Příloha 1b.

Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu I
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu aţ do výše 100% rozpočtovaných
nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace
poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu v oblastech, které jsou stanoveny jako
celospolečenské priority, dle programového prohlášení vlády a Koncepce podpory sportu na
období 2016-2025.
Dotaci lze pouţít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců v ČR
i v zahraničí, účast reprezentantů na vrcholových světových soutěţích mimo území ČR
(zejména olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a juniorů, včetně
kvalifikačních soutěţí, YOG, EYOF, prostřednictvím vybraných sportovních svazů a
organizací včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou programu.
Dotaci lze použít pouze na:
Spotřebu materiálu:vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným
majetkem podle zákona o daních z příjmů související s provozem sportovního zařízení,
celkově však nejvýše do 25 % z poskytnuté dotace, netýká se spotřebního materiálu
pouţitého na údrţbu a provoz sportovních zařízení spotřebovaného v kalendářním roce
poskytnutí dotace. Vybavení hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví,
který má charakter související s plněním obsahového zaměření programu a jehoţ ocenění je
niţší nebo rovno 40 tis. Kč, celkově však nejvýše do výše 25% z poskytnuté dotace.
Cestovné:úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního
týmu), (včetně víz), zvířat a materiálu,
Ostatní sluţby:úhrada nákladů na ubytování, regeneraci, zdravotní zabezpečení členů
reprezentačního a realizačního týmu, technický servis, nájemné prostor související se
sportovní přípravou reprezentantů, stravování včetně nákladů na zkvalitnění stravy sportovců,
trenérů a členů realizačního týmu, na podporu antidopingového programu a potřeb
souvisejících se zajištěním dopingových testů a další sluţby bezprostředně spojené se
sportovní přípravou k reprezentaci,
Jiné ostatní sluţby:úhrada nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu
na standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, na tzv. nástupové oblečení
na vrcholných mezinárodních soutěţích, úhradu povinného poplatku za členství, za organizaci
akce pro Mezinárodní světovou federaci (dále jen „MSF“) nebo Evropskou sportovní
federaci, léčebné náklady v zahraničí, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu,
stipendia. Odměny za sportovní výsledky a poplatky za telekomunikační sluţby související
s plněním obsahového zaměření programu, jejichţ součet nesmí přesáhnout výši 10% z
poskytnuté dotace a další související sluţby,
Dotace nesmí být použita na:
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
- úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatíţení
bez účelových nákladů,
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úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností
úhradu výdajů na pohoštění1)a dary,
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

1)
Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu II
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
-

-

Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu bez spoluúčasti spolku
aţ do výše rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje
sportu v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako celospolečenské priority, dle
programového prohlášení vlády a Koncepce rozvoje podpory sportu na období 2016 aţ
2025.
Dotaci lze pouţít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců
v ČR i v zahraničí včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou
programu II (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické,
technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady /sluţby/, provozní a materiální
náklady, nájemné prostor související se sportovní přípravou).

Dotaci lze použít pouze na:
- spotřebu materiálu: vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným
majetkem podle zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů
upravujících účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však
nejvýše do 25 % z poskytnuté dotace, netýká se spotřebního materiálu pouţitého na
údrţbu a provoz sportovních zařízení spotřebovaného v kalendářním roce poskytnutí
dotace
- cestovné:úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního
týmu), zvířat a materiálu (včetně víz),
- ostatní sluţby: úhrada nákladů na ubytování, stravování včetně nákladů na zkvalitnění
stravy sportovců, trenérů a členů realizačního týmu,
- jiné ostatní sluţby: úhrada nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu na
standardní úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, léčebné náklady v zahraničí,
cestovní pojištění včetně pojištění sportovního materiálu, stipendia, odměny za
sportovní výsledky a další související sluţby, provozní a materiální náklady (tedy
náklady, které nesouvisí s pořízením hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo
technickým zhodnocením podle předpisů upravujících účetnictví), nájemné prostor pro
zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeţe, poplatky za telekomunikační sluţby
související s plněním obsahového zaměření programu, náklady za tyto ostatní sluţby
nesmí přesáhnout výši 10% z poskytnuté dotace.
Dotace nesmí být použita na:
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
- úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatíţení
bez účelových nákladů,
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
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nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
úhradu výdajů na pohoštění,
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu III
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Dotaci lze použít pouze na:
-

-

-

-

-

úhradu nákladů souvisejících s realizací organizační, sportovní a servisní činnosti
sportovní organizace (oprávněného ţadatele), personální, metodické, technické,
technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (sluţby), provozní
a materiální náklady (tedy náklady, které nesouvisí s pořízením hmotného,
nehmotného a jiného majetku nebo technickým zhodnocením podle předpisů
upravujících účetnictví), nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením
programu, aţ do výše rozpočtovaných nákladů Programu, které prokazatelně vzniknou
v kalendářním roce, ve které je dotace poskytnuta,
podporu činnosti ústředního orgánu sportovní organizace a článků jeho územní
spolkové struktury, včetně činnosti členů, pobočných a sdruţených spolků, související
s plněním obsahového zaměření programu na národní, krajské, regionální a místní
úrovni,
podporu zabezpečení plnění povinností ústředního orgánu sportovní organizace a
článků její územní spolkové struktury, daných legislativně právním prostředím ČR,
související s plněním obsahového zaměření programu,
úrazové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů, cestovné,
ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu,
osobní a mzdové náklady je moţné čerpataţ do výše poskytnuté dotace,
úhradu souhrnného poplatku za spolky v oblasti sportu pro OSA, Intergram (apod.),
celkové pojištění sportovců a odpovědnosti trenérů, sociální program olympioniků
prostřednictvím ČOV a dalších specifických potřeb, souvisejících s plněním
obsahového zaměření programu,
podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit, zdravého ţivotního stylu a
podporu výchovy mládeţe k pohybovým aktivitám,
údrţbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku / pobočného spolku,
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace.

Dotace nesmí být použita na:
-

-

úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují
dodávky, výkony a sluţby související s obsahovým zaměřením programu,
úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
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k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
úhradu výdajů na pohoštění 2) a dary,
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

2)
Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné
občerstvení.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu IV
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Dotaci lze použít pouze na:
-

-

-

-

-

-

údrţbu a provoz sportovního zařízení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí
objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor slouţící výhradně nebo
převáţně pro provozování sportu,
sportovní zařízení musí být ve vlastnictví spolku nebo v dlouhodobém nájmu.
Smlouva o dlouhodobém nájmu můţe být uzavřena s vlastníkem, kterým je spolek,
územní samosprávný celek nebo státní instituce. Dotaci lze poskytnout pouze spolku,
který je provozovatelem sportovního zařízení,
nájem musí být smluvně zajištěn na dobu minimálně 8 let tak, aby v roce čerpání
dotace a v roce následujícím byla smlouva o pronájmu účinná,
podporu údrţby se zabezpečením oprav sportovního zařízení, včetně technických
prostředků, strojů a zařízení ve vlastnictví spolku nebo dlouhodobém nájmu (viz bod
a) slouţících k plnění obsahového vymezení programu,
vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25%
celkové dotace,
podporu provozu, která můţe být vyuţita pouze na náklady související se spotřebou:
elektrické energie, vytápění, chlazení, dezinfekce, vodného, stočného, plynu, náklady
na kanalizaci, odvozu odpadků,
mzdové náklady zaměstnanců, případně sluţby se mzdovým charakterem je moţné
čerpat do výše 35 % celkového objemu schválené dotace na program (s výjimkou
zdravotně postiţených sportovců, školních a univerzitních sportovních klubů),

Dotaci nelze použít na:
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3),
- úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují
dodávky, výkony a sluţby související s obsahovým zaměřením programu,
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
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úhradu výdajů na pohoštění a dary,
reklamní a propagační činnost, výdaje související s propagací sluţeb sportovního
zařízení a jeho provozovatele,
výdaje související s pojištěním sportovních zařízení,
pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní
telefony apod.), s výjimkou zabezpečovacího zařízení,
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu V
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Dotaci lze použít pouze na:
-

-

-

-

-

úhradu nákladů souvisejících s realizací organizační, sportovní a servisní činnosti
sportovní organizace (oprávněného ţadatele), personální, metodické, technické,
technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (sluţby), provozní a
materiální náklady, nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením
programu, aţ do výše rozpočtovaných nákladů Programu, které prokazatelně vzniknou
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není Rozhodnutím
stanoveno jinak,
podporu činnosti ústředního orgánu sportovní organizace a článků jeho územní
spolkové struktury, včetně činnosti členů, pobočných a sdruţených spolků, související
s plněním obsahového zaměření programu na národní, krajské, regionální a místní
úrovni,
podporu zabezpečení plnění povinností ústředního orgánu sportovní organizace a
článků její územní spolkové struktury, daných legislativně právním prostředím ČR,
související s plněním obsahového zaměření programu,
úrazové, majetkové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů,
cestovné, ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu,
osobní a mzdové náklady je moţné čerpataţ do výše 75% poskytnuté dotace,
vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25%
celkové dotace,
podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit, zdravého ţivotního stylu a
podporu výchovy mládeţe k pohybovým aktivitám,
údrţbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku/pobočného spolku,
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace.

Dotace nesmí být použita na:
-

-

úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují
dodávky, výkony a sluţby související s obsahovým zaměřením programu,
úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
9
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-

k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
úhradu výdajů na pohoštění 3) a dary,
osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením
programu,
reklamní a propagační činnost,
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

3)
Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné
občerstvení.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu VI
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Neinvestiční dotace v Programu VI v oblasti sportu je poskytnuta na základě
vyhlášených neinvestičních programů „Státní podpora sportu“ pro příslušný rok.
- Dotace se poskytuje do výše 70% celkového rozpočtu projektu4, tato podmínka je
zahrnuta do příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
ČR.
- Projekt můţe být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků
evropských fondů a z dalších zdrojů.
- Dotace je určena na významnou sportovní akci s časovým omezením.
Dotaci lze použít pouze na:
-

-

-

-

-

-

vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25%
celkové dotace,
cestovné: úhrada nákladů na dopravu osob a materiálu do místa konání akce i v místě
konání akce, včetně mezinárodních účastníků, delegátů, rozhodčích a dalších
účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace,
ostatní sluţby: úhrada nákladů na ubytování, stravování, regeneraci, lékařskou sluţbu,
technický servis, pronájem prostor a zařízení při realizaci významné sportovní akce,
atd.,
osobní náklady je moţné čerpat do výše 45 % z poskytnuté dotace,
jiné ostatní sluţby: úhrada nákladů na standardní úrazové a cestovní pojištění,
pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu
po dobu konání akce, mediální a telekomunikační náklady vyplývající z reglementu
mezinárodní sportovní federace, odměny sportovcům do výše 10 % z poskytnuté
dotace, propagace akce do výše 20 % z poskytnuté dotace,
příspěvky mezinárodním organizacím: úhrada povinného poplatku organizátora
významné sportovní akce pro příslušnou mezinárodní světovou nebo evropskou
federaci.

Dotace nesmí být použita na:
-

-

4

úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují
dodávky, výkony a sluţby související s obsahovým zaměřením programu,
úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce

neplatí pro akce v kategorii A Významné sportovní akce mimořádné důleţitosti
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-

převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
úhradu výdajů na pohoštění 5) a dary,
osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením
programu,
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

5)
Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné
občerstvení.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu VII
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu aţ do výše 100% celkových
nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace
poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako
celospolečenské priority, dle programového prohlášení vlády a Koncepce rozvoje podpory sportu
na období 2016 aţ 2025.
Dotaci lze použít pouze na:
- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým
zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých spolků s celorepublikovou
působností, dle svých registrovaných stanov v oblasti zdravotně postiţených sportovců
(dále jen „ZPS“),
- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním a účastí
na sportovních akcích v ČR a účastí sportovců a realizačních týmů na mezinárodních
soutěţích mimo ČR, včetně kvalifikací a přípravných soustředění, prostřednictvím
jednotlivých spolků s celorepublikovou působností, dle svých stanov,
- činnost ústředního orgánu, ale i niţších článků v organizační struktuře spolku, dle
registrovaných stanov,
- realizaci sportovní činnosti do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt,které
prokazatelně vznikly v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku, na který
byla přiznána dotace,
- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25%
celkové dotace,
- mzdové náklady je moţné čerpat aţ do výše 100% schválené dotace na program,
- stipendia, zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky a poplatky za
telekomunikační sluţby související s plněním programu, jejichţ součet nesmí
přesáhnout výši 10% z celkové dotace.
Dotaci lze dále pouţít na organizační zajištění
- náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení,
regeneraci, zdravotnické zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního
charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy,
- náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní úrazové
pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných rozhodčích,
technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle reglementu soutěţe,
- úrazové a cestovní pojištění, sluţby, cestovné, ubytování, stravování,
- mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na sportovní činnost a organizaci spolku
zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami, viz vymezení výše,
- zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní
světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF),
- nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF,
- členský poplatek zastřešujícímu spolku.
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Dotace nesmí být použita na:
-

-

-

-

úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, (netýká se
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu
mezinárodní sportovní federace),
úhradu výdajů na pohoštění6 a dary.
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

6

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových
táborů.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu VIII
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)

Dotaci lze použít pouze na:
-

-

-

-

-

úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a
obsahové činnosti spolku dle obsahového zaměření programu, a to zejména v oblasti
zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeţe bez
spoluúčasti do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt,které prokazatelně
vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta,
činnost spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním obsahového
zaměření programu,
trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální
náklady (sluţby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení
sportovní činnosti dětí a mládeţe,
podíl nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeţe do 18 let,
tvoří minimálně 50 % z celkové dotace, tato podmínka platí pouze pro TJ/SK, které
obdrţí dotaci vyšší neţ 100.000 Kč,
úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, nájemné
prostor, provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti
dětí a mládeţe, související s plněním obsahového zaměření programu, maximálně do
výše 50% z celkové dotace,
vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výstroj, výzbroj) pro
sportování dětí a mládeţe do 18 let maximálně do výše 50% z celkové dotace.
(Nejedná se o sportovní materiál související s vybavením sportovního zařízení).

Dotace nesmí být použita na:
-

-

-

úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, netýká se
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu
mezinárodní sportovní federace,
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-

nelze duplicitně pouţít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu,
úhradu výdajů na pohoštění7 a dary,
duplicitní úhradu stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního
rozpočtu.
v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

7

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových
táborů.
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu IX
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
(dále jen Účelové určení)
Dotace se poskytuje aţ do výše 100% celkových nákladů projektu uvedených
v ţádosti.
- Projekt můţe být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků
evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován více orgány státní
správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více neţ 70% celkových nákladů projektu.
Dotaci lze použít pouze na:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým
zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých spolků s celorepublikovou
působností, dle hlavní činnosti svých platných a účinných stanov v oblasti školního a
univerzitního sportu,
pravidelnou mimoškolní sportovní činnost ţáků a studentů školních a univerzitních
sportovních klubů,
zabezpečení činností dle obsahového zaměření programu (zdravotní, metodické,
organizační, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady - sluţby, provozní
a materiální náklady, nájemné prostor),
organizaci a zajištění specifických školních soutěţí a soutěţí studující mládeţe na
vyšších odborných školách, univerzitách a vysokých školách v ČR,
realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním
významných sportovních akcí v ČR prostřednictvím České asociace univerzitního
sportu (ČAUS), pokud na stejnou akci neobdrţí finanční příspěvek z Programu VI,
v lichých letech na účast sportovců a realizačních týmů na Zimních a Letních
světových Univerziádách a v sudých letech na Akademických mistrovstvích světa těch
sportů, které nejsou na programu světových univerziád,
úhradu nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu na standardní úrazové a
cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, na tzv. nástupové oblečení na vrcholných
mezinárodních soutěţích, úhradu povinného poplatku za členství, za organizaci akce
pro Mezinárodní světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF nebo ESF),
léčebné náklady v zahraničí, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu,
stipendia.
realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním
významných sportovních akcí v ČR a účastí sportovců a realizačních týmů na
mezinárodních soutěţích mimo ČR prostřednictvím Asociace školních sportovních
klubů (dále jen „AŠSK“), pokud na stejnou akci neobdrţí dotaci z Programu VI,
činnost spolku s celostátní působností, včetně činnosti jeho členů, členských
organizací, pobočných a sdruţených spolků v organizační struktuře spolku
zajišťujících činnost související s plněním obsahového zaměření programu na krajské,
regionální a místní úrovni dle platných a účinných stanov,
realizaci činnosti, podle obsahového zaměření programu bez spoluúčasti aţ do výše
rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vznikly v kalendářním roce,
ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak,
úrazové a cestovní pojištění, cestovné, ubytování, stravování související s plněním
obsahového zaměření programu,
činnost ústředního orgánu (ale i niţších článků v organizační struktuře spolku, dle
registrovaných stanov),
Osobní náklady je moţné čerpat aţ do výše poskytnuté dotace,
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vybavení sportovními potřebami a sportovním materiálem neinvestičního charakteru
nejvýše však do 25 % z poskytnuté dotace,
- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25%
celkové dotace,
- odměny za sportovní výsledky, organizační činnost realizačních týmů a další poplatky
související s předmětnou činností (např. telekomunikační sluţby), jejichţ součet nesmí
přesáhnout výši 10% z poskytnuté dotace.
Dotace nesmí být použita na:
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
- úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, (netýká se
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu
mezinárodní sportovní federace),
- úhradu výdajů na pohoštění8 a dary,
- duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze
státního rozpočtu není dovolena,
- v případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.
-

Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu X
poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí
8

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových
táborů.
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(dále jen Účelové určení)
-

-

-

-

V případě programu X se dotace poskytují aţ do výše 100% celkových rozpočtových
nákladů projektu.
Projekt můţe být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků
evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých
státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více neţ 100 % celkových
rozpočtových nákladů projektu.
Dotace jsou poskytovány na podporu propagačně-motivačních sportovních akcí a
poradenství pro širokou veřejnost s časovým omezením na dobu tří let u
schválených projektů. Ţádosti i vyúčtování budou vyřizovány kaţdoročně.
V případě, ţe ţadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši
dotace, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného
činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Dotaci lze použít pouze na:
úhradu nákladů souvisejících s plněním obsahového zaměření programu a realizací
schváleného projektu (zdravotní, metodické, organizační, technické a servisní
zabezpečení, nemateriální náklady (sluţby), provozní a materiální náklady, nájemné
prostor),
- činnost sportovního spolku s celostátní působností související s obsahovým
zaměřením programu, včetně činnosti jeho členů, členských organizací, pobočných a
sdruţených spolků v organizační struktuře sportovního spolku zajišťujících realizaci
schváleného projektu na národní, krajské, regionální a místní úrovni dle platných a
účinných stanov,
- pro účely stanovené v programu se dotace poskytují aţ do výše 100% celkových
rozpočtových nákladů projektu, jeţ prokazatelně vznikly v kalendářním roce, ve
kterém je dotace poskytnuta s tím, ţe při vyúčtování dotace musí být příjemcem
dotace prokazatelně vykázán,
- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25%
celkové dotace,
- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, ubytování, stravování související s plněním
obsahového zaměření programu a realizací schváleného projektu,
- osobní náklady je moţné čerpat aţ do výše 45 % z poskytnuté dotace,
- vybavení sportovními potřebami a sportovním materiálem neinvestičního charakteru
nejvýše však 50% z poskytnuté dotace.
- odměny za sportovní výkony (drobné ceny – sportovní potřeby, hračky, cukrovinky,
květiny),
- náklady na propagaci, poradenství a popularizaci sportovních aktivit souvisejících
s realizací schváleného projektu, jejichţ součet nesmí přesáhnout výši 20%
z poskytnuté dotace.
Dotace nesmí být použita na:
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví,
- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3)
-
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-

-

-

9)

úhradu úroků, penále, sráţek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatíţení bez účelových nákladů,
financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují
dodávky, výkony a sluţby související s obsahovým zaměřením programu,
úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví.
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce
převádí v podstatě veškerá rizika a uţitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit
aktivum za cenu, o které se předpokládá, ţe bude podstatně niţší neţ reálná hodnota
k datu moţného vyuţití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část
ekonomické ţivotnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,
úhradu výdajů na pohoštění 9) a dary10,
osobní náklady, tj. mzdové náklady zaměstnanců - členů realizačního týmu, včetně
povinného zákonného pojistného placeného zaměstnavatelem, nad výši 45 tis. Kč na
osobu a měsíc,
reklamní a propagační činnosti, které nesouvisejí s realizací projektu,
duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu.

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů.

10

) Ceny pro účastníky soutěží do hodnoty 500 Kč nejsou považovány za dar.
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