biopaliva 1%
Golfová hřiště 1%

Jihočeská rozkoš /podpora návratu sexuálních 
pracovnic do "normálního" života 1%

Dotace soukromých firem / staveb 1%

Dotace v nezaměstnanosti / od Úřadu práce 1%

Dotace na začleněné nepřizpůsobivých 1%

Dotace obecně 1%
Dotace pro neziskové organizace 1%

Dotace na kotle / Kotlíková dotace / Zelená 
úsporám 1%

Doprava 1%
Dotace do zemědělství 1%
Další konkrétní projekty 42% 42%
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ADMINISTRATIVNÍ A PROCESNÍ NÁROČNOST DOTACÍ
Q11. Jaké je Vaše mínění o složitosti procesu při získávání dotací (žádost, doklady, evidence, financování, vyhodnocení)?
Q11b. Domníváte se, že proces při získávání dotace je úmyslně tak komplikovaný, aby se k dotacím dostali jen někteří? Komentář

Respondenti hodnotili procesní 
náročnost spojenou se získáváním 
dotací a případnou účelovost.  

Většina dotázaných respondentů se 
shoduje na tom, že administrativní 
proces pro získání dotace je složitý. 
Souhlas s tímto tvrzením vyjádřilo 85% 
dotázaných a 29% tento proces 
považuje za neúměrně komplikovaný.

Naopak za jednoduchý a 
nekomplikovaný považují pouhé 3% 
dotázaných. 

Respondenti z velké většiny hodnotí 
procesní náročnost jako jednoznačně  
komplikovanou a  přiklání se v 84%  k 
názoru, že se jedná o záměr vedoucí k 
možným manipulacím a odrazení 
žadatelů.  

Je to neúměrně 
složité
29%

Složitost procesu pro získání dotace

Souhlasí
84%

Nesouhlasí
16%

Záměrná náročnost získání dotace
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Komentář

Záporné konotace ve výrocích u 
respondentů vyvolaly silný ohlas, ve 
všech třech případech souhlas 
přesahuje 66% všech odpovědí. 
Naproti tomu s výroky nesouhlasilo 
méně než 9% dotázaných. 

Dotázaní mají z dotací výrazně 
negativní celkový dojem.  Z grafu 
vyplývá, že občané v dotacích vidí 
skrytou podporu korupce a nekalé 
konkurence. 67% dotázaných 
vyjádřilo obavu, že dotace nepřímo 
prostřednictvím zájmových skupin  
ohrožují demokratický systém.

Rozložení pozitivních a negativních 
reakcí, stejně tak jako povědomí o 
této oblasti, je rovnoměrné a 
vypovídá o stabilitě názorů.   

Odpovědi: Škála 
souhlasu/nesouhlasu s 
výrokem

Dotace podporují 
korupci

Dotace ohrožují skrze 
loajalitu příjemců 

demokratický systém

Dotace vytváří a 
podporují nekalou 

konkurenci

ZÁPORNÉ KONOTACE DOTAČNÍHO SYSTÉMU V ČR
Q12a Dotační systém podporuje korupci ať už legalizovanou (zajišťování dotací za provize), nebo skrytou (odklonění peněz).
Q12b Ten, kdo dotace přiděluje, si takto získává loajalitu příjemců dotací a tím je následně ohrožen demokratický systém. 
Q12c Namísto stability, srozumitelných a férových pravidel, ochrany vlastnictví a vymahatelnosti práva dotace podporují či přímo vytváří nekalou konkurenci. 
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Q17. Pokud by Vám někdo řekl, že každý pracovní den se právě popsaným způsobem v ČR rozděluje kolem 500 dotací. Připadalo by Vám to hodně? 

Škála přiměřenosti 
nákladů na dotace Total Zaměstnanci OSVČ

Podnikatelé
a svobodná 

povolání
Ekonomicky neaktivní

DOTAČNÍ EXPANZE – PŘIMĚŘENOST NÁKLADŮ

Komentář

Většině respondentů (77%) se zdá 
být rozdělování dotací na uvedeném 
příkladu nepřiměřeně štědré. 

Míra nesouhlasu se štědrými 
dotacemi roste spolu se vzděláním 
respondentů, méně vzdělaní 
dotázaní jsou v tomto ohledu 
benevolentnější.

Velmi zajímavé je srovnání souhlasu 
s dotační expanzí mezi kategoriemi 
podle zaměstnání. V kategorii 
ekonomicky aktivních se projevila 
podstatně silnější tendence 
souhlasu s redukcí dotací než u 
ekonomicky neaktivních občanů. 
Tendence redukovat dotace je 
jednoznačně nejsilnější u OSVČ a 
podnikatelů. Současně ovšem u 
skupiny podnikatelů 
zaznamenáváme i velmi silné (20%) 
opačné názory, které dotační 
expanzi podporují. 
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DOTAČNÍ EXPANZE – POCITY A NÁZORY

Odpovědi respondentů Výsledky
(N = 1000)

Q18 Jaký je Váš názor na to, že se v ČR rozděluje kolem 500 dotací, ačkoli se o tom nikde moc nemluví?

Komentář
Respondenti měli vyjádřit své bezprostřední pocity, 
když se dozvěděli o rozdělování až pěti set dotací 
denně. 

60% respondentů bylo touto informací 
překvapeno, z toho 29% tento fakt pociťuje jako 
nespravedlnost a podvod. 31% si tuto informaci 
nepřipouští osobně. Značná část 24% pak 
informaci nehodnotí a současně v nich nevzbuzuje 
dobrý pocit.

Souhrnně je patrné, že implementovaná informace 
na respondenty působí v 84% úspěšně. Bez 
ohledu na to, zda na respondenty výrok působí 
jako nová informace, dotační expanze budí v 
dotazovaných negativní pocity. 

Z grafu jsou patrné strategie vyrovnávání se 
respondentů s negativní informací odosobněním 
se (např. Tvrzení „nepřekvapuje mě to“, „nijak mě 
to neovlivňuje“)

31%

29%

24%

8%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Překvapilo mě to, ale nijak mě to
neovlivňuje.

Překvapilo mě to, a cítím v tom
neupřímnost, cítím se podveden/a.

Nepřekvapilo mě to, ale nemám z
toho dobrý pocit.

Nepřekvapilo mě to a nevadí mi to.

Nevím / Nedokážu posoudit
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3%

10%

24%

26%

15%

12%

10%

Rozhodně
dobrý(1)

Dobrý (2)

Spíše dobrý
(3)

Ani
dobrý/špatný

(4)

Spíše špatný
(5)

Špatný (6)

Rozhodně
špatný (7)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

HODNOCENÍ DOTACÍ – PO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
Q19  Jaký máte celkový dojem z dotací? 

Komentář

Hodnocení dotací po vyplnění 
dotazníků vyznělo mírně negativně 
(průměr z hodnocení 4,18).  
Zasloužil se o zejména 10% podíl 
občanů, kteří hodnotí dotace jako 
rozhodně špatné.

Celkový pohled na hodnocení dojmu 
z dotací ukazuje na diferencované a 
poměrně rovnoměrné rozdělení 
odpovědí občanů ČR. Zjednodušeně 
řečeno existují 3 skupiny občanů, 
jedni mají dojem převážně špatný, 
druzí neutrální a třetí skupina 
občanů je víceméně spokojená. 
Zajímavé je, že celkový počet těch, 
kteří jsou nespokojeni a těch, kteří 
jsou spokojeni je shodný.



Libertariánský institut

HODNOCENÍ DOTACÍ – PŘED A PO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
Q1c. Jaký máte celkový dojem z dotací? 
Q19  Jaký máte celkový dojem z dotací? 

10%
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24%
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10,0%

14,0%
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Před
vyplněním

Po vyplnění

Škála hodnocení
Rozhodně 

špatný
7

6 5 4 3 2
Rozhodně 

dobrý
1

Komentář

Porovnání celkového dojmu občanů 
z dotací na začátku vyplňování 
dotazníku a na jeho konci vyznělo v 
neprospěch hodnocení dotací. 
Zejména otázky na přerozdělování 
daní na dotace, jejich efektivnost a 
účelnost mají zřejmě podíl na 
zhoršeném hodnocení.

Ke zhoršenému hodnocení došlo 
zejména u krajně negativního 
hodnocení dojmu z dotací. 
Pochopitelné k obdobné změně 
došlo i na druhé straně hodnotícího 
spektra, kdy se  výrazně snížil počet 
občanů, kteří mají dobrý a rozhodně 
dobrý dojem z dotací.
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Komentář

Ke zhoršenému celkovému dojmu z 
dotací došlo po vyplnění dotazníku u 
všech vzdělanostních kategorií 
občanů ČR. Znamená to, že 
uvědomění si skutečnosti 
přerozdělování daní na dotace, jejich 
účelnost a efektivnost má negativní 
vliv stejně tak na ty, co mají základní 
i vysokoškolské vzdělání.

Kromě uvedených dat v grafu je 
důležité doplnit, že ke zhoršenému 
dojmu z dotací po vyplnění 
dotazníku došlo prakticky u všech 
kategorií občanů, stejně tak u mužů i 
žen, mladších i starších věkových 
skupin.

Odpovědi před a po vyplnění 
dotazníku: Škála 
souhlasu/nesouhlasu

Hodnocení před/po

Základní
(N=192)

Hodnocení před/po

Střední s maturitou
(n=529

Hodnocení před/po

Vysokoškolské
(n=279

9% 13%
6% 9% 8% 9%

10%

16%

7%
11% 9%

13%

13%

11%

18%
16% 16%

18%

27%

26%

24%

29%
21%

22%

21%

21%

26%

25%

27%
24%

13%
8%

14%
9%

14%
11%

8% 5% 5% 2% 5% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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2

Rozhodně dobrý (1)

HODNOCENÍ DOTACÍ – PŘED A PO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU PODLE VZDĚLÁNÍ
Q1c. Jaký máte celkový dojem z dotací? 
Q19  Jaký máte celkový dojem z dotací? 
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• Systém přidělování dotací není u nás dobře nastaven, občané mají vůči němu menší či větší 
výhrady, není podle nich optimálně nastaven a není zcela transparentní. Dotace někdy směřují na 
nepotřebné věci a jejich využití je více či méně často neúčelné.

• S logikou přerozdělování daní na dotace, kdy stát nejdříve vybere finance na daních a pak je 
nějakým způsobem přerozděluje souhlasí většina občanů. Důležité ovšem je, že také většina 
občanů uvádí, že tento systém přerozdělování je ve výsledku málo efektivní, váže mnoho 
produkčních sil a vede k tomu, že vniká méně nových hodnot.

• Celkový náhled na přerozdělování daní na dotace je mezi občany velmi různorodý a pestrý. 
Dominantní je však požadavek dotace zjednodušit a zprůhlednit. Významné jsou i výhrady vůči 
dotacím o tom, že není zcela morální všem brát a jenom některým následně dávat.
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• Nízká transparentnost dotačního systému souvisí také s komplikovaným administrativním 
postupem k získání dotací. Tento fakt je občany kritizován a přispívá k negativnímu pohledu 
veřejnosti na dotační systém. 

• Účelnost dotací je v jednotlivých oblastech rozdílná, kritické výhrady existují ve všech sledovaných 
oblastech. Nejvíce kriticky, jako neúčelné jsou hodnoceny dotační prostředky spojené s migrací a 
rovněž tak značné výhrady jsou vůči dotacím na zvýšení zaměstnanosti.

• Účelnost dotací je často kritizována na konkrétních příkladech, které čerpají respondenti z vlastní 
zkušenosti. Cílem kritiky tak jsou nevyužité cyklostezky a rekreační zařízení, vedlejší polní 
komunikace a další lokální využití dotací.  

• Celkový dojem z dotací  není u občanů příznivý, pozitivně ho hodnotí jenom přibližně jedna třetina.  
Významná je však skutečnost, že poté, co byly občanům předloženy otázky k přerozdělování daní 
na dotace, jejich efektivnost a účelnost, si mnozí uvědomili skutečnou tvář a logiku dotační politiky 
a jejich hodnocení se významně zhoršilo.
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DOTAZNÍK: Postoje veřejnosti k dotacím v ČR

Q1a. Jaký je Váš názor na celkový počet všech dotací od státu, krajů a EU?

Nevím, žádnou nesmyslnou neznám

Dotací je zbytečně mnoho, jsou nadpočetné.
Dotací je přiměřené množství.
Dotací je příliš málo, jsou nedostatečné.
Nevím / Nedokážu posoudit
Q1b. Jaký je Váš názor na finanční objem všech dotací od státu, krajů a EU?

Finanční objem dotací je zbytečně velký.
Finanční objem dotací je přiměřený.
Finanční objem je příliš malý, je nedostatečný.
Nevím / Nedokážu posoudit
Q1c. Jaký máte celkový dojem z dotací?

Pro svou odpověď použijte škálu od 1 do 7, kde 1 znamená „Rozhodně dobrý“ a 7 znamená „Rozhodně
špatný“.

Q2. Který z výroků nejlépe odpovídá Vašemu názoru na dotace od státu, krajů a EU?

Dotace směřují zejména na potřebné věci, využívají se zejména účelně.
Dotace někdy směřují na nepotřebné věci, využívají se někdy neúčelně.
Využívání dotací je často přinejmenším problematické.
Dotace se nikdy nevyužívají na potřebné věci, nikdy se nevyužívají účelně.
Nemám názor na dotační politiku.
Q3. Jaký je Váš názor na systém přidělování dotací v ČR?

Je dobře nastaven a je transparentní.
Není dostatečně dobře nastaven a není dostatečně transparentní.
Není dobře nastaven a je nepřehledný.
Nevím / Nedokážu posoudit
Q4. Jak je podle Vašeho mínění nakládáno s finančními prostředky z dotací?

Zpravidla hospodárně, efektivně
Hospodárně, ale někdy i nehospodárně
Často nehospodárně
Nevím / Nedokážu posoudit

Q5. Jaký je Váš názor na systém přerozdělování daní na dotace v ČR?

Rozhodně
Dobrý

Rozhodně
špatný

1 2 3 4 5 6 7

Je příliš štědrý.
Je na přiměřené úrovni.
Je nedostatečný a na dotace by měla jít větší část prostředků z daní.
Je zbytečný, namísto dotací některým subjektům by se měly snížit daně všem.
Nevím / Nedokážu posoudit

Q6. Prosíme, uveďte, zda souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o systému
přerozdělování daní na dotace v ČR.

Vždy se Vám v prostředním poli objeví výrok, pro který vyberete odpověď kliknutím na jedno z
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat".
Systém přerozdělování váže mnoho produkčních sil.
Systém přerozdělování je ve výsledku málo efektivní.
Systém přerozdělování vede k tomu, že vniká méně nových hodnot.
Souhlasím
Nesouhlasím
Nevím / Nedokážu posoudit
Q7. Nakolik účelně se podle Vás využívají dotace v následujících oblastech?

Vždy se Vám v prostředním poli objeví oblast, pro kterou vyberete odpověď kliknutím na jedno z
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat".
Zemědělství
Zaměstnanost
Životní prostředí
Kultura Dopravní
stavby
Náklady spojené s migrací
Věda a výzkum

Zcela neúčelně
Spíše neúčelně
Jak kdy, jak co
Spíše účelně
Zcela účelně
Nevím / Nedokážu posoudit

Q8a. Pokud by byla udělována cena za nejnesmyslnější dotaci roku, kterou dotaci byste
nominoval/a (stačí popsat rámcově a uvést oblast, kde byla dotace udělena)?

……………………………………………………..

DOTAZNÍK
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nechávat se kontrolovat.

Q8b. Znáte nějakou nesmyslnou dotaci ze svého nejbližšího okolí?

Ano, prosíme, upřesněte, jakou:
Ne

Q8c. Jakým způsobem ovlivňují Váš vztah k dotacím právě tyto nesmyslné dotace?

Q9. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že dotacemi, kdy stát vybere peníze na daních, a pak je zase
rozděluje, se společnost vrací zpátky do socialismu?

Silně nesouhlasím
Spíše Nesouhlasím
Ani souhlasím, ani nesouhlasím
Spíše souhlasím
Silně souhlasím
Nevím / Nedokážu posoudit

Q10. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že se peníze z dotací často neinvestují tam, kde je to
potřeba / ve veřejném zájmu, nýbrž do nesmyslných či neživotaschopných projektů, prosazených
úředníky či aktivisty?
Silně nesouhlasím
Spíše Nesouhlasím
Ani souhlasím, ani nesouhlasím
Spíše souhlasím
Silně souhlasím
Nevím / Nedokážu posoudit

Q11. Jaké je Vaše mínění o složitosti procesu při získávání dotací (žádost, doklady, evidence,
financování, vyhodnocení)?

Je to neúměrně složité a komplikované.
Je to poměrně složité.
Je to přiměřeně složité.
Je to poměrně jednoduché.
Je to velmi jednoduché.
Nevím / Nedokážu posoudit

Q11b. Domníváte se, že proces při získávání dotace je úmyslně tak komplikovaný, aby se k dotacím
dostali jen někteří?

Ano
Ne

Q12. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

Vždy se Vám v prostředním poli objeví výrok, pro který vyberete odpověď kliknutím na jedno z
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat".
Dotační systém podporuje korupci ať už legalizovanou (zajišťování dotací za provize), nebo skrytou
(odklonění peněz).
Ten, kdo dotace přiděluje, si takto získává loajalitu příjemců dotací a tím je následně ohrožen
demokratický systém.
Namísto stability, srozumitelných a férových pravidel, ochrany vlastnictví a vymahatelnosti práva
dotace podporují či přímo vytváří nekalou konkurenci.

Silně nesouhlasím
Spíše Nesouhlasím
Ani souhlasím, ani nesouhlasím
Spíše souhlasím
Silně souhlasím
Nevím / Nedokážu posoudit

Q15. Nakolik souhlasíte s tvrzením, že každá dotace znamená, že stát lidem nejprve vezme peníze,
za které si tak nemohou koupit to, co chtějí, a pak tyto peníze přerozděluje.
Pro svou odpověď použijte škálu od 1 do 7, kde 1 znamená „Zcela souhlasím“ a 7 znamená
„Vůbec nesouhlasím“.

preQ16. Prosíme, přečtěte si následující popis procesu přidělování a získávání dotací.

Někdo musí určit, na co stát peníze vyčlení. Pak musí úředníci zformulovat, jaké jsou požadavky na
žadatele o dotaci a vypsat dotační řízení, zhodnotit došlé žádosti, vybrat mezi nimi, rozhodnout o
přidělení dotace a následně kontrolovat správnost jejího čerpání a vyúčtování.

Příjemci dotací pak musí sledovat subjekty vypisující dotační tituly, přizpůsobit svoje
záměry vypsané dotaci, napsat projekt a splnit administrativní náležitosti spojené s
podáním žádosti o dotaci. Po přidělení dotace pak musí příjemce vést její evidenci a
vyúčtování, nechávat se kontrolovat.
Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

Q16a.
Někdo musí určit, na co stát peníze vyčlení. Pak musí úředníci zformulovat, jaké jsou požadavky
na žadatele o dotaci a vypsat dotační řízení, zhodnotit došlé žádosti, vybrat mezi nimi,
rozhodnout o přidělení dotace a následně kontrolovat správnost jejího čerpání a vyúčtování.

Příjemci dotací pak musí sledovat subjekty vypisující dotační tituly, přizpůsobit svoje záměry
vypsané dotaci, napsat projekt a splnit administrativní náležitosti spojené s podáním žádosti o
dotaci. Po přidělení dotace pak musí příjemce vést její evidenci a vyúčtování,

Zcela
souhlasím

Vůbec
nesouhlasím

1 2 3 4 5 6 7



Libertariánský institut

Prosíme, vyberte výrok, který nejlépe vyjadřuje Váš pocit po přečtení tohoto popisu přidělování a
získávání dotací.

Proces rozdělování dotací mi přijde správný.
Proces rozdělování dotací je administrativně náročný a nákladný, ale zmíněné náklady s dotacemi
stojí za to.
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a, možná jsou náklady příliš velké.
Nezajímá mě to, netýká se mě to.
Dotace jsou v principu dobré, ale chtělo by to zjednodušit je a zprůhlednit.
Možná systém dotací není až tak prospěšný.
Dotace brzdí ekonomiku a vážou příliš mnoho zdrojů, které pak chybí jinde.
Dotace jsou špatné, protože je amorální všem brát a některým dávat.

Q16b.
Někdo musí určit, na co stát peníze vyčlení. Pak musí úředníci zformulovat, jaké jsou požadavky
na žadatele o dotaci a vypsat dotační řízení, zhodnotit došlé žádosti, vybrat mezi nimi,
rozhodnout o přidělení dotace a následně kontrolovat správnost jejího čerpání a vyúčtování.

Příjemci dotací pak musí sledovat subjekty vypisující dotační tituly, přizpůsobit svoje záměry
vypsané dotaci, napsat projekt a splnit administrativní náležitosti spojené s podáním žádosti o
dotaci. Po přidělení dotace pak musí příjemce vést její evidenci a vyúčtování, nechávat se
kontrolovat.

Prosíme, nyní vyberte výrok, který se nejvíce liší od Vašeho pocitu po přečtení tohoto popisu
přidělování a získávání dotací.
Proces rozdělování dotací mi přijde správný.
Proces rozdělování dotací je administrativně náročný a nákladný, ale zmíněné náklady s dotacemi
stojí za to.
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a, možná jsou náklady příliš velké.
Nezajímá mě to, netýká se mě to.
Dotace jsou v principu dobré, ale chtělo by to zjednodušit je a zprůhlednit.
Možná systém dotací není až tak prospěšný.
Dotace brzdí ekonomiku a vážou příliš mnoho zdrojů, které pak chybí jinde.
Dotace jsou špatné, protože je amorální všem brát a některým dávat.

Q17.
Pokud by Vám někdo řekl, že každý pracovní den se právě popsaným způsobem v ČR rozděluje
kolem 500 dotací. Připadalo by Vám to hodně?

Pro svou odpověď použijte škálu od 1 do 7, kde 1 znamená „Rozhodně ano“ a 7 znamená
„Rozhodně ne“.

Q18.

Q18 Jaký je Váš názor na to, že se v ČR rozděluje kolem 500 dotací, ačkoli se o tom nikde moc
nemluví?
Překvapilo mě to, ale nijak mě to neovlivňuje
Překvapilo mě to, a cítím v tom neupřímnost, cítím se podveden/a
Nepřekvapilo mě to, ale nemám z toho dobrý pocit
Nepřekvapilo mě to a nevadí mi to
Nevím / Nedokážu posoudit

Q19. Jaký máte celkový dojem z dotací?
Pro svou odpověď použijte škálu od 1 do 7, kde 1 znamená „Rozhodně dobrý“ a 7 znamená „Rozhodně
špatný“.

Rozhodně ano -
připadalo by mi to

hodně

Rozhodně ne -
nepřipadalo by mi to
hodně

1 2 3 4 5 6 7

Rozhodně
Dobrý

Rozhodně
špatný

1 2 3 4 5 6 7
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Poprosili bychom Vás ještě o krátké hodnocení právě vyplněného dotazníku. Známkujte jako ve škole, tedy 1 - nejlepší hodnocení až 5 - nejhorší

Odpovědi:
Hodnocení/škála

Zajímavost 
tématu

Srozumiteln
ost otázek

Snadnost 
vyplňování

52% 51% 52%

23% 30% 24%

15%
11%

15%

4% 3% 4%2% 1% 2%4% 4% 3%
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Nejhorší hodnocení (5)

Bez odpovědi

Hodnocení tématu a dotazníku

Komentář

Na závěr vyplňování dotazníku byli respondenti 
požádáni, aby se vyjádřili k tématu šetření a 
položeným otázkám.

Výsledek odpovědí vyznívá jednoznačně kladně ve 
prospěch zajímavosti tématu Dotací. Více než 
polovina občanů hodnotí téma dokonce tou nejlepší 
známkou. Záporných odpovědí bylo minimálně.

Stejně tak se lidé jednoznačně kladně vyjádřili ke 
srozumitelnosti otázek a snadnosti vyplňování. 
Záporných odpovědí bylo opět minimálně.

Celkově pak můžeme konstatovat, že výzkumné 
šetření bylo obsahově dobře připravené a občané 
odpovídali se zájmem, předloženým otázkám 
rozuměli a způsob odpovědí nebyl pro ně obtížný.
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Hodnocení tématu a konceptu výzkumného šetření
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Respondenti kromě kvantitativního ohodnocení dotazníku měli ještě možnost se slovně 
vyjádřit k tématu šetření a způsobu jeho uchopení. Výsledky jsou následující:

Celkové hodnocení  vyznívá opět pozitivně, nicméně je třeba zmínit, že existují i neutrální či 
záporná hodnocení. Konkrétně viz níže:
Nejčastější pozitivní vyjádření (+): 
• Zajímavé, potřebné téma, rozšiřuje to pohled na dotace, ať se vám dále daří v práci
• Dotace poškozují a křiví trh, narušují konkurenční prostředí, je třeba je omezit či zrušit
• Dotace rozdmýchávají korupci a zaměstnávají řadu úředníků a příživníků
Neutrální: Dotace nejsou až tak špatná věc, ale je třeba je lépe kontrolovat, spravedlivě 
rozdělovat, kompetentní lidi, dále: tématu moc nerozumím.
Negativní vyjádření (-):
• Dotazník je zaměřen proti dotacím, na některé otázky nebyla varianta odpovědi, kterou bych volil


