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Podmínky vyúčtování dotace MŠMT – Hasičský sport 2019 v roce 2019 
 

Podmínky vyúčtování přidělených částek z dotace MŠMT na soutěže v roce 2019 
 
A) Podmínky čerpání prostředků: 

 
Cílem je příprava a organizace soutěže hasičů v roce 2019.  

           
1) Prostředky na soutěž budou vyúčtovány formou faktury (vzor příloha č. 1), jejíž přílohou budou: 

vyúčtovací tabulka (příloha č. 2), kopie prvotních dokladů (označených viz bod 2) a výsledková 
listina.  

 
2) Prvotní doklady, které budou přefakturovány musí být takto označeny:  

 
 „ Rozhodnutí č. 502018_3E_016  
    z dotace hrazeno …….. Kč“ 

 
3) Faktura bude vystavena a zaslána včetně všech povinných příloh po uspořádání soutěže nejpozději do 

30.11.2019 elektronicky na email: sojka@dh.cz.    
 

4) Náklady, které lze fakturovat: 
a. ubytování, stravné a doprava účastníků soutěží nebo akcí dle projektu podle příslušných předpisů o 

cestovních náhradách Ministerstva financí, 
b. nájem stadionu nebo místa pro pořádání soutěže  
c. zakoupení překážek a ostatních pomůcek pro soutěž nebo úhrada za jejich zhotovení ( cena 

pořízení nesmí být vyšší než 40 000,- Kč) ,  
d. nákup cen na soutěže v podobě diplomů, pohárů, medailí a věcných cen, ( maximálně ve výši 15% 

dotace)  
e. nezbytné služby a materiál související s konáním soutěží např. zdravotnická asistence, časomíra 

apod. 
 

B) Doplňující vysvětlení k účetnictví a vyhodnocení plnění. 
 

Podvojné účetnictví: 
 
Pro účtování si organizátor stanový samostatné účty a zakázky. Níže jsou uvedeny doporučené účty pro 
účtování dotací.  
 
Pro SH, u kterých údaje na základě podkladů zajišťuje zpracování Kancelář sdružení, jsou účty závazné.  
 

Pro soutěže mladých hasičů hrazené z dotace MŠMT – sport se použijí účty 501631, 512631, 518631.  Na 
dané účty se dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje. K dotaci není třeba dokládat žádné 
vlastní zdroje.  Příjem dotace se účtuje na účty 346 631 – nárok dotace MŠMT a banka 221xxx.   
Zároveň s přijetím dotace se zaúčtuje nárok na dotaci a to: 346 631/691 631 
Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 630. 
Zároveň se použije označení zakázky:  ST-D OSH mh1 a pro vlastní zdroje soutěže ST–V OSH mh1. 
V případě, že z dotace MŠMT-sport hradí více soutěží je třeba u zakázky upravit poslední číslo pro každou 
soutěž.    
 

Pro soutěže mužů a žen hrazené z dotace MŠMT – sport se použijí účty 501671, 512671, 518671.  Na dané 
účty se dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje. K dotaci není třeba dokládat žádné vlastní 
zdroje.  Příjem dotace se účtuje na účty 346 671 – nárok dotace MŠMT a banka 221xxx.   
Zároveň s přijetím dotace se zaúčtuje nárok na dotaci a to: 346 671/691 671 
Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 670. 
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U všech účtů se použije označení pro dotaci zakázka: ST-D OSH h1. Pro vlastní zdroje se použije zakázka 
ST-V OSH h1. V případě, že z dotace MŠMT-sport hradí více soutěží je třeba u zakázky upravit poslední 
číslo pro každou soutěž.    
 
 
Jednoduché účetnictví: 
 
Pořadatelé si ve finančním deníku zvolí zkratku ( zakázku )  pro pořádanou soutěž. Touto zkratkou budou 
označeny všechny zápisy ve finančním deníku týkající se dané soutěže.   
 
 
Přílohy:     

1) faktura 
2) vyúčtovací tabulka 

 


