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  Příloha č. 3 k Dílčí dohodě MŠMT pro rok 2020 
  vycházející z Rozhodnutí č. 502020_3E_113 

 

Vysvětlení k ú četnictví a vyhodnocení pln ění  
 

A) Podvojné účetnictví: 
 
Pro účtování dotace jsou stanoveny samostatné účty, které jsou doporučeny pro KSH/OSH/MSH/SDH 
(dále jen  “SH“), která vedou podvojné účetnictví. Pro SH, u kterých účetnictví zpracovává Kancelář 
sdružení, jsou účty závazné.  
 
1) Pro SH, která využívají 6-místnou účtovou osnovu (účetnictví se vede v programu Pohoda):    

 
a) Dotace na sportování mládeže 

  
Okresní sdružení hasičů : 
Pro náklady spojené s dotací MŠMT – sport se použijí účty 501631, 512631, 518631.  Na dané účty se 
dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje. Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní 
zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 630. 
Pořízené materiálové vybavení mládeže pro pořádání sportovních akcí z dotace MŠMT na sport se u OSH 
použije účet 501631.Vybavení, jehož cena je vyšší než 5000,- Kč za kus se zároveň zaúčtuje na majetkový 
účet 022620/082620.  Na dané účty se dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje.  
 
U všech účtů se použije označení pro dotaci zakázka: ST-D OSH mh. Pro vlastní zdroje se použije 
zakázka ST-V OSH mh. 
K dotaci není třeba dokládat žádné vlastní zdroje.   
 
Krajské sdružení hasičů : 
Pro náklady spojené s dotací MŠMT – sport se použijí účty 501632, 512632, 518632.  Na dané účty se 
dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje. Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní 
zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 630. 
Pořízené materiálové vybavení mládeže pro pořádání sportovních akcí z dotace MŠMT na sport se u OSH 
použije účet 501632.Vybavení, jehož cena je vyšší než 5000,- Kč za kus se zároveň zaúčtuje na majetkový 
účet 022620/082620.  Na dané účty se dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje.  
 
U všech účtů se použije označení pro dotaci zakázka: ST-D KSH mh. Pro vlastní zdroje se použije 
zakázka ST-V KSH mh. 
K dotaci není třeba dokládat žádné vlastní zdroje.   
 

b) Dotace na sportování dospělých 
 
Okresní sdružení hasičů : 
Pro náklady spojené s dotací MŠMT – sport se použijí účty 501671, 512671, 518671.  Na dané účty se 
dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje. Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní 
zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 630. 
Pořízené materiálové vybavení mládeže pro pořádání sportovních akcí z dotace MŠMT na sport se u OSH 
použije účet 501671.Vybavení, jehož cena je vyšší než 5000,- Kč za kus se zároveň zaúčtuje na majetkový 
účet 022620/082620.  Na dané účty se dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje.  
 
U všech účtů se použije označení pro dotaci zakázka: ST-D OSH h. Pro vlastní zdroje se použije zakázka 
ST-V OSH h. 
K dotaci není třeba dokládat žádné vlastní zdroje.   
Okresní kolo v PS mužů a žen : 
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Krajské sdružení hasičů : 
Pro náklady spojené s dotací MŠMT – sport se použijí účty 501672, 512672, 518672.  Na dané účty se 
dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje. Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní 
zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 630. 
Pořízené materiálové vybavení mládeže pro pořádání sportovních akcí z dotace MŠMT na sport se u OSH 
použije účet 501632.Vybavení, jehož cena je vyšší než 5000,- Kč za kus se zároveň zaúčtuje na majetkový 
účet 022620/082620.  Na dané účty se dávají jak náklady hrazené z dotace tak i vlastní zdroje.  
 
U všech účtů se použije označení pro dotaci zakázka: ST-D KSH h. Pro vlastní zdroje se použije zakázka 
ST-V KSH h. 
K dotaci není třeba dokládat žádné vlastní zdroje.   
 
 
V případě, že materiál nemáte přesně stanoven, zda pro mládež nebo dospělé, tak se použije jedna z výše 
uvedených zakázek.  
 

c) Přijetí dotace se zaúčtuje:   
 
Příjem dotace u OSH se účtuje na účty banka 221xxx  a 346 631 – nárok dotace MŠMT.   
Zároveň s přijetím dotace se zaúčtuje nárok na dotaci a to: 346 631/691 631. 
U všech účtů se použije označení pro dotaci vhodná zakázka: ST-D OSH mh nebo ST-D OSH h.  
Je třeba dodržet, aby na konci roku souhlasilo: 

- součet na účtech 501631, 512631, 518631 pro zakázku ST-D OSH mh se rovnal účtu 691 631 pro 
zakázku  ST-D OSH mh. 

- součet na účtech 501671, 512671, 518671 pro zakázku ST-D OSH h se rovnal účtu 691 631 pro 
zakázku  ST-D OSH h. 
 

Příjem dotace u KSH se účtuje na účty banka 221xxx  a 346 632 – nárok dotace MŠMT.   
Zároveň s přijetím dotace se zaúčtuje nárok na dotaci a to: 346 632/691 632. 
U všech účtů se použije označení pro dotaci vhodná zakázka: ST-D KSH mh nebo ST-D KSH h.  
Je třeba dodržet, aby na konci roku souhlasilo: 

- součet na účtech 501632, 512632, 518632 pro zakázku ST-D KSH mh se rovnal účtu 691 632 pro 
zakázku  ST-D KSH mh. 

- součet na účtech 501672, 512672, 518672 pro zakázku ST-D KSH h se rovnal účtu 691 632 pro 
zakázku  ST-D KSH h. 

 
 
 
2) Pro ostatní SH, která účtují jiným způsobem – využívají 5-místnou účtovou osnovu nebo vedou 

jednoduché účetnictví: 
  

- všechna SH musí dodržet podmínku, že v účetnictví musí čerpání a využití dotace být sledováno 
odděleně a průkazně. 

 
V účetnictví je třeba u všech účtů používat výše uvedené zakázky.  
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B) Podmínky dotace a vyúčtování  
 
Z dotace lze hradit náklady stanové v příloze číslo 2. dílčí dohody.  Z dotace lze hradit až 100% celkových 
nákladů projektu . Na medaile, odměny, poháry a ceny lze použít maximálně 15% z přidělené dotace.   
 
Vyúčtování dotace : 

b1) Okresní sdružení hasičů : 
OSH vyúčtuje dotaci na předepsaném formuláři KSH. Pracovník KSH provede věcnou a formální 
kontrolu. OSH při vyúčtování předloží: 

o kompletně vyplněnou vyúčtovací tabulku s krátkým komentářem (jaké soutěže se uskutečnily, 
na co se dotace využila, ….).   

o prvotní doklady hrazené z dotace, na kterých bude (případně na místě se doplní) označení:  
Rozhodnutí č. 502020_3E_113  
z dotace hrazena částka …..     ,-Kč 

o účetní sestavu (dokladová výsledovka - vzor je v příloze ) 
  
Po kontrole pracovník KSH na vyúčtování potvrdí správnost údajů. Jedno vyhotovení vyúčtování vrátí 
OSH a jedno vyhotovení si nechá pro svoji evidenci. Kopii vyúčtování a dokladovou výsledovku zašle 
na emailovou adresu: dotace@dh.cz.    
  
OSH předá vyúčtování KSH tak, aby vyúčtování bylo odesláno nejpozději 15.12.2020. Pro vyúčtování 
se použije se tabulka „MŠMT – sport-OSH“ .   
Finanční prostředky budou zaslány zálohově předem po vrácení podepsané dohody.  

 
b2)  Krajské sdružení hasičů : 

    Pro vyúčtování dotace KSH použije tabulku „MŠMT – sport-KSH “. Součástí vyúčtování bude: 
o vyúčtovací tabulka  
o kopie označených prvotních dokladů hrazených z dotace (lze pro kontrolu zaslat předem bez 

označení) 
o  účetní sestava (dokladová výsledovka)  

 
Všechny prvotní doklady hrazené z dotace musí být označeny: 

Rozhodnutí č. 502020_3E_113  
z dotace hrazena částka …..     ,-Kč 

 

Vyúčtování se zašle na emailovou adresu: dotace@dh.cz nejpozději do 15.12.2020. 
Finanční prostředky budou zaslány zálohově předem po vrácení podepsané dohody.   
 
C) Náležitosti dokladů 
 
Veškeré účetní doklady, které slouží, jako podklad pro čerpání dotací musí obsahovat potřebné 
náležitosti:   

a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního dokladu (tedy o co se jedná), - 

( když není na dokladu uveden rozpis položek , je třeba vedle dokladu udělat rozpis např. na 
dokladu je uvedeno strava 7000,-Kč a vedle je tedy třeba uvést počet jídel, cena jednoho jídla ),    

c) peněžní částku (lze uvést např. jednotkovou cenu, množství a cenu celkem), 
d) okamžik (datum) vyhotovení účetního dokladu a okamžik (datum) uskutečnění účetního 

případu nejsou-li shodné, 
e) podpis osoby odpovědné za účetní případ a podpis osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

V případě výdajového dokladu též musí obsahovat podpis osoby, která hotovost přijala. 
 

Jestliže je doklad vystaven na odběratele (např. faktura) musí jako odběratel být uvedeno SH, které má 
daný doklad v účetnictví.       
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D) Informace k zákonu č. 134/2016, Sb. o zadávání veřejných zakázek 
 
Pro zakázky malého rozsahu tj. u zboží a služeb do částky 2 miliony Kč postupovat podle níže uvedeného 
paragrafu 
 
§ 6 

Zásady zadávání ve řejných zakázek 
(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v 
a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen 
„členský stát“), nebo 
b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu 
zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. 
 
 

Přílohy:  
• tabulky pro vyúčtování:   

o MŠMT – sport-KSH  
o MŠMT – sport-OSH.   

• vzor účetní sestavy – dokladová výsledovka    
 
Vše je ke stažení na stránkách www.dh.cz/ekonomika/dotace 
 


