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2016 2017 

rozšířeno účelové určení  

(nově je možné dotaci použít na cestovné, pojištění, pobytové náklady atd.) 

zvýšena částka na 1 dítě  

(v případě vyšší aktivity dítěte je částka 2.000 Kč/dítě) 

snížen požadavek na minimální počet dětí v TJ/SK  

(z 20 na a12) 

zavedeno elektronické podávání žádostí a vyúčtování  

(prostřednictvím informačního systému MŠMT dostupného na is-sport.msmt.cz) 

není vyžadována spoluúčast 

min. 50 % dotace je určeno na mzdové náklady a služby trenérů  

(v roce 2017 za podmínky, že TJ/SK obdržely více než 100.000 Kč) 



PŘEDPOKLAD REALITA 

Listopad 2016 – 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Prosinec 2016 – 

KONTROLA ŽÁDOSTÍ 

Duben 2017 – ZVEŘEJNĚNÍ 

ROZDĚLENÍ DOTACÍ 

Listopad až prosinec 2016 – PODÁVÁNÍ 

ŽÁDOSTÍ 

 Duben 2017 – ZPRÁVA MŠMT O 

POČTU PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ, AVIZO 

PŘEDPOKLÁDANÉHO ZPOŽDĚNÍ 

Červen až srpen 2017 – POSTUPNÉ 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SEZNAMŮ SE 

SCHVÁLENÝMI A ZAMÍTNUTÝMI ŽÁDOSTMI 
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podané zbývá ke kontrole v pořádku výzva k doplnění návrh k vyřazení

žádosti 2017 vyúčtování 2016

Zdroj informací: www.msmt.cz 



 více než 30% nárůst počtu žadatelů 

 MŠMT podcenilo náročnost celého procesu 
administrace programu 

 MŠMT má personální problémy - velká 
fluktuace pracovníků ministerstva ⇢ nízká 
odbornost 

 dotační kauza 

 MŠMT učinilo vstřícný krok a při zjištění 
nedostatků ve vyúčtování za rok 2016 nebo 
žádosti na rok 2017 kontaktovalo TJ/SK 



 celková alokace 811.014.348 Kč 

 4.338 podaných žádostí 
◦ 1. seznam – 1.172 schválených žádostí 

◦ 2. seznam – 1.356 schválených žádostí 

◦ 3. seznam – 802 schválených žádostí 

◦ 4. seznam – 501 schválených a 507 zamítnutých 
žádostí 

 Revize posledního seznamu – z 507 
zamítnutých žádostí bylo dodatečně 92 
žádostí schváleno 

 

 
4.338  

podaných žádostí 
(100 %) 

3.923 
podaných žádostí 

(90,43 %) 

415  
zamítnutých žádostí 

(9,57 %) 



 obdrželi rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu České republiky 
na rok 2017 vč. vyrozumění o neposkytnutí 
části dotace 
◦ Pozn.: pokud Váš klub rozhodnutí neobdržel, 

požádejte MŠMT o zaslání kopie, údaje z 
rozhodnutí budete potřebovat při vyúčtování a 
vypořádání dotace 

 na účet klubu byly připsány finanční 
prostředky 





Informace o poskytnutí příspěvku 

Povinnosti příjemce dotace 









Úvodní ustanovení 

Podmínky použití dotace 

Další podmínky 

Ostatní povinnosti 



 11 bodů, které upozorňují zejména na: 
◦ povinnost příjemce postupovat v souladu s 

rozpočtovými pravidly, 

◦ sankce či odebrání dotace v případě porušení 
některých podmínek, 

◦ možnost kontroly ze strany poskytovatele dotace, 

◦ neposkytnutí dotace v příštím roce v případě, že 
příjemce správně, včas a úplně nevyúčtuje 
poskytnutou dotaci, neprovede finanční 
vypořádání nebo nevrátí nevyčerpanou část 
dotace do státního rozpočtu 

 



 Nedodržení kterékoliv z Podmínek použití 
dotace je považováno za porušení rozpočtové 
kázně a bude sankcionováno odvodem ve výši 
100 % dotace. 
 

 Příjemce je povinen dodržet účel dotace: 
Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a 
tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, 
sportovní, organizační a obsahové činnosti. 
Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, 
tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. 



 Příjemce musí být realizátorem projektu. 
Služby a výkony spojené s realizací projektu 
mohou zajišťovat i jiné osoby, pokud s 
příjemcem uzavřely smlouvu. 
 

 Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt 
z více zdrojů není dovolena. 
 

 Příjemce je povinen při použití dotace 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 



 Důležitý termín – 15. 2. 2018 – do této doby je 
příjemce povinen zaslat ministerstvu: 
◦ tabulku finančního vypořádání 

◦ vyúčtování dotace, tedy: 

 Vyúčtování příspěvku za rok 2017 (úvodní strana) 

 Tabulku č. 1 – přehled zdrojů financování projektu 

 Tabulku č. 2 – rozpočet projektu podle nákladových 
položek 

 Celkovou výsledovku včetně transakcí 

 Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech 

◦ závěrečnou zprávu 

 



 Příjemce dotace (v případě Programu VIII 
tělovýchovná nebo tělocvičná jednota či 
sportovní klub, kterému je na základě žádosti 
a následně rozhodnutí poskytovatelem 
poskytnuta dotace ze státního rozpočtu) je 
povinen vypořádat dotaci se státním 
rozpočtem podle rozpočtových pravidel a 
podle vyhlášky o finančním vypořádání. 



 Finančním vypořádáním dotace se rozumí 
předání přehledu o čerpání a použití 
peněžních prostředků (tedy vyplnění tabulky 
dle přílohy k vyhlášce o finančním 
vypořádání) včetně komentáře a vrácení 
nepoužitých prostředků v průběhu 
rozpočtového roku nejpozději do 15.2.  



 Příjemce dotace provádí finanční vypořádání s 
poskytovatelem dotace, tzn. nejpozději do 
15. 2. 2018 musí TJ/SK zaslat MŠMT 
vyplněnou a podepsanou tabulku s 
vypořádání dotace za rok 2017. 

 





 Neprovedení finančního vypořádání podle 
vyhlášky o finančním vypořádání může být 
kontrolním orgánem (FÚ) považováno za 
porušení rozpočtové kázně dle ustanovení 
rozpočtových pravidel s tím, že takové 
porušení podléhá sankcím. Kontrolní orgán 
(FÚ) může stanovit sankci v podobě odvodu 
poskytnuté dotace nebo její části zpět do 
státního rozpočtu a případně i další penále. 

 



 V rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 bylo u 
programu VIII v čl. 6, bodě 4 uvedeno: 
◦ 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. 



 Nejedná se tedy o novou povinnost u 
příjemců dotace v roce 2017 – v současné 
době je řada TJ/SK ze strany FÚ penalizovaná 
za nedodržení povinnosti v roce 2016! 

 Doporučujeme – i nyní po termínu – tabulku 
finančního vypořádání za rok 2016 vyplnit a 
odeslat na MŠMT (odbor sportu, Karmelitská 



 Závěrečná zpráva za rok 2017 je obdoba 
komentáře, který předkládali TJ/SK k 
vyúčtování dotace z programu VIII za rok 
2016. 

 Závěrečná zpráva obsahuje popis čerpání a 
využití prostředků, procentuální vyjádření 
mzdových (a dalších) nákladů, popis 
specifických záležitostí. Závěrečná zpráva by 
měla mít rozsah max. 2 strany a měla by 
nabízet komentář k částkách uvedeným v 
přílohové tabulce č. 2 (nákladové položky). 





 Nedodržení kterékoliv z Dalších podmínek je 
neoprávněným použitím dotace, které je 
považováno za porušení rozpočtové kázně a 
bude sankcionováno ve výši stanové zvlášť 
pro každou z těchto podmínek. 
 



 Příjemce je oprávněn použít dotaci na: 
◦ Mzdové náklady 

◦ Spotřebu materiálu 

◦ Cestovné 

◦ Ostatní a jiné služby 

 

 Bližší specifikace uznatelných nákladů je 
uvedena v účelovém určení. 

 

 



 Za mzdové náklady jsou považovány: 
◦ Mzdové náklady zaměstnanců, členů realizačního týmu 

(HPP), 
◦ Ostatní osobní náklady (DPČ, DPP), 
◦ Náklady na služby trenérů (OSVČ) 

 
POZOR na limit: 45.000 Kč/osobu a měsíc (hrubá mzda, 
odvody nejsou do limitu zahrnuty) a nutnost určení hodinové 
sazby. Limit se vztahuje nejen na HPP, DPČ, DPP, ale také 
OSVČ. 
 
Příklad výpočtu: (45.000 Kč * 12 měsíců) / roční fond 
pracovní doby za rok 2017 - 2.000 hodin = 270 Kč / hod. 
 
POZOR – podíl nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a 
mládeže do 18 let musí činit min. 50 % z celkové dotace, a to 
v případě, že TJ/SK obdržely dotaci vyšší než 100.000 Kč. 
 



 Vybavení sportovními potřebami 
neinvestičního charakteru (výstroj, 
výzbroj) pro sportování dětí a mládeže 
může činit max. 50 % z celkové dotace. 
 

 Definice: 
◦ Sportovní výstroj = oblečení, obuv 
◦ Sportovní výzbroj = různé náčiní, nářadí a 

pomůcky nutné pro provozování sportovní 
činnosti (NEPATŘÍ SEM VYBAVENÍ 
SPORTOVIŠTĚ jako např. žíněnky, lavičky…) 

 
 



 Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, 
startovné, ubytování, stravování, 
nájemné prostor, provozní a materiální 
náklady, zdravotní zabezpečení ve 
sportovní činnosti dětí a mládeže (vše 
související se zaměřením programu) 
nesmí přesahovat 50 % dotace. 
 

 



 Projekt může být spolufinancován z obecních 
a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů. 

 

 Příjemce je povinen v účetnictví dotaci 
sledovat řádně a odděleně. 

 

 Příjemce je povinen do formuláře vyúčtování 
ve stanoveném termínu uvést všechny 
předepsané údaje. 

 



 Příjemce je povinen ministerstvo informovat o 
kontrolách, které u něj byly v souvislosti s 
poskytnutou dotací provedeny. 

 

 Příjemce je povinen ministerstvu oznámit 
veškeré změny svých identifikačních údajů 
uvedených v rozhodnutí, a to nejpozději do 
14 dnů od jejich uskutečnění. 

 



 Příjemce je povinen vydat a do 30. 6. 2018 
nahrát do systému IS-SPORT (dokumenty 
organizace) výroční zprávu o činnosti spolu s 
účetní závěrkou za rok 2017. 
 

 Příjemce je povinen finanční podporu 
ministerstva prezentovat na svých 
internetových stránkách minimálně po dobu 
jednoho roku od obdržení rozhodnutí a je 
povinen ve vyúčtování zaslat odkaz na své 
stránky. 

 



 Výroční zpráva je dokument, který je 
zpracován za období od 1. ledna do 31. 
prosince 2017, a to na základě 
vyhodnocení činnosti TJ/SK. Jednotlivá 
ustanovení výroční zprávy by měla být 
předmětem jednání/schválení orgánu 
TJ/SK (valné hromady, výroční konference, 
členské schůze nebo alespoň výkonného 
výboru či správní rady). 

 



 Výroční zpráva zpravidla obsahuje: 
◦ Obecné informace o spolku 
◦ Hlavní a vedlejší činnost spolku 
◦ Struktura spolku 
◦ Členská základna spolku 
◦ Informace o hospodaření  

 
 Vzor výroční zprávy najdete na internetových 

stránkách PTU www.ptupraha.cz 
 

 Ve vyhlášení programu VIII na rok 2016 byla 
zmíněna „řádně schválená výroční zpráva“ – to 
znamená, že zprávu projednal orgán TJ/SK a 
zpráva je orazítkovaná a podepsaná statutárním 
zástupcem. 

 

http://www.ptupraha.cz/


 Logo MŠMT lze umístit na internetové stránky 
TJ/SK, nebo přímo k aktivitě, která byla z 
projektu podpořena a je prezentována na 
webu TJ/SK. 

 Pokud TJ/SK nemá webové stránky, měla by 
být prezentace podpory zřejmá z dokumentů, 
které se k podpořeným aktivitám váží (např. z 
pozvánky na soustředění nebo z výroční 
zprávy). 





 Příjemce je oprávněn z dotace hradit též DPH, 
pokud dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá nárok na odpočet této daně. 

 

 Žádost o změnu rozhodnutí lze podat v 
souladu s § 14 odst. 13 písm. a) 
rozpočtových pravidel nejpozději do 15. 11. 
2017. 

 



 ČUS, resp. PTU doporučila podat žádost o 
změnu rozhodnutí těm TJ/SK, jejichž celkové 
náklady projektu uvedené v Informaci o 
poskytnutí příspěvku (vycházející z rozpočtu 
přiloženému k žádosti na rok 2017) byly 
větší, než by TJ/SK byly schopny doložit, a to 
z důvodu, že: 
 MŠMT u programu VIII ustoupilo od akceptace, 

jejíž součástí by byl upravený (závazný) 
rozpočtu, který by odpovídal přidělené dotaci, 

 MŠMT nevydalo do 8.12.2017 žádné závazné 
pokyny ani metodiku k vyúčtování dotace. 

 
 

 



 MŠMT z důvodu velké administrativní zátěže 
s velkou pravděpodobností nevyhoví 
žádostem o změnu rozhodnutí a žadatelé 
budou poučeni, že: 
◦ V rámci vyúčtování je potřeba vyúčtovat částku ve 

výši poskytnuté dotace. Není vyžadována 
spoluúčast z vlastních zdrojů, neboť projekt je 
celospolečensky významný. 

◦ V programu VIII není třeba vystavovat nové 
rozhodnutí, pokud nový rozpočet projektu 
odpovídá výši přidělené dotace (nebo je vyšší). 

 

 



Vyúčtování příspěvku na rok 2017 (úvodní strana) 

Tabulka č. 1 – Přehled zdrojů financování projektu  

Tabulka č. 2 – Rozpočet projektu podle nákladových položek 

Celková výsledovka včetně rozpisu transakcí 

Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech 



Vyúčtování za rok 2017 je nutné před 

odesláním v listinné podobě nahrát do 

systému IS-SPORT. Ten byl pro nahrávání 

vyúčtování k jednotlivým žádostem 

zpřístupněn 8. 12. 2017. Na stránkách 

MŠMT byl prezentován manuál pro 

vyúčtování. 



 Všechny údaje nutné pro 
vyplnění této tabulky jsou 
uvedeny v Informaci o 
poskytnutí příspěvku. 

 TJ/SK nevyplňují údaje o 
zřizovateli (zřizovatele 
mají pouze příspěvkové 
organizace, školy…). 

 

 



TJ Horní Dolní z.s. 

Spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

01234567 

Horní 123, Dolní Lhota, PSČ 123 45 

MSMT-12620/2017 

Jan Novák, tel. 777 777 777, email: jan@novak.cz 



Praze 11.12.2017 

Jan Novák, předseda 



 Zdroje: 

 Orgány státní správy 
(ministerstva) 

 Orgány územní 
samosprávy (hlavní 
město Praha, městské 
části) 

 Ostatní (sponzorské 
dary, strukturální 
fondy EU, vlastní 
zdroje…) 



 Přesto, že je pod tabulkou č. 1 uvedena věta „Údaje o 
celkových poskytnutých finančních prostředcích musí být 
minimálně ve stejné výši jako údaj o celkové výši rozpočtu 
projektu uvedený v Informaci o poskytnutí příspěvku“, 
nebude dle současných informací nutné vykazovat v tabulce 
celkové náklady projektu. 

 







 Nákladové položky:  

 Materiálové náklady (v 
podvojném účetnictví 
účet 501) 

 Nemateriálové náklady 
(v PÚ účty 502, 511, 
512, 518) 

 Jiné provozní náklady 
(v PÚ např. účet 549, 
551) 

 Mzdové náklady (v PÚ 
účet 521)  

 Odvody na sociální a 
zdravotní pojištění    
(v PÚ účet 524) 



 Dle Manuálu pro vyúčtování není nutné v tabulce č. 2 
vyplňovat údaje do prvních dvou sloupců, kde měly být 
uvedeny předpokládané a skutečné náklady dle rozpočtu. 



 Příjemci dotace z programu VIII budou v tabulce č. 2 
vyplňovat pouze třetí sloupec s názvem „Přidělený 
příspěvek z MŠMT“, příp. poslední sloupec s názvem 
„Vratka zaslaná zpět na MŠMT“ (4. sloupec se vyplní 
automaticky). 

 Vzhledem k tomu, že příjemci dotace z programu VIII 
nezasílaly na MŠMT akceptaci, zůstanou první dva sloupce 
prázdné. 

 Pro příjemce dotací z programu VIII není původní rozpočet 
(příloha žádosti o dotaci) závazný co se týká rozložení 
nákladových položek. 

 



 Celkovou výsledovkou je míněna výsledovka dotace, tzn. 
pokud klub obdržel dotaci ve výši 78.000 Kč, budou ve 
výsledovce uvedeny výnosy ve výši 78.000 Kč a náklady ve 
stejné celkové výši. 



 Rozpisem transakcí je míněn přehled jednotlivých položek 
zaúčtovaných v souvislosti s přijetím a použitím dotace z 
programu VIII. 



 Do soupisu je potřeba uvést nejen mzdové náklady (HPP, 
DPČ, DPP), ale také náklady na činnost trenérů OSVČ. 




