
 
 

 
 

Příloha č. 1 

 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov - na konkrétní projekt (akci) 

  

Přesný název projektu   

       
Podporovaná oblast 

 kultura                                                                          
 mládež, tělovýchova, sport a volnočasové aktivity       
 sociální péče a zdravotnictví                                        

  

 vzdělávání 
 ochrana životního prostředí 

 

(1) Informace o žadateli 

fyzická osoba – jméno a příjmení 
právnická osoba – název  

 

právní forma   

datum narození / IČ / DIČ 
 

 

trvalý pobyt / sídlo   

www stránky, datová schránka  

údaje o bankovním spojení 
(banka;  číslo účtu; kód) 

 

osoby, v nichž má žádající právnická osoba 
přímý podíl a výše tohoto podílu 

 

osoby s podílem v žádající právnické osobě  

   
   

 S
ta

tu
tá

rn
í o

rg
án

 / 
zá

st
u

pc
e 

 

1. jméno a příjmení  

   datum narození  
     

 

   trvalý pobyt  

   telefon, e-mail  

   právní důvod a způsob zastoupení 
   práv.osoby 

 

2. jméno a příjmení  

   datum narození  
 

 

   trvalý pobyt  

   telefon, e-mail  

   právní důvod a způsob zastoupení 
   práv.osoby 

 

působnost žadatele 
 místní 
 krajská     

 nadregionální 
 mezinárodní 
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hlavní činnost  

příklady akcí (v případě nedostatku místa 
přiložte volný list s příklady akcí) 

 

celková výše (včetně města Sokolov) 
získaných dotací za poslední tři roky v Kč 
(rok podání žádosti + dva předchozí) 

z rozpočtu krajů a obcí částka  

ze státního rozpočtu ČR částka 

z rozpočtu EU částka 

celková výše získaných dotací z rozpočtu 
města Sokolov za poslední tři roky v Kč 
(rok podání žádosti + dva předchozí) 
 

rok       částka       
 
rok       částka       

rok       částka       
 
 

(2) Informace o projektu, na který je dotace žádána 

působnost projektu 
 místní 
 krajská     

 nadregionální 
 mezinárodní 

 
 
 
 
 
 
 
 
stručný popis projektu 
(idea, obsah, navrhovaný způsob realizace, 
vymezené konkrétních aktivit) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

účel na který bude dotace použita   

stručné odůvodnění žádosti 

 
 
 
 

termín realizace projektu od:                                              do: 

místo realizace projektu  

projekt pořádán v minulosti  ano                                         ne 
 

projekt pořádán každoročně  ano  (od roku…………)        ne 
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cílové kategorie, jimž je projekt určen 

 děti do 18 let 
 mládež do 23 let 
 rizikové skupiny dětí a mládeže 
 senioři 
 osoby se zdravotním postižením 
 jiné (upřesnit) 

celkové finanční náklady projektu v Kč  

výše požadované dotace v Kč  

  

Z
ís

ka
n

é 
   

   
do

ta
ce

 n
a 

te
nt

o 
pr

oj
ek

t 

z rozpočtu města Sokolov částka  

z rozpočtu krajů a jiných obcí částka  

ze státního rozpočtu ČR částka  

z rozpočtu EU částka  

(3) Rozpočet projektu 

výdaje v Kč 
nájem energie doprava výstroj mzdy, 

odměny 
materiál občerst- 

vení 
ceny ostatní celkem 

          

ostatní výdaje - popis částka 
  

  

  

  

  

příjmy v Kč 
vlastní 
činnost 

příspěvky 
členů 

dotace 
svazu 

dotace 
města 

dotace 
ostatní 

sponzoři ostatní celkem 

        

ostatní příjmy - popis částka 
  

  

  

  

  

zadluženost žadatele 
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Prohlášení: 
Žadatel prohlašuje, že 
A) 

 jsou mu známy právní předpisy České republiky a ES/EU o poskytování veřejné podpory 
 případným přijetím dotace, o kterou žádá, neporuší ustanovení čl. 107 a 108 Smlouvy o 

fungování EU.  
 přiznaná dotace nebude v tomto případě považována za veřejnou podporu ve smyslu výše 

uvedené Smlouvy o ES                                                                                              ano    ne 
B)  

 nevykonává činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na trhu, a to bez ohledu na právní 
formu či ziskovost (to vše v kontextu evropského soutěžního práva).             ano    ne 

 nepůsobí v oblasti sportu v prvních dvou nejvyšších soutěžích                      ano    ne 
 je plátce daně z přidané hodnoty (DPH)                                                         ano    ne 
 uplatňuje odpočet daně z přidané hodnoty (DPH)       ano    ne 

C)              
 že u něj nedošlo ke změně dříve odevzdané dokumentace                                 ano    ne 
 že u něj nedošlo ke změnám oproti dříve odevzdané dokumentaci                    ano    ne 

D)              ano    ne 
 všechny uvedené údaje  v žádosti jsou pravdivé, 
 přijímá podmínky pro poskytnutí dotace (uvedené v Zásadách a případně ve vybraném 

programu poskytování dotací města Sokolov) a bere na vědomí, že při jejich nedodržení nebude 
tato žádost posuzována, 

E)                                                                                                                                 ano    ne 
 u něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek 

nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, 
 na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, není 

v likvidaci, 
 nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění na 

sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
 nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Sokolov, jeho příspěvkovým organizacím nebo 

společnostem. 
 
Přílohy: 
1) Plná moc – je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jež zastupuje žadatele na základě 

plné moci.  
2) Bude-li nutné, další list – příklady akcí. 
 
 
 
 
V ……………… dne:      
 

 
 

                                                                            
________________________________ 

                podpis (razítko) 

 



 
 

 
 

Příloha č. 2 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov - na činnost 

 
Podporovaná oblast 

 kultura                                                                          
 mládež, tělovýchova, sport a volnočasové aktivity       
 sociální péče a zdravotnictví                                        

 

 vzdělávání 
 ochrana životního prostředí 

 
 

 
(1) Informace o žadateli 

právnická osoba – název   

právní forma   

IČ / DIČ 
 

 

sídlo / pobočka  

www stránky, datová schránka  

údaje o bankovním spojení 
(banka; číslo účtu; kód) 

 

osoby, v nichž má žádající právnická osoba 
přímý podíl a výše tohoto podílu 

 

osoby s podílem v žádající právnické osobě  

   
   

 S
ta

tu
tá

rn
í o

rg
án

 / 
zá

st
u

pc
e 

 

1. jméno a příjmení  

   datum narození  
     

 

   trvalý pobyt  

   telefon, e-mail  

   právní důvod a způsob zastoupení 
   práv. osoby 

 

2. jméno a příjmení  

   datum narození  
     

 

   trvalý pobyt  

   telefon, e-mail  

   právní důvod a způsob zastoupení 
   práv. osoby 

 

působnost žadatele 
 místní 
 krajská     

 nadregionální 
 mezinárodní 

hlavní činnost  
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příklady akcí, významné úspěchy, a to 
zejména v uplynulém roce (v případě 
nedostatku místa přiložte volný list 
s příklady akcí) 

 

počet členů žadatele 
(pouze pro žadatele založené ve formě 
spolku)  

 

celková výše (včetně města Sokolov) 
získaných dotací za poslední tři roky v Kč  
(rok podání žádosti + dva předchozí) 

z rozpočtu krajů a obcí částka  

ze státního rozpočtu ČR částka 

z rozpočtu EU částka 

celková výše získaných dotací z rozpočtu 
města Sokolov za poslední tři roky v Kč 
(rok podání žádosti + dva předchozí) 

rok       částka       
 
rok       částka       

rok       částka       
 
 

 
(2) Informace o činnosti, na kterou je dotace žádána 

stručná charakteristika činnosti/u 
poskytovatelů sociálních služeb stručné 
zdůvodnění potřebnosti sociální služby 
v obci (potřebnost daného druhu sociální 
služby pro občany obce, potřebnost 
zajištění sociální služby uvedeným 
žadatelem) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Položka rozpočtu, na kterou bude dotace 
použita 

nájmy                                        
energie 
odpad 
materiál 
výstroj 
doprava 
startovné 
mzdy a odměny (specifikovat) 
ostatní (rozepsat) 
 
 
 

stručné odůvodnění žádosti  

kalendářní rok, na který je dotace žádána  

místo výkonu činnosti  
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cílové kategorie, na které je činnost 
zaměřena 

 děti do 18 let 
 mládež do 23 let 
 rizikové skupiny dětí a mládeže 
 senioři 
 osoby se zdravotním postižením 
 jiné (upřesnit)   

Po
uz

e 
pr

o 
ob

la
st

 
tě

lo
vý

ch
ov

y 
a 

sp
or

tu
 

celková výše přijatých členských 
příspěvků (za uplynulý rok) 
 

 

počet členů – dospělí  ženy muži 

počet členů – mládež ženy muži 

počet členů – děti ženy muži 

využívané sportoviště 
 vlastní 
 v trvalém užívání     

 výpůjčka 
 v nájmu 

Po
uz

e 
pr

o 
ob

la
st

 s
oc

iá
ln

í p
éč

e 
a 

zd
ra

vo
tn

ic
tv

í  

Datum vzniku organizace  

Druh sociální služby, identifikátor 
sociální služby + datum registrace 
poskytované služby dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

 

Číslo jednací z rozhodnutí o 
registraci + identifikáty 
jednotlivých registrovaných 
služeb 

 

Formy poskytování sociál. služeb 
dle § 33 zákona č.108/2006 Sb. 

 

Zařazení zařízení sociál. služeb 
dle § 34 zákona č.108/2006 Sb. 

 

počet občanů využívajících Vaše 
služby 

celkem 
 

občanů města Sokolov 
 

služby jsou pro občany města 
Sokolov poskytovány 

 na území města 
 mimo území města     

 bezplatně 
 za úhradu 

Provozní doba poskytování služeb  

% z celkových nákladů na službu 
hrazené občanem 

 

počet zaměstnanců poskytujících 
přímou péči 

      průměrný přepočtený počet úvazků 

celkový rozpočet pro rok, na který je 
žádána  dotace 

příjmy/výnosy 
 

výdaje/náklady 
 

výše požadované dotace  

  
% celkových výdajů/nákladů na činnost 
které má pokrýt žádaná dotace 
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% vlastního podílu žadatele na krytí 
celkových výdajů/nákladů na činnost  
(bez dotací, plateb klientů a soc.dávek 
z ÚP, tj. získané např. z vlastní činnosti, 
z členských příspěvků, od zdravotních 
pojišťoven.…)  

 

Z
ís

ka
n

é 
   

   
do

ta
ce

 n
a 

tu
to

 
či

nn
os

t 

z rozpočtu města Sokolov částka  

z rozpočtu krajů a jiných obcí částka  

ze státního rozpočtu ČR částka  

z rozpočtu EU částka  

 
(3) Rozpočet projektu 

výdaje v Kč 
nájem energie odpad doprava mzdy, 

odměny 
materiál výstroj startovné ostatní celkem 

          

ostatní výdaje - popis částka 
  

  

  

  

  

příjmy v Kč 
vlastní 
činnost 

příspěvky 
členů 

dotace 
svazu 

dotace 
města 

dotace 
ostatní 

sponzoři ostatní celkem 

        

ostatní příjmy - popis částka 
  

  

  

  

  

zadluženost žadatele 
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Prohlášení: 
Žadatel prohlašuje, že 
A) 

 jsou mu známy právní předpisy České republiky a ES/EU o poskytování veřejné podpory 
 případným přijetím dotace, o kterou žádá, neporuší ustanovení čl. 107 a 108 Smlouvy o 

fungování EU.  
 přiznaná dotace nebude v tomto případě považována za veřejnou podporu ve smyslu výše 

uvedené Smlouvy o ES                                                                                              ano    ne 
B)  

 nevykonává činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na trhu, a to bez ohledu na právní 
formu či ziskovost (to vše v kontextu evropského soutěžního práva).             ano    ne 

 nepůsobí v oblasti sportu v prvních dvou nejvyšších soutěžích                      ano    ne 
 je plátce daně z přidané hodnoty (DPH)                                                         ano    ne 
 uplatňuje odpočet daně z přidané hodnoty (DPH)      ano    ne 

C) 
 že u něj nedošlo ke změně dříve odevzdané dokumentace                                 ano    ne 
 že u něj nedošlo ke změnám oproti dříve odevzdané dokumentaci                    ano    ne 

D)             ano    ne 
 všechny uvedené údaje  v žádosti jsou pravdivé, 
 přijímá podmínky pro poskytnutí dotace (uvedené v Zásadách a případně ve vybraném 

programu poskytování dotací města Sokolov) a bere na vědomí, že při jejich nedodržení nebude 
tato žádost posuzována, 

E)                                                                                                                                ano    ne 
 u něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku 
 na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, není 

v likvidaci, 
 nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění na 

sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
 nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Sokolov, jeho příspěvkovým organizacím nebo 

společnostem. 
 

 
 
Přílohy: 
1) Plná moc – je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jež zastupuje žadatele na základě 

plné moci.  
2) Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele – formulář programu VČA 
3) Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu – formulář programu VČA 
Žadatel působící v oblasti tělovýchovy a sportu dále doloží: 
4) l) Aktuální seznam členské základy ke dni podání žádosti v rozsahu jméno, příjmení, rok narození  

a v členění dospělí, mládež, děti 
Žadatel působící v prvních dvou nejvyšších soutěžích v oblasti sportu dále doloží: 
1)   Náplň vzdělávání dětí a mládeže na kalendářní rok, na který je žádána dotace 
 

 
 
 

 
V …………………..dne:  
   
          ____________________ 
                podpis (razítko) 

 



 
 

 
 

Příloha č. 3 
 

Příloha žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov - na činnost 

Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu 
 
Údaje jsou čerpány z účetnictví žadatele, u neuzavřeného roku se pak jedná o předpokládané. 
Správnost údajů podléhá kontrole ze strany poskytovatele, tj. Města Sokolov, a to na základě 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.  
 

právnická osoba – název   

právní forma   

IČ / DIČ 
 

 

sídlo / pobočka  

statutární zástupce  

 
 

výdaje roku, ve kterém je žádost předkládána 
nájem energie odpad doprava mzdy, 

odměny 
materiál výstroj startovné ostatní celkem 

          

příjmy roku, ve kterém je žádost předkládána 
příspěvky 
členů 

dotace 
svazu 

dotace 
města 

dotace 
ostatní 

sponzoři ostatní celkem 

       

 
 

výdaje roku předchozího podání žádosti 
nájem energie odpad doprava mzdy, 

odměny 
materiál výstroj startovné ostatní celkem 

          

příjmy roku předchozího podání žádosti 
příspěvky 
členů 

dotace 
svazu 

dotace 
města 

dotace 
ostatní 

sponzoři ostatní celkem 

       

 
V ……………….     dne:  
   
          ____________________ 
                podpis (razítko) 
 
 
 
 



strana 2 
 

Příloha č. 4 
 
 

Příloha žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov - na činnost 

Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost 
 

právnická osoba – název   

právní forma   

IČ / DIČ 
 

 

sídlo / pobočka  

statutární zástupce  

 
poř. 

číslo 

název akce termín 

konání 

účastníci / 

děti a 

mládež 

účastníci / 

senioři 

účastníci / 

dospělí 

účastníci / 

zdravotně 

handicapo- 

vaní 

Rozpočt. 

náklady v 

Kč 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
V ……………….     dne:  
   
          ____________________ 
                podpis (razítko) 
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Příloha č. 6 
Formulář posouzení dotace 

 

číslo žádosti o dotaci 
 

žadatel o dotaci 
 

název projektu 
 

požadovaná částka 
 

 
 

komise RM/ výbor ZM odbor 

stručné zhodnocení stručné zhodnocení 

 klady 

 

 

 klady 

 

 zápory 

 

 

 zápory 

doporučení RM / ZM doporučení RM / ZM 

 

 

 

 

 

 
 V ……………….     dne:  
   
          ____________________ 
                podpis (razítko) 
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Příloha č. 7 
 

MĚSTO SOKOLOV                                                      
Starosta/ starostka města Sokolov  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
 
 

P O V Ě Ř E N Í č. ../20.. 
k provedení kontroly průběhu projektu/akce spolufinancované z rozpočtu města 

 
 

Kontrolovaný subjekt (název, adresa): 

 

 

Datum uskutečnění kontroly:   

Kontrolu provede:  

Jméno a příjmení: 
  
Adresa trvalého bydliště:  
 
Člen komise rady města/výboru zastupitelstva 
města:  
 

 

 
Vydání pověření bylo doporučeno:  

Komise rady města/výbor zastupitelstva města:  

 

Datum konání zasedání komise či výboru, na 
kterém bylo doporučeno vydání pověření: 

 

Podpis předsedy (místopředsedy), případně 
tajemníka komise či výboru:  

 

 
 
 
Pověření vydal: ……………………………………  
 
starosta/ starostka města Sokolov  
 
dne  
 
Vzali na vědomí: …………………………………….  
 
zástupce kontrolovaného subjektu  
 

dne 
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Příloha č. 8 

Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků 
část 1. 

název projektu  

číslo smlouvy 
 

datum konání – od/do 
 

příjemce dotace (fyzická osoba – jméno a 
příjmení/právnická osoba - název) 

 

datum narození/ IČ 
 

vyúčtování předkládá (statutární zástupce) 
 

telefon/email/datová schránka  
 

 Kč 
celkové plánované náklady  

výše poskytnuté dotace  

skutečné náklady projektu 
 vyšší        nižší        stejné                                                   

 
 

 
poř.číslo čerpání – druhové třídění Kč celkem/projekt 

skutečné náklady 
Kč hrazeno z dotace 

náklady do výše dotace 
1. materiální náklady   

 výstroj   

 věcné odměny (ceny)   

 materiál všeobecný    

2. drobný hmotný majetek   

3. doprava   

4. ubytování   

5. stravování   

6. služby   

 nájem   

 energie   

 odpad   

 startovné   

 služby ostatní   

7. mzdové náklady a odměny   

8. ostatní náklady   

9. náklady celkem   



strana 6 
 

část 2. Podrobný přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky) - hrazeno z dotace  

název projektu 
 

číslo smlouvy 
 

 
poř. 
číslo 

číslo dokladu * účel použití částka v Kč platba dne 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

čerpání dotace celkem  

* číslo faktury, číslo výdajového pokladního dokladu apod. 

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že předložené kopie účetních a ostatních dokladů předložených 
k vyúčtování souhlasí s jejich originálem a nepoužil jsem je k vyúčtování jiné dotace nebo příspěvku. 

 
část 3. Čestné prohlášení o hospodářském výsledku 
Příjemce dotace prohlašuje, že výše uvedený projekt byl ukončen s tímto hospodářským výsledkem:  

a) vyrovnaným
x) 

 

b) byl vytvořen zisk ve výši Kč ……………………………
x) 

 

c) byla vytvořena ztráta ve výši Kč ………………………..
x) 

 
x)

nehodící se škrtněte 
 
zpracoval (jméno a příjmení): ……………………….                     
 
 
V ………………………dne:  ….……………………      ____________________ 
          podpis statutárního zástupce (razítko) 
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Příloha č. 9 

Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov  
 

1. Přijatá dotace smí být použita výhradně ke stanovenému účelu uvedenému v uzavřené 
veřejnoprávní smlouvě a v souladu s podrobným rozpočtem předloženého projektu. 

2. Vyúčtované náklady musí věcně a časově souviset s projektem. 

3. Dotace ani její část nesmí být poskytnuta jiným fyzickým ani právnickým osobám, pokud nejde o 
úhradu spojenou s realizací účelu dotace. 

4. O užití prostředků dotace vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci a zavazuje se 
uchovávat tuto účetní evidenci minimálně po dobu pěti let po ukončení realizace projektu. 

5. Pokud je příjemce dotace plátcem DPH nebo se jím v průběhu realizace projektu stane, je povinen 
poskytnutou dotaci vyúčtovat v cenách bez DPH. 

6. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené služby nebo 
práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny). Obecně formulované doklady jako např. 
„občerstvení“, „kancelářské potřeby“, „ceny“ nejsou považovány za uznatelné výdaje. 

7. Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě. 

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

9. Vyúčtování musí být v souladu se smlouvou předloženo na předepsaném formuláři k vyúčtování 
dle předepsaných pravidel Zásad, případně konkrétního programu o poskytování dotací a uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy. 

10. Příjemce při vyúčtování předkládá kopie účetních dokladů ve výši poskytnuté dotace, 
dokládající jeho použití. 

11. Zálohová platba samotná se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování dotace jako 
uznatelný výdaj, tato musí být doložena fakturou konečnou. 

12. Subjekt nesmí do vyúčtování akce zahrnout výdaje spojené s nákupem drobného dlouhodobého 
majetku a materiálu, který není během akce zcela či alespoň z velké části spotřebován.  

13. Za vyúčtování přidělené dotace je zodpovědný statutární zástupce příjemce. 

14. V případě omezení poskytnuté dotace na činnost (akci) spojené s mládeží musí být toto zřejmé 
i ze všech účetních dokladů (text faktury, text smlouvy apod.). 

15. Věcné odměny (ceny), diplomy a jiné náklady musí subjekt doložit řádným daňovým dokladem a 
musí být doloženy výsledkové (výherní) listiny.  

16. Peněžní výhry (popř. startovné)  
V odůvodněných případech lze výhru (popř. startovné) soutěžícím poskytnout i formou peněžní 
odměny. Vyplacení takové odměny musí subjekt doložit propozicemi s uvedením výše takových 
výher, výsledkovou (výherní) listinou, seznamem výherců (vč. částek, adresy výherců) a účetním 
dokladem, dokládajícím výplatu výhry.  

17. Tisk  
Týká se zejména činností spojených s obsahovým a organizačním zabezpečením akcí (soutěží), 
jejichž charakter to vyžaduje. V případě množení materiálů (pozvánky, pokyny atd.) – může 
sloužit jako doklad paragon za provedenou službu nebo vystavená faktura. 
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18. Spoje – poštovné 

Náklady musí příjemce doložit dokladem za nákup. V případě, že nakoupí větší množství známek 
(cenin), je třeba zpracovat místopřísežné prohlášení (s podpisem statutárního zástupce subjektu) o 
počtu kusů známek určených a skutečně využitých pro realizaci samostatné akce nebo v rámci 
celoroční činnosti. 
 

19. Nájemné 
V případě, že příjemce nemá vhodné podmínky pro realizaci akce ve vlastních prostorách a je 
nutné, aby se akce uskutečnila v prostorách mimo subjekt, je povinen respektovat podmínky 
pronajímatele. Subjekt by měl předem zvážit zejména ekonomické podmínky případných 
pronajímatelů prostor. V případě, že se akce koná přímo ve vlastních prostorách příjemce, není 
možné účtovat nájemné stejným způsobem jako dalším (cizím) subjektům – tj. na základě nájemní 
smlouvy, případně přímé fakturace za služby. V případě úhrady vlastních provozních nákladů 
spojených s akcí provozovanou v prostorách příjemce, musí tento vycházet ze smluvních vztahů, 
které se týkají úhrad výdajů za elektřinu, vodu apod. Náklady musí příjemce doložit konkrétním 
výpočtem (spotřeba energie na m2/hod vynásobená prostorami v m2 a počtem hodin apod.) na 
vystaveném interním dokladu. 

 
20. Doprava 

Jízdné poskytuje subjekt v ceně doložených jízdenek, účastníci akce jsou povinni použít 
nejhospodárnější způsob dopravy s ohledem na vzdálenost, čas a výběr dopravních prostředků. 
Příjemce může výjimečně povolit cestu soukromým motorovým vozidlem za podmínek, které 
stanoví. Náhrada za použití soukromého motorového vozidla se poskytuje maximálně ve výši 
odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové dopravy. Při předložení 
cestovního příkazu k vyúčtování je příjemce povinen doložit kopii velkého technického průkazu 
použitého vozidla. Cestovní příkaz musí obsahovat veškeré náležitosti, podle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Doložení výše jízdného veřejnými dopravními 
prostředky je nedílnou přílohou cestovního příkazu. 

 
21. Ubytování  

Doklad za ubytování musí mít náležitosti daňového dokladu a navíc musí obsahovat tyto údaje: 
počet nocí, cenu za jednu noc a počet osob. Na dokladu musí být jako odběratel uveden název 
nebo jméno příjemce. Příjemce dokládá k dokladu za ubytování seznam ubytovaných. 

 
22. Mzdové prostředky a odměny 

Prostředky nelze použít na mzdy a odměny pracovníků nebo funkcionářů, kteří jsou 
v pracovním poměru vůči příjemci dotace, nebo příjemce samotného. 
1. Výjimku z tohoto ustanovení činí výdaje na základě uzavřené Dohody o provedení práce 

nebo Dohody o pracovní činnosti uzavřenými se zaměstnancem nebo funkcionářem, jejíž 
druh činnosti není shodný s pracovním zařazením v pracovním poměru a přímo souvisí s 
projektem. Tuto skutečnost dále doloží subjekt čestným prohlášením. Dohody musí být 
uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy a musí obsahovat všechny povinné 
náležitosti. Tyto výdaje musí být doloženy uzavřenou dohodou, výkazem práce (s uvedením 
termínu, kdy byla práce odváděna, počtu odpracovaných hodin a sazbou za provedenou práci) 
a dokladem o uskutečnění výplaty mzdových prostředků. V tomto případě se jedná 
například o odměny trenérům. 

2. Právnické osoby mohou dále poskytnout příspěvek související s danou akcí na základě 
výplatnice nebo podobného soupisu, které musí obsahovat výši odměny, činnost, za jakou 
mzdu obdržel, jméno příjemce, jeho adresu, podpis příjemce a zástupce subjektu, název 
projektu. Dále musí být doložen účetní doklad, který byl vystaven právnickou osobou, a který 
dokládá vyplacení příslušné odměny (bankovní výpis nebo pokladní blok) a směrnice, či jiný 
dokument, stanovující výši sazby odměny, sazby cestovného a sazby stravného. V tomto 
případě se jedná především o náklady související se zabezpečením akce, a to například o 
odměny rozhodčím a časoměřičům. 

3. Odměny mohou být doloženy dalšími doklady, jako je doklad o výplatě příležitostného 
příjmu nebo doklad o odměně rozhodčím. Tyto doklady musí obsahovat výši odměny, 
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činnost, za jakou odměnu obdržel, jméno příjemce, jeho adresu, podpis příjemce a zástupce 
subjektu, název akce. Dále musí být doložen účetní doklad, který byl vystaven právnickou 
osobou, a který dokládá vyplacení příslušné odměny (bankovní výpis nebo pokladní blok) a 
směrnice, či jiný dokument, stanovující výši sazby odměny, sazby cestovného a sazby 
stravného. 

4. Odměny nebo mzdové výdaje je možné čerpat s limitem do 20 000 Kč na osobu a měsíc, 
přičemž výše odměny, respektive mzdy nesmí zároveň překročit 300 Kč za hodinu včetně 
odvodů. Výše uvedený limit je platný jak v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr (DPP a DPČ), tak i v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu na bázi fakturace 
odměny za dodanou službu. Výdaje nad uvedené limity jsou považovány za neuznatelné. 
 

23.      Výdaje na honoráře účinkujícím musí být doloženy písemným ujednáním – například    
smlouvou o účinkování umělce, objednávkou apod. Doklad musí obsahovat konkrétní  

                umělecký výkon, jeho rozsah, stanovenou výši honoráře, datum a místo konání produkce 
 

  24. Výstroj 
Výstrojí se pro účely tohoto programu rozumí materiální náklady přímo spojené s výkonem hlavní 
činností. Jedná se např. o míče, dresy, hokejky, sítě, žíněnky, interaktivní a výchovné pomůcky, 
apod. Subjekt musí tyto náklady doložit řádným daňovým dokladem a musí být zároveň doloženy 
další doklady o užití (např. seznam členů, kteří výstroj obdrželi). 
Ostatní materiální náklady  (např. tonery, papíry, úklidové prostředky, apod.) jsou zahrnuty do 
položky „materiál všeobecný“. 
 

25. Nestanoví-li dotační program nebo veřejnoprávní smlouva jinak dotaci nelze použít na: 
1. úhradu DPH v případě, že příjemce dotace je plátce DPH a může uplatnit odpočet daně, 
2. nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů; 
3. splátky finančních závazků a leasingové splátky; 
4. odpisy majetku; 
5. opravy, servis a udržování; 
6. odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody, pojistné, penále 
7. daně, vyjma daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo 

právnických osob;  
odvody; pokuty a sankce; 

8. tvorbu kapitálového jmění; 
9. odměny, mzdy a platy členů správních rad, dozorčích rad a statutárních a jiných orgánů 

právnických osob; 
10. odměny, mzdy a platy zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru vůči příjemci dotace 
11. 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.); 

12. mimořádné odměny podle zákoníku práce; 
13. přestupy hráčů, výchovné, trenérské licence; 
14. pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (investice), 

pokud je dotace poskytována na neinvestiční projekty 
15. úhradu nákladů věcně a časově spojených s minulým obdobím; 
16. činnost politických stran a hnutí; 
17. poskytnutí dotace jinému subjektu (např. v rámci benefiční akce) 
18. zahraniční pracovní cesty; 
19. telefonní poplatky, internetové poplatky a ostatní datové služby 
20. náklady na reprezentaci příjemce dotace (tj. občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění)  
21. stipendia a doplňky k nim, kurzovné a ostatní vzdělávání  
22. nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 
23. 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.)  

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



strana 10 
 

 


