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Příloha č. 2 k Dílčí dohodě MŠMT pro rok 2019 
  vycházející z Rozhodnutí č. 502018_3E_016 

Obsah projektu a podmínky čerpání dotace 
 

A) Obsah projektu a jeho zaměření: 
 
Název projektu: Hasičský sport 2019 
 
Cílem je uspořádání okresních kol a krajských kol ve hře Plamen a dorostu a postupových soutěží v PS mužů 
a žen.   
 
Dotace je určena na úhradu materiálních nebo nemateriálních neinvestičních nákladů jako: 

- nájem prostor pro uspořádání soutěže  
- ubytování a strava účastníkům soutěže  
- cestovní náhrady stanovené zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce ve znění příslušných předpisů 

Ministerstva financí, 
- nezbytný materiál a služby pro uspořádání soutěže (například: časomíra, zdravotní služba ,..) 
- sportovní neinvestiční vybavení souvisejícím s uspořádáním soutěže, jehož hodnota nesmí 

přesáhnout částku 40 000,- Kč      
- Poháry, medaile a ceny maximálně ve výši 15% dotace  
 

Dotace není určena na mzdové náklady.   
 

 
 

    B) Vybrané podmínky čerpání z rozhodnutí č. 502018_3E_016 : 
           

 Podmínky použití dotace  

Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a 
Evropské unie (dále jen „EU“) a s tímto Rozhodnutím.  

Příjemce je povinen použít finanční prostředky z dotace vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní 
odpovědnost.   

Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů plnění účelu dotace, které Poskytovatel uvedl v Rozhodnutí jako 
způsobilé (výše uvedené) a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace 
přiznána. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání Rozhodnutí a které 
prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným tímto Rozhodnutím.  

Příjemce nesmí z finančních prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou 
těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací účelu dotace podle schváleného rozpočtu dotace. 
Výjimku mohou tvořit pobočné spolky, a to pouze v případě, že tyto pobočné spolky jsou fakticky zřízeny 
jako organizační jednotky hlavního spolku, podílí se na společném cíli v souladu s věcným zaměřením 
Výzvy a hlavní spolek za tyto pobočné spolky přebírá plnou odpovědnost ve vztahu k účelnému nakládání s 
poskytnutou dotací a k vyúčtování dotace.  

Finanční prostředky dotace musí být vynakládány efektivně, účelně a hospodárně v souladu s tímto 
Rozhodnutím. 

Povinnosti příjemce  

Příjemce nesmí stejné výdaje spojené s naplňováním účelu dotace nebo jeho části uplatňovat u jiných 
poskytovatelů veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj hrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle 
předchozí věty pouze této části výdaje.  
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Podpoření příjemci jsou povinni skutečnost o finanční podpoře MŠMT prezentovat v informačních 
materiálech nebo propagačních předmětech, které souvisejí s podpořeným projektem a jsou určené pro 
veřejnost, případně na sportovištích.  

Vedení účetnictví 

Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech projektu. 
Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a příjmy a 
výdaje, resp. výnosy a náklady, související s účelem dotace, sledovat v účetnictví odděleně.  

Doklady prokazující využití poskytnuté dotace musí být viditelně označeny číslem tohoto Rozhodnutí:  
Rozhodnutí č. 502018_3E_016 

Příjemce je povinen účetní záznamy vztahující se k účelu dotace dokládat při následných kontrolách 
prováděných oprávněnými orgány.  

Zakázky 

Příjemce je povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“).  

Kontrola 

Příjemce je povinen postupovat v souvislosti s výkonem kontroly dle platných právních předpisů.  

Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí nebo 
platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, vztahujících se k poskytnuté dotaci, 
poskytnout veškeré doklady vážící se poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o 
realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito orgány jsou především Poskytovatel, Ministerstvo financí, 
orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle 
platných právních předpisů ČR a EU.  

Příjemce je povinen informovat Poskytovatele písemně o všech provedených kontrolách, které souvisejí s 
poskytnutou dotací, ze strany jiných subjektů, a to ve lhůtě 15 pracovních dní od ukončení kontroly.  

Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně 
kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo 
uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené 
Poskytovatelem. 

Uchovávání dokumentů 

 Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy ČR a EU po dobu 10let od roku následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu 
vypořádání dotace.  

Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně 

Není-li v dalším ustanovení uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto 
Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových 
pravidel a výše odvodu za porušení rozpočtové kázně činí v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 písm. b) 
rozpočtových pravidel částku, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena. 

 


