
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

á
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 /
 z

á
st

u
p

ce
  

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   0 

ze státního rozpočtu ČR částka   0  

z rozpočtu EU částka   0 

celková výše získaných dotací z rozpočtu 

města Sokolov za poslední tři roky v Kč 

(rok podání žádosti + dva předchozí) 

 

rok       částka 0 

 

rok       částka 0 

rok       částka 0 

 

 

 

(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                                                               ☐ ano   ☐ne 

energie                                                             ☐ ano   ☐ne 

odpad                                                               ☐ ano   ☐ ne 

výstroj                                                              ☐ ano  ☐ ne 

mzdy a odměny (specifikovat)                        ☐ ano   ☐ne 

doprava                                                            ☐ ano   ☐ne 

startovné                                                          ☐ ano   ☐ ne 

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)   

p
o

u
ze

 p
ro

 o
b
la

st
 

tě
lo

v
ý

ch
o
v

y
 a

 s
p

o
rt

u
 

celková výše přijatých členských 

příspěvků (za uplynulý rok) 

 

0 

počet členů – dospělí ženy 0 muži 0 

počet členů – mládež ženy 0 muži 0 

počet členů – děti ženy 0 muži 0 

využívané sportoviště 
☐ vlastní 

☐ v trvalém užívání     

☐ výpůjčka 

☐ v nájmu 

p
o

u
ze

 p
ro

 o
b
la

st
 s

o
ci

ál
n
í 

p
éč

e 
a 

zd
ra

v
o
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 0 

 

občanů města Sokolov 0 

 

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 
0 průměrný přepočtený počet úvazků 

celkový rozpočet pro rok, na který je 

žádána  dotace 

příjmy/výnosy 0 

 

výdaje/náklady 0 

 

výše požadované dotace 0 

  
% celkových výdajů/nákladů na činnost 

které má pokrýt žádaná dotace 
0 
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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.…)  

   

zí
sk

a
n

é 
  

d
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 č

in
n

o
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z rozpočtu města Sokolov částka  0 

z rozpočtu krajů a jiných obcí částka  0 

ze státního rozpočtu ČR částka  0 

z rozpočtu EU částka  0 

 

(3) Rozpočet projektu (pro automatický přepočet potvrďte částku v poslední buňce tabulátorem  ) 

 

výdaje v Kč 
nájem energie odpad doprava mzdy, 

odměny 

materiál výstroj startovné ostatní celkem  

0 0 0 0 0 0 0 0    0    0 

ostatní výdaje - popis částka 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

 

příjmy v Kč 
vlastní činnost příspěvky 

členů 
dotace svazu dotace města dotace ostatní Sponzoři ostatní celkem 

0 0 0 0 0 0    0    0 

ostatní příjmy - popis částka 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

 

zadluženost žadatele 
0  
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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: 

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) 

Vyber datum 



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 

0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

příjmy roku, ve kterém je žádost předkládána 

příspěvky 

členů 

dotace 

svazu 

dotace 

města 

dotace 

ostatní 

sponzoři ostatní celkem 

0 0 0 0 0 0    0 

 

 

výdaje roku předchozího podání žádosti 

nájem energie odpad doprava mzdy, 

odměny 

materiál výstroj startovné ostatní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

příjmy roku předchozího podání žádosti 

příspěvky 

členů 

dotace 

svazu 

dotace 

města 

dotace 

ostatní 

sponzoři ostatní celkem 

0 0 0 0 0 0    0 

 

V …… ….     dne:Vyber datum  

   

          ____________________ 

                podpis (razítko) 

 

 

 

 



Příloha č. 5 (Z) 
Příloha žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov 

1 
 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

  

Sídlo / Adresa žadatele   

IČ / Datum narození   

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

☐  kalendářní rok. 

☐  hospodářský rok (začátek …Vyber datum…, konec …Vyber datum…). 

 
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na 
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 
(např. 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018): 
…… …………………. 
 
 

2. Podniky
1
 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený
2
 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 

mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 

☐  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 

☐  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 
 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 

      

      

      

      

 
 
 

                                                 
1
  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou činnost, 

tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
2
 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 

z pohledu pravidel podpory de minimis. 



2 
 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

☐  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 

☐  vznikl spojením (fúzí splynutím
3
) níže uvedených podniků: 

☐  nabytím (fúzí sloučením
4
) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 
 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

      

      

      

      

 
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

 

☐  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením
5
) podniku. 

☐  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 
 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

      

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita

6
. Podniku (žadateli) 

byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

      

      

      

      

 
5. Žadatel níže svým podpisem 

 
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

 
 

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 
Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 
215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

                                                 
3
 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 

5
 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 

6
 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 



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:Vyber datum  

   

          ____________________ 

                podpis (razítko) 
 

 

 



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 Vyber datum 

 

vzali na vědomí: …   …………  

 

zástupce kontrolovaného subjektu  

 

dne Vyber datum 

 



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 0 

výše poskytnuté dotace 0 

skutečné náklady projektu 

☐ vyšší      ☐ nižší      ☐ stejné                                                    

 

0 

 

poř.číslo čerpání – druhové třídění Kč celkem/projekt 

skutečné náklady 

Kč hrazeno z dotace 

náklady do výše dotace 

1. materiál    0    0 

 výstroj 0 0 

 všeobecné odměny 0 0 

 všeobecný ostatní 0 0 

2. drobný hmotný majetek 0 0 

3. doprava 0 0 

4. ubytování 0 0 

5. stravování 0 0 

6. služby    0    0 

 nájem 0 0 

 energie 0 0 

 odpad 0 0 

 startovné 0 0 

 služby ostatní 0 0 

7. mzdové náklady a odměny 0 0 

8. ostatní náklady 0 0 

9. náklady celkem    0    0 
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část 2. Podrobný přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky) - hrazeno z grantu 

název projektu 

 

  

číslo smlouvy 

  

 

poř. 

číslo 

číslo dokladu * účel použití částka v Kč platba dne 

1     0   

2     0   

3     0   

4     0   

5     0   

6     0   

7     0   

8     0   

9     0   

10     0   

11     0   

12     0   

13     0   

14     0   

15     0   

16     0   

17     0   

18     0   

19     0   

20     0   

21     0   

čerpání dotace celkem    0 

* 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:  

☐ vyrovnaným
 

 

☐ byl vytvořen zisk ve výši Kč ………… 0……… 

☐ byla vytvořena ztráta ve výši Kč …….. 0……… 

 

zpracoval (jméno a příjmení): ……   ….                     

 

V …      dne: Vyber datum                

   

podpis statutárního zástupce (razítko) 



 

Příloha č. 9 

Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov 

- sociální služby - 

 
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. Za vyúčtování přidělené dotace je zodpovědný statutární zástupce příjemce. 

13. Tisk  
Týká se zejména činností spojených s obsahovým a organizačním zabezpečením projektu. 

V případě množení materiálů (pozvánky, pokyny atd.) – může sloužit jako doklad paragon za 

provedenou službu nebo vystavená faktura. 

 

14. 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 v rámci celoroční činnosti, na kterou byla 

dotace přiznána 

 

15. Nájemné a ostatní provozní náklady (energie, vodné stočné, apod.) 

V případě, že příjemce nemá vhodné podmínky pro realizaci činnosti ve vlastních prostorách a je 

nutné, aby se činnost uskutečňovala v prostorách mimo subjekt, je povinen respektovat podmínky 

pronajímatele. Subjekt by měl předem zvážit zejména ekonomické podmínky případných 

pronajímatelů prostor. V případě, že se činnost koná přímo ve vlastních prostorách příjemce, není 

možné účtovat nájemné a uplatňovat si jeho úhradu v rámci přiznané dotace. 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 
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a počtem hodin apod.) na vystaveném interním dokladu nebo fakturou a podklady k ní (spotřeba 

dle měřícího zařízení) v případě soustavné činnosti v rámci celých prostor vybavených měřícím 

zařízením. 

 

16. Mzdové prostředky  

 

Prostředky nelze použít na  
a) odměny, mzdy a platy členů správních rad, dozorčích rad a statutárních a jiných orgánů 

právnických osob; 

b) 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.); 

c) mimořádné odměny podle zákoníku práce; 
d) odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

e) odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

Podkladem pro vyúčtování mezd je 

a) Vnitřní předpis zaměstnavatele (dále jen VPZ) (např. mzdový/platový předpis) schválený 

odpovědnou osobou zaměstnavatele (statutární orgán nebo jím pověřená osoba). V rámci VPZ 

zaměstnavatel diferencovaně stanoví odměňování zaměstnanců zařazených do jednotlivých 

pracovních pozic dle druhu a obsahu vykonávané práce. VPZ musí obsahovat průkaznou 

vazbu druhu práce/sjednané práce uvedené v pracovní smlouvě, v dohodě o pracovní činnosti 

či v dohodě o provedení práce na konkrétní pracovní pozice uvedené v předmětném 

dokumentu, vč. uvedení informace, zda se jedná o pracovníka v přímé péči, zdravotnického 

pracovníka či ostatního pracovníka.  

b) Soupis pracovníků s rozdělením na pracovníky, kteří se na poskytování sociální služby podílí 

plně a ty, které se podílí částečně vč. uvedení velikosti takového pracovního úvazku. 

Pokud se zaměstnanec podílí na poskytování příslušné sociální služby pouze částí svého 

pracovního úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě 

prokazatelného kritéria na výdaje související s příslušnou sociální službou a na výdaje s ní 

nesouvisející. 

c) Doklad, ze kterého je zřejmé zařazení pracovníka viz bod a) a výše měsíční odměny, např. 

uzavřené pracovní smlouvy, platební výměry, dohody o provedení práce, dohody o provedení 

pracovní činnosti, apod. 

d) Mzdové listy zaměstnanců, výplatnice, apod. za kalendářní měsíc 

e) Doklad o vyplacení mzdových nákladů. 

 

17. Nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak dotaci nelze použít na: 

1. fakultativní činnosti podle § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách, 

2. nákup pohonných hmot, 

3. úhradu DPH v případě, že příjemce dotace je plátce DPH a může uplatnit odpočet daně, 

4. nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů; 

5. splátky finančních závazků a leasingové splátky; 

6. odpisy majetku; 

7. opravy, servis a udržování; 

8. odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody, pojistné, penále 

9. daně, pokuty a sankce, odvody za porušení rozpočtové kázně a sankce; 

10. tvorbu kapitálového jmění; 

11. odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 

na všeobecné zdravotní pojištění 

12. odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb 

13. odměny, mzdy a platy členů správních rad, dozorčích rad a statutárních a jiných orgánů 

právnických osob; 

14. 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.); 
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15. mimořádné odměny podle zákoníku práce; 
16. pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (investice) 

17. úhradu nákladů věcně a časově spojených s minulým obdobím; 

18. poskytnutí dotace jinému subjektu (např. finanční podpora fyzickým a právnickým osobám, 

benefiční akce) 

19. zahraniční pracovní cesty; 

20. telefonní poplatky, internetové poplatky a ostatní datové služby 

21. náklady na reprezentaci příjemce dotace (tj. občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění) 

22. stipendia a doplňky k nim, kurzovné, školení a ostatní vzdělávání 
23. nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 

24. dopravu a cestovné; 

25. poradenské, právní, ekonomické a IT služby; 

26. nájemné automobilu; 

27. reklama, propagace, inzerce; 

28. prázdninové, letní a rekreační soustředění; 

29. činnost politických stran a hnutí. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


