
Příloha č. 4 k programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb 
v Sokolově na rok 2022 
 

Pokyny k čerpání dotace, jejímu vracení a finančnímu vypořádání 

I. Čerpání dotace 

1. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace (dále jen „smlouva“) a v souladu s ní a s programem pro poskytování dotací na podporu 
dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 2022 (dále jen „program“). 

2. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady 
spojené s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta. 

3. Nestanoví-li program nebo smlouva jinak, nelze dotaci použít na 
a) úhradu DPH v případě, že příjemce dotace je plátce DPH a může uplatnit její odpočet, 
b) nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů, 
c) splátky finančních závazků a leasingové splátky, 
d) odpisy majetku, 
e) opravy, servis a udržování, 
f) odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody, pojistné, penále, 
g) daně, pokuty a sankce, odvody za porušení rozpočtové kázně a sankce, 
h) tvorbu kapitálového jmění, 
i) odměny, mzdy a platy členů správních rad, dozorčích rad a statutárních a jiných orgánů 

právnických osob, 
j) odměny, mzdy a platy zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru vůči příjemci dotace, 
k) výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních 

předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, 
příspěvky na rekreaci apod.), 

l) mimořádné odměny podle zákoníku práce, 
m) přestupy hráčů, výchovné, trenérské licence, 
n) pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (investice), 

pokud je dotace poskytována na neinvestiční projekty, 
o) úhradu nákladů věcně a časově spojených s minulým obdobím, 
p) činnost politických stran a hnutí, 
q) poskytnutí dotace jinému subjektu (např. v rámci benefiční akce), 
r) zahraniční pracovní cesty, 
s) telefonní poplatky, internetové poplatky a ostatní datové služby, 
t) náklady na reprezentaci příjemce dotace (tj. občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění),  
u) stipendia a doplňky k nim, kurzovné a ostatní vzdělávání,  
v) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
w) dopravu a úhradu cestovních nákladů vlastních zaměstnanců a funkcionářů, či příjemce 

samotného, vyjma nákladů na dopravu přímo spojených s akcí (zajištění cen, doprovodné 
vozidlo při závodech apod.), 

x) prázdninové, letní a rekreační soustředění, vyjma sportovních soustředění a v oblasti sociální 
vyjma pobytů s klienty. 

4. Příjemce je povinen užít dotaci hospodárně, efektivně a účelně. 
5. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou nezbytné pro realizaci projektu a jejichž výše 

nepřesahuje cenu v místě a čase obvyklou.  
6. Veškeré náklady hrazené z dotace musejí být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, 

podložené účetními doklady a uvedeny v rozpočtu projektu, na který byla dotace poskytnuta. 
7. Příjemce je povinen vést o užití dotace oddělenou, průkaznou, řádnou a průběžnou účetní evidenci, 

a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta. 
8. Účetní či jiné doklady prokazující použití dotace musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného 

zboží, nakoupené služby nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotné ceny). Obecně 
formulované výdaje jako např. „kancelářské potřeby“ nebudou považovány za uznatelné. 

II. Vracení dotace 

1. Příjemce je povinen vrátit dotaci poskytovateli v případě, že se projekt, na který byla dotace 
poskytnuta, neuskuteční, a to ve lhůtě stanovené ve smlouvě.  

2. V případě, že příjemce nepoužije dotaci v celé výši ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je povinen vrátit 
poskytovateli nespotřebovanou část dotace ve lhůtě stanovené ve smlouvě. 



 

3. V případě vracení dotace nebo její části poskytovateli je příjemce povinen poskytovatele o vrácení 
předem písemně vyrozumět a platbu provést bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
uvedený ve smlouvě a platbu identifikovat variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě. 

II. Finanční vypořádání dotace 

1. Finanční vypořádání dotace předkládá příjemce na formuláři, který je uveden v příloze č. 3 
k programu. 

2. Finanční vypořádání dotace musí věcně a časově souviset s projektem, na který byla dotace 
poskytnuta. 

3. Pokud je příjemce dotace plátcem DPH nebo se jím v průběhu realizace projektu, na který byla 
dotace poskytnuta, stane, je povinen ve finančním vypořádání dotace uvádět ceny bez DPH. 

4. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat přehled všech nákladů na poskytování zdravotních 
služeb, pro které byla poskytnuta dotace a které byly z této dotace hrazeny, vč. uvedení výše částky, 
účelu platby a data úhrady, a přehled vrácených nepoužitých prostředků dotace do rozpočtu 
poskytovatele. Přílohou finančního vypořádání musí být kopie jednotlivých dokladů o platbách, a to 
až do výše poskytnuté dotace. Na žádost poskytovatele předloží příjemce originály těchto dokladů. 

5. Ke každému účetnímu či jinému dokladu, kterým se prokazuje použití dotace, musí příjemce doložit 
příslušný doklad o úhradě. 

6. Za doklad o úhradě nákladů se považuje u bezhotovostní platby výpis z běžného účtu, u hotovostní 
úhrady výdajový či příjmový pokladní doklad.  

7. Zálohová platba samotná se nepovažuje za uznatelný výdaj, pokud není doložena fakturou 
konečnou. 

8. Podkladem pro vyúčtování mzdových nákladů je zejména doklad, ze kterého je zřejmé zařazení 
zaměstnance a výše měsíční odměny (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o provedení 
práce, dohoda o provedení pracovní činnosti apod.), mzdový list zaměstnance, výplatnice za 
kalendářní měsíc, doklad o vyplacení mzdových nákladů. 

9. Z dokladů podle předchozího odstavce musí jednoznačně vyplývat výše a druh vyplacených 
mzdových prostředků, doba, za kterou byly vyplaceny, a rozsah provedené práce, za který byly 
vyplaceny. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 


