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  Příloha č.3 k Dílčí dohodě MV pro 2018 
 

Doplňující vysv ětlení k ú četnictví a vyhodnocení pln ění. 
 

A) Podvojné účetnictví: 
 
Pro účtování dotace jsou stanoveny samostatné účty, které jsou doporučeny pro KSH, OSH, MSH (dále 
jene“SH“), která vedou podvojné účetnictví. Pro SH, u kterých údaje na základě podkladů (finančního deníku) 
zajišťuje zpracování Kancelář sdružení, jsou účty závazné.  
 
Pro SH, která využívají 5-místnou účtovou osnovu (účetnictví se vede v programu UCE):    
Jsou zavedeny účty 521 70, 521 71,  524 70 na které se dávají náklady hrazené z dotace na grant č. 1. Pro 
okresní kola u grantů č 3-Plamen, dorost se použijí účty 50176, 51276, 51876 a u grantu č.7 – Požární sport se 
použijí účty 50174, 51274 a 518 74.  Vlastní náklady spojené s uvedenými granty (30%) se účtují na účty 521 
60, 524 60 (grant č. 1) a dále na účty 50162, 51262 a 518 62 – Grant č.7 – Požární sport a 50163, 51263 a 
518 63 – Grant č.3 – Plamen, dorost. 
Příjem dotace se účtuje na účty 346 71 – mzdy z dotace MV, okresní kola v PS na účet 346 74, okresní kolo 
Plamen, dorost na účet  346 76 . Příjem dotace na krajská kola Požárního sportu na účet  346 75 a  Plamen, 
dorost se účtuje na účet 346 77.  
Zároveň s přijetím dotace se zaúčtuje nárok na dotaci a to: dotace na mzdy 346 71/691 71, okresní kolo 
Plamen, dorost  346 76/691 76, okresní kolo Požárního sportu  346 74/691 74 , 
Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 62 ( okresní kolo v PS) a 
682 63 (okresní kolo v soutěži Plamen a dorost).  
 
 
Pro SH, která využívají 6-místnou účtovou osnovu ( účetnictví se vede v programu Pohoda):    
Jsou zavedeny účty 521 710, 521 720,  524 710 na které se dávají náklady hrazené z dotace na grant č. 1. Pro 
označení se použije zakázka: DMV-G1 Vlastní zdroje se zaúčtují na účty 521210, 521220 a 524210 a použije 
se zakázka VMV-G1.  
Pro okresní kola a krajské kolo u grantů č 3-Plamen, dorost se použijí účty 501730, 512730 a 518730 a u 
grantu č.7 – Požární sport se použijí účty 501 770, 512 770 a 518 770. Vlastní zdroje spojené s uvedenými 
granty (30%) se účtují na stejné účty jako dotace.  
      Pro grant č.3 se použijí zakázky :  Pro grant č.7 se použijí zakázky : 
Dotace okresní kolo………….. DMV-G3OK  Dotace okresní kolo………….. DMV-G7OK 
Vlastní zdroje okresní kolo……VMV-G3OK  Vlastní zdroje okresní kolo……VMV-G7OK 
 
Příjem dotace se účtuje na účty 346 710 – mzdy z dotace MV, okresní kola v PS na účet 346 770, okresní kolo 
Plamen, dorost na účet  346 730 .  
Zároveň s přijetím dotace se zaúčtuje nárok na dotaci a to: dotace na mzdy 346 710/691 710, okresní kolo 
Plamen, dorost  346 730/691 730 a okresní kolo Požárního sportu  346 770/691 770. 
Pro přijaté příspěvky na uvedené granty – vlastní zdroje –  jsou vyčleněny  účty  682 277 ( okresní kolo v PS) 
a 682 273 (okresní kolo v soutěži Plamen a dorost).  
 
 
B) 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 osob cena 
jednoho jídla, počet dní a jídel),    

c) peněžní částku (lze uvést např. jednotkovou cenu, množství a cenu celkem), 
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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.       
 

C) Vyhodnocení plnění grantů: 
 

Grant č. 1.  Finanční prostředky na mzdy budou na každé SH zaslány zálohově v návaznosti na zaslání dotací 
z MV a podepsání Dílčí dohody MV. Prostředky jsou určeny na pokrytí části mezd pracovníka kanceláře SH. 
Elektronické vyúčtování je nutné uskutečnit nejpozději do 15.1.2019 do tabulek, které jsou uvedeny jako 
příloha 3c2. Zároveň budou uvedeny částky hrazené z vlastních zdrojů SH. 
 

Grant č. 3 – Hra Plamen a soutěže dorostu. Finanční prostředky na grant budou zaslány SH po dodání 
vyúčtování. Specifickou skutečností u některých SH je rozdělení soutěží na několik etap. V tomto případě 
je vyúčtování nutno  uskutečnit až po skončení hlavní části projektu, kdy je možno vykázat všechny náklady 
hrazené z dotace a alespoň 30% dalších nákladů z vlastních zdrojů. Částka z dotace je určena v závislosti na 
počtu družstev zapojených do hry Plamen a dorostu, podle údajů k 31.12.2017. O počtech družstev zapojených 
do hry „Plamen“  a účastníků okresní soutěže dorostu, je nutno vést na SH evidenci. Tato evidence bude 
sloužit pro případnou kontrolu nároku na čerpání dotace. V případě prokázání úmyslného zkreslování údajů 
bude záležitost předložena ÚKRR a VV SH ČMS. Elektronické vyúčtování je uvedeno jako příloha 3b. 
 

Grant č. 7 – Soutěže v požárním sportu. Platí obdobné podmínky  jako u grantu č.3. SH po skončení hlavní 
části okresního kola  tj. po uskutečnění soutěže dospělých, vyúčtuje náklady podle rozpisu. Pro zaslání 
elektronického vyúčtování se použije vzor vyúčtování, který je uveden jako příloha 3a.  
 
 

Vlastní náklady musí činit alespoň 30% z celkových nákladů na grant. Počítají se takto: 
 

Částka z dotace  např. 10 000,- Kč,  je považována za 70 % hodnoty grantu, celý grant je tedy: 10 000/70 x 
100 = 14 286 Kč.  Vlastní zdroje musí být minimálně 4 286,- Kč. ( částka dotace/70*30= min. vlastní zdroje 
k dotaci )  
 

VYÚČTOVÁNÍ A  VYHONOCENÍM GRANT Ů 3 a 7 JE NUTNO ZASLAT ELEKTRONICKY 
KANCELÁ ŘI SDRUŽENÍ nejpozději do 15.11.2018  
 

Přílohy: Účty dotace MV a Vyúčtovaní tabulky (Příloha č. 3a – Vyúčtování Grantu č.7 –PS,  Příloha č. 3b – 
Vyúčtování Grantu č.3 –Plamen, Dorost, Příloha č. 3c2 – Vyúčtování Grantu č.1 – mzdové prostředky) 
 
 
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. 
 


