Návrh pro PV č.j.:MSMT-29154/2016-3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
vydává dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,
o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy“, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657

Rozhodnutí č. 502017_0(č. prog.)_0000(poř.č.)
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky
v oblasti sportu na rok 2017(dále jen „Rozhodnutí“)
Spis č.j.: MSMTČlánek 1
Příjemce dotace
IČO:

Právní forma:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Č. registrace – spisová značka:
Číslo účtu příjemce, na který bude dotace poskytnuta:
Název programu:

funkce:
ze dne:

PROGRAM č.

Účelové určení dotace:

Pozn.: podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu jsou uvedeny v příloze.
Odůvodnění rozhodnutí o poskytnutí dotace:
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Dotace ze státního rozpočtu:

řádná dotace / rok

(v Kč)

Poskytovaná dotace celkem:
Na období:

Schválené rozpočtové náklady:

000 000 0000

Podíl dotace ze státního rozpočtu na financování programu
(v % rozpočtových nákladů na schválený projekt jako max. podíl):
Dotace se vyplatí j e d n o r á z o v ě , nejpozději do

000 %

……….

Gestor příjemce:
(jméno,adresa, telefon)

tel:

Gestor MŠMT:

Karmelitská 529/5
11812 Praha 1
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Článek 2

Obecná ustanovení
1.

2.

3.
4.

Podpora oblasti „Sportovní reprezentace“ a „Všeobecné sportovní činnosti“ vychází ze zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády č. 591, kterým
byla přijata Koncepce rozvoje sportu na období 2016-2025.
Časové vymezení pro pravidelnou celoroční sportovní činnost spolku je stanoveno na období
kalendářního roku.Finanční čerpání nákladů je vymezeno na období jednoho kalendářního roku,
viz článek 6.
Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
Pokud žadatel uvede v žádosti o dotaci nepravdivé údaje, zejména o počtu dětí a mládeže v členské
základně, jedná se o dotační podvod.
Článek 3

Vymezení obsahu
1.

2.
3.
4.

Poskytnutí dotace se realizuje v souladu s vyhlášením programů Státní podpory sportu pro rok
2017č. j.: ze dne …………a se schválenýmMetodickým pokynem poskytování dotací vyhlášených
Státní podporou sportu pro období 2017 až 2019.
Poskytnutí dotace se realizuje převodem na účet příjemce jednorázově. Způsob vymezuje MŠMT
v čl. 1 tohoto Rozhodnutí.
Dotace ze státního rozpočtu, její výše i způsob rozdělení vycházejí z možností státního rozpočtu
a z potřeb státu diferenciovaně zabezpečit činnost spolků v oblasti sportu.
Dle výše uvedených právních předpisů není na dotaci právní nárok.
Článek4

Povinnosti příjemce dotace
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Příjemce dotace je povinen použít dotaci k účelům uvedeným v článku 1 a v souladu spřílohou č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí.
Příjemce dotace je povinen při použití dotace postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace je povinen neprodleně písemně oznámit MŠMT změny identifikačních údajů
uvedených v článku 1.
Příjemce dotace je povinen zpracovat a zveřejnit hodnotící výroční zprávu za období, v němž byla
dotace poskytnuta, a to nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Zprávu příjemce
archivuje a společně se žádostí ji nahraje do programu IS-SPORT. Tato zpráva musí obsahovat:
 Roční statistický výkaz o členské a organizační základně nebo ročenku spolku,
 Účetní závěrku, pokud příjemce dotace vede účetnictví; resp. Přehled o majetku a
závazcích a Přehled o příjmech a výdajích, pokud vede jednoduché účetnictví.
Příjemce dotace je povinen při svém zániku, či přeměněpřednostně vypořádat vztahy s MŠMT,
tj. se státním rozpočtem ČR.
Příjemce dotace upraví své právní a faktické vztahy se subjekty plnící obsahové vymezení programů
vyhlášené Státní podpory sportu a stanovené Rozhodnutím tak, aby dotace byla použita v souladu
s příslušnými právními předpisy a tímto Rozhodnutím.
Příjemce dotace, resp. konečný příjemce dotaceje odpovědný za účelné, správné
a hospodárnévyužití poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příjemce dotace
předkládá na odbor sportu MŠMTvyúčtování dotace dle stanoveného postupu. Příjemce, resp.
konečný příjemce dotace je zodpovědný za případné nedostatky, které se vztahují k vyměření sankcí
při porušení rozpočtové kázně.
Plátce DPH nesmí hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty. Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb,
obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a uplatnil
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo
3

Návrh pro PV č.j.:MSMT-29154/2016-3

9.
10.

11.
12.
13.

z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do
něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést
částku odpočtu na účet finančního vypořádání.
Na náklady spojené s údržbou a provozem administrativní budovy spolku lze použít nejvýše 10 %
z poskytnuté dotace.
V případě, že administrativní budova spolku slouží nejen ke sportovní a tělovýchovné činnosti, ale i
k ostatním účelům, lze dotaci čerpat pouze na činnosti spojené se sportovní a tělovýchovnou
aktivitou.
V případě, že se v rámci spolku věnuje sportovní a tělovýchovné činnosti pouze její část (sekce), lze
dotaci čerpat pouze na činnosti související s touto částí (sekcí).
Náklady na zahraniční služební cesty, kde se jedná o zastupování nebo reprezentaci České
republiky, lze hradit z poskytnuté dotace pouze, pokud jsou součástí žádosti/projektu.
Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným pracovníkům MŠMT ověřovat účelné, správné
a hospodárné použití dotace.
Článek 5

Změnová řízení
1.

2.

3.

Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou možné jen v případech uvedených v § 14 odst. 13
písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů rozpočtových pravidel(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
Příjemce dotace žádá o změnu Rozhodnutío poskytnutí dotace na základě žádosti v systému ISSPORT, která se předkládá na odbor sportu v rámci vyhlášených kol Státní podpory sportu pro
příslušný kalendářní rok.
Provedení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace je přípustné pouze dodatkem, který poskytovatel
doručí příjemci dotace.
Článek 6

Účetnictví a vyúčtování
1. Příjemce odpovídá za účelné, správné a hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu
s vyhlášenými podmínkami programu, pro který byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Doklady prokazující
využití dotace musí být viditelně označeny číslem Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ke kterému se
vztahují.

2. Upozornění: I když Zásady vládyč. 657 z roku 2014 uvádějí termín podvojné účetnictví, obdržením
dotace vzniká jejímu příjemci povinnost vést účetnictví, resp. jednoduché účetnictví v souladu se
zákonem o účetnictví.

3. Finanční prostředky dotace lze použít na výdajeod 1. lednado 31. prosince příslušného kalendářního
roku a nelze je převádět do následujícího roku.

4. Příjemce dotace je povinen objem prostředků s poskytovatelem finančně vypořádat v termínech
stanovených vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

5. V případě nevyčerpání dotace je příjemce dotace povinen realizovat vrácení finančních prostředků
bezprostředně poté, co bude mít objektivní možnost zjistit, že dané finanční prostředky dle
účelového určení dotace nevyčerpá. Při vrácení finančních prostředků je příjemce dotace povinen
zaslat:

a) avízo k vrácení finančních prostředků na adresu MŠMTa to: 1x odboru sportu a 1x útvaru
hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT, avízo musí obsahovat: název příjemce
dotace, číslo Rozhodnutí, číslo Programu, celkový finanční objem dotace v Kč, celkový
finanční objem vratky v Kč, zdůvodnění vrácení finančních prostředků,

b) finanční prostředky na účet MŠMT (variabilním symbolem je č. Rozhodnutí):
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na výdajový účet č. 0000821001/0710 finanční prostředky, pokud příjemce dotace
vrací nevyčerpanou část dotace v průběhu kalendářního roku, na který je dotace
poskytnuta,
na účet cizích prostředků č. 6015-0000821001/0710, pokud příjemce dotace vrací
nevyčerpanou část dotace v rámci finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, tzn. od 1. ledna do 15. února následujícího roku.

6.

Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpanou část dotace do 15.prosince kalendářního roku, na
který je dotace poskytnuta, pokud je výše nevyčerpaných prostředků vyšší než 10 tis. Kč.

7.

Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 31. ledna následujícího rozpočtového
roku na formuláři viz příloha 1b.
Vyúčtování se předkládá za každou řádnou dotaci (Rozhodnutí a případný dodatek) v jednom
vyhotovení odboru sportu.

8.

Za vyúčtování zodpovídá příjemce dotace. Vyúčtovánímusí obsahovat:
 formulář k vyúčtování viz příloha 1b
 rozvahu (výkaz zisku a ztráty); resp. přehled o příjmech a výdajích dle zákona o účetnictví
 stručný komentář využití dotace a zhodnocení výstupů z projektu
 přehled konečných příjemců s výší přidělené dotace (programy II, III a IV)
 soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech.
Vyúčtování musí obsahovat údaj o případném nečerpání finančních prostředků, včetně zdůvodnění,
objemu a termínu vratky.
10. Včasné, správné a úplné vyúčtování dotace a vrácení nevyčerpaných prostředků do státního
rozpočtu je podmínkou pro poskytnutí dotace na následující rozpočtový rok.

9.

Článek 7

Kontrola nakládání s dotací
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu podléhá kontrole dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Kontroly u jednotlivých akcí realizuje odbor sportu ve spolupráci se specializovanými útvary
MŠMT a případněje předáno příslušnému finančnímu úřadu.
Kontrolu financování programů provádějí samostatně rovněž útvary MŠMT.
Nedodržení účelového určení dotace, podmínek jejího použití a dalších povinností stanovených
v tomto rozhodnutí a nedodržení lhůty pro finanční vypořádání a vrácení nepoužitých finančních
prostředků se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisůa podléhá sankcím podle § 44a zákona o rozpočtových pravidlech.
Za méně závažnéporušení podmínek ve smyslu § 14 odst. 4 písm. k) a § 14 odst. 6 zákona
o rozpočtových pravidlech lze považovat nepodstatné nedodržení stanovených lhůt pro odevzdání
vyúčtování s prodlením 15 dnů,nedodržení procentuálního vymezení mzdových prostředků, služeb
a ostatních nákladů.
Při opakovaném nedodržení podmínek stanovených MŠMT žádost spolku o dotaci bude vyřazena
z výběrového řízení pro přidělování státních dotací v nadcházejícím období.Případné řízení o
odnětí dotace může být zahájeno za podmínek stanovených v § 15 zákona o rozpočtových
pravidlech. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správnímřízení.

V Praze dne ……………………
……………………………………..
Mgr. Simona Kratochvílová, MBA
náměstkyně pro řízení sekcesportua mládeže
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Příloha č. 1a: Účelové určení a podmínky použití dotací poskytnutých v oblasti sportu
Příloha č. 1b: Tabulka k vyúčtování dotace
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