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I.   Předkládací zpráva 
 

Programy státní podpory sportu pro rok 2008, včetně návrhu na vyhlášení, byly 
projednány  poradou vedení MŠMT dne 6.8.2007 pod č.j. 15 400/2007-501. Vyhlášeny a 
zveřejněny byly  na webové stránce MŠMT.  

Programy „Státní podpory sportu pro rok 2008“ jsou orientovány na vyhlášení 
Programů I. až  VIII, včetně „Rozvojového programu – Podpora přípravy sportovních talentů 
na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“. Součástí je i 
programové financování ISPROFIN s programem 233510. 
 Porada vedení  MŠMT (dále jen PV MŠMT) projednala následný důležitý materiál s 
názvem „Zásady programů Státní podpory sportu pro rok 2008“ dne 11.9. 2007 pod  
č.j.: 19 922/2007-501. Jedná se o stanovení kritérií financování, metodiku posuzování žádostí.  

Pro vyhodnocení a posouzení žádostí vč. složení poradních, interních expertních 
komisí byl schválen PV MŠMT materiál s názvem: „Poradní expertní, výběrové komise 
v oblasti sportu pro rok 2008“ dne 27. 11. 2007 pod č.j. 24 730/2007-501.  

Pro postup realizace, tj. uvolňování, hospodaření a vyúčtování neinvestičních dotací 
ze státního rozpočtu České republiky v NNO v oblasti sportu PV MŠMT projednala „Vzor 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro rok 
2008“, vč. Účelového určení a podmínek použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti 
sportu, dne 27.11. 2007 pod č.j. 24 727/2007-501. 

 
 

Programy „Sportovní reprezentace“ jsou v rámci programů „Státní podpory sportu 
pro rok 2008“ vyhlášeny Programem I. – III. Z důvodu technické a časově náročnějšího 
postupu při vyhodnocení podkladů, včetně oponentního řízení se zástupci sportovních svazů a 
následných výpočtů sportovní úspěšnosti, bude materiál k oblasti sportovní reprezentace 
předložen na jednání PV MŠMT v období březen/duben tohoto roku v samostatném 
termínu, dle plánu hlavních úkolů MŠMT. 

 
V oblasti „Tělovýchovy“ je podpora pro rok 2008, s charakterem tzv. „Veřejně 

prospěšných programů“ (dále jen VPP), vyhlášena Programy IV. – VIII, včetně programu 
233510. Tento výdajový okruh je zpracován a předkládám na jednání PV MŠMT. 

Přijímání projektů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 31.10. 2007. Zpracování podkladů 
u jednotlivých žádostí a příprava kompletních materiálů pro činnost poradních, interních 
expertních komisí probíhaly do 31.12. 2007. Oponentní a výběrové řízení ke všem 
vyhlášeným programům se uskutečnily v průběhu ledna 2008. Jednotlivé komise ukončily 
svoji činnost ke dni 19.2.2008.  

Z tohoto důvodu je samostatně předkládáno rozdělení dotací výdajového okruhu 
„Tělovýchova včetně programu 233510“.  

 

 

 

 

 

 

 



 3

Rozdělení finančních objemů –„Tělovýchova včetně programu 233510“ 
 

A.  Neinvestiční dotace vyhlášených Programů IV. až VIII. 
 

1. Tělovýchova – tzv. Veřejně prospěšné programy  

Program IV. – „Sportovní střediska“ je zaměřen na činnost a rozvoj sportovně 
talentovaných dětí, kteří jsou žáky základních škol a je určen pro vytipované sporty. 
Dotace se uskutečňuje na základě specifických zásad pro období olympijského cyklu a je 
poskytována pouze pro NNO v oblasti sportu. 

Program V. – „Sport pro všechny“ je určen pro sportovní a tělovýchovnou činnost 
dětí, mládeže a dospělých , včetně pohybových aktivit občanů starších 60 let. 

Program VI. – „Sport a škola“ je zaměřen na podporu činnosti a vytváření podmínek 
pro široké sportovní aktivity a soutěže žáků a studentů, kteří jsou členy školních 
sportovních klubů, včetně studentských a univerzitních sportovních organizací. 

Program VII. – „Sport zdravotně postižených“. Cílem je zajistit podporu činnosti 
občanským sdružením, které se orientují na aktivní sportovní, pohybovou činnost jejich 
členů a integraci zdravotně postižených sportovců ve sportovní oblasti. 

Program VIII. – „Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení“ je 
orientován na podporu zajištění údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení 
v oblasti sportu. 

 
Pro objektivní rozdělování finančních prostředků jsou vypracovány zásady, principy a  

kritéria výběru a realizace poskytovaných státních dotací u jednotlivých vyhlášených 
programů č.j.: 19 922/2007-501. Jedná se o základní materiál, dle kterého jsou vybírány a 
rozdělovány pro rok 2008 finanční prostředky ze státního rozpočtu. Posuzování jednotlivých 
projektů probíhalo podle schválené metodiky a ve schváleném složení expertních komisí.  

Zápisy z jednotlivých komisí Programů V. – VIII. včetně rozdělení dotací na jednotlivé 
„Projekty“ a  ostatní doklady k jednání komisí Veřejně prospěšných programů  (žádosti, 
čestná prohlášení členů komisí, jednotlivé Projekty a prezenční listiny)  jsou uloženy na 
odboru 50. 
 

Přehled  o projektech VPP pro rok 2008 

Program Předloženo  
projektů 

Doporučeno
projektů 

IV. Sportovní střediska 28 28 
V.      Národní program podpory Sportu pro všechny 36 15 
VI.     Sport a škola 5 3 
VII. Sport zdravotně postižených 11 7 
VIII.  Údržba a provoz sportovních a TV zařízení 77 47 

C e l k e m 157 100 
 
Poznámka: V přehledu jsou uvedeny i projekty, které jsou součástí žádostí předložených 
zastřešujícími sdruženími. V závěrečném rozdělení uvádíme ucelené dotace ve vazbě na 
žádosti občanských sdružení.  
V průběhu výběrového řízení bylo konstatováno, že řada předložených projektů nesplňovala 
věcné podmínky programů nebo je naplňovala pouze částečně, v některých případech byly 
projekty předloženy po termínu. 
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2. Rozdělení neinvestičních dotací 
 

Celkový přehled rozdělení neinvestičních finančních prostředků pro jednotlivé 
programy oblasti „Tělovýchova“ - VPP pro rok 2008: 
 

 Sportovní střediska ( Program IV.)       75 000 tis. Kč 
 Národní program Sport pro všechny ( Program V.)     33 000 tis. Kč 
 Sport a škola ( Program VI.)       20 000 tis. Kč 
 Sport zdravotně postižených ( Program VII.)       7 000 tis. Kč 
 Údržba a provoz ( Program VIII.)     167 891 tis. Kč 

 

 Po schválení návrhu rozdělení dotací budou vydávána Rozhodnutí MŠMT pro 
jednotlivé příjemce dotací. Poskytnutí státní dotace se realizuje dle schváleného „Vzoru 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro rok 
2008“ č.j. 24 727/2007-501, včetně Účelového určení a podmínky použití neinvestičních 
dotací poskytnutých v oblasti sportu.   

Státní podpora v mimořádných situací je řešena pravidly zvláštního režimu  
čj. 20 643/2007-501, která jsou v souladu s interní směrnicí MŠMT čj. 29 570/2004-17.   

 
 
 

KOMENTÁŘ k jednotlivým programům 
 
Celkový přehled „Rozdělení neinvestičních dotací v oblasti „Tělovýchova“ na rok 

2008“ je uveden v příloze č. 1.  Tabulka s přehledem rozdělení dotací uceleně zohledňuje 
Programy oblasti „Tělovýchova“ - VPP, ke kterým je uveden konkrétní komentář. 

 
PROGRAM IV. – „Sportovní střediska“ (dále jen SpS) 

Rozpočet pro rok  2008 ……………………………………………..…      75 000 tis. Kč 
Dotace jsou poskytovány pouze občanským sdružením – NNO s celostátní působností 
v oblasti sportu (pouze sportovní svazy), které spolupracují se zástupci těch Základních škol, 
kde jsou zařazeni talentovaní sportovci. 
Na základě kritérií a dlouhodobého uzavřeného systému podpory a péče o talentovanou 
mládež je rozpočet stanoven pro 28 sportů s celkovým počtem 244 kmenových ST, 51 
doplňkových ST a ostatních Základních sportovních středisek. 
S ohledem na plánované změny v programovém zaměření SpS s novým pojetím věkových 
kategorií a týkající se období olympijského cyklu je předpokládáno rozšíření základních 
sportovních středisek (ZSS) s nárůstem, ze stávajícího fin. objemu 70 000 tis. Kč, na výši 
75 000 tis. Kč. Nové programové členění je součástí změněných „Zásad“, kritérií a principů, 
které jsou zpracovány pro rok 2008. 
Součástí materiálu je stávající přehled SpS před rozšířením, viz. příloha č. 2. 
 
 PROGRAM V. – „Národní program Sportu pro všechny“ (dále jen Sport pro všechny) 
Rozpočet pro rok  2008 ……………………………………………..………...  33 000 tis. Kč 

Dotace je orientována na podporu činnosti sportovních a tělovýchovných sdružení a 
organizací, zejména se zaměřením na pravidelnou činnost v oblasti sportu pro všechny. Tato 
podpora  je stanovena na výši 33 000 tis. Kč.  
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Stanovené priority účelového vymezení jsou:  
 Pravidelná sportovní a tělovýchovná činnost dětí a mládeže ve věku 6-18 let 
 Otevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových sportovních kampaní 

se zaměřením na zdravý a aktivní životní styl 
 Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let 
 Vzdělávání dobrovolných pracovníků v oblasti sportu pro všechny 
 Tělovýchovná reprezentace 
 Věda a výzkum v oblasti sportu  

 
Při posuzování podaných projektů bylo postupováno v  souladu se schválenými „Zásadami 
PROGRAMU V - Národní program rozvoje sportu pro všechny“  č.j. 20 581/2007-501 ze dne 
10. září 2007.  Projekty, které nesplnily účelové vymezení  /Článek II. „Zásad“) byly po 
posouzení vyřazeny.  
Jsou to tyto projekty: 
- Sdružení SK Vítkovice  (čl.II./3) 
- WING 49  ( čl. II/3, 10b) 
- SK Borek Ostrov   (čl.II/3, 4, 10b) 
- Happy Time    (čl. II/3 ) 
- Aranka – Dvůr Vyšínek ((čl.II/3, 4) 
- Sportovní organizace Slaná ( č.II/3, 10a) 
- Česká společnost pro naturální sport (čl.II/10 a, b) 
- SK Skisport Kovářová  (čl.II/3, 4) 
- SK Liberec Handbal  (č.II/3) 
- Podještědský PFC Český Dub  (čl.II/3, 9) 
- SK Spartak Příbram  (čl.II/3, 10d) 
- 8 D   (čl.II/3,4) 
- ATT Sport  ((čl./II3, 4, 10a) 
- Model klub DDM Vyškov  (čl./II3, 4)  
- FORSAGE SK-Freestyle Games   (čl.II/ 3, 4) 
- HK Lomnice n/pop.  (čl.II/3, 10b) 
- Česká dostihová federace   (čl.II/3,4, 10a,b) 
- Česká federace sálového fotbalu-Futsal  (čl.II/10b) 
- Česká motocyklová federace   (čl.II/10a,b) 
- Svaz sálovéh fotbalu ČR-Futsal  (čl.II/4, 10b) 
- Aerobic-Hanky Šulcové  (čl.II/š,č)   
Poznámka: Žádost SDTJ obdržena dne 20.2. 2008 – nezařazena  

Projekty, které splňovaly zadání Programu V komise posuzovala dle stanovených principů. 
Součástí materiálu je přehled realizovaných dotací, vč. oblasti SS – NNO (Sportovní svazy), 
viz. příloha č. 3. 
 
 
PROGRAM VI. – „Sport a škola“  
Rozpočet pro rok  2008 ……………………………………………..………...  20 000 tis. Kč 

Dotace je každoročně určena na podporu činnosti, zejména středních a univerzitních 
sportovních a tělovýchovných sdružení, organizací, které splňují podmínky stanovené 
v Zásadách k uvedenému programu.  
Stanovené priority účelového vymezení jsou:  

 Pravidelná sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve 
věkové kategorii 6 – 26 let 

 Soutěže žáků a studentů školních a univerzitních sportovních klubů  republikového  
charakteru 
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 Pohybové aktivity zaměřené na zdravotně oslabené žáky a studenty 
 Podporu projektů Center sportu na školách 
 Mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních Mezinárodních 

školských a studentských organizacích pořádaných na území České republiky  
 
V souladu se schválenými „Zásadami PROGRAMU VI – Sport a škola“  č.j. 20 582/2007-501 
ze dne 11. září 2007 bylo postupováno při hodnocení projektů.  Projekty, které nesplnily 
účelové vymezení  /Článek II. „Zásad“) byly po posouzení vyřazeny. Těmto projektům 
komise nepřiřazovala body dle metody rozdělování.  
Jsou to tyto projekty: 
- Českomoravský fotbalový svaz /Mc Donalds Cup, Provident Financial Cup/  
- Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno 
 
 
 
 
 PROGRAM VII. – „Sport zdravotně postižených“  
Rozpočet pro rok  2008 ……………………………………………..………...    7 000 tis. Kč 

Dotace je určena na podporu činnosti zdravotně postižených sportovců, kteří jsou členy  
sportovních a tělovýchovných sdružení a organizací, které splňují podmínky stanovené 
v Zásadách k uvedenému programu.  
 
Podpora zohledňuje sportovní činnost v oblasti speciálních olympiád a všechny druhy 
zdravotního postižení: zrakově postižení, spastic handicap, mentálně postižení, vnitřně 
postižení, tělesně postižení a neslyšící sportovci. 
 
Stanovené priority účelového vymezení jsou:  

 Zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti 
 Zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti 
 Podporu mezinárodních soutěží zdravotně postižených sportovců, pořádaných na 

území České republiky 
 
Současně se podpora orientuje na zabezpečení mezinárodních soutěží v alpském lyžování 
zrakově postižených sportovců; mezinárodního turnaje IPC v lukostřelbě; mezinárodního 
turnaje v showdown zrakově postižených sportovců a Světového poháru v benchpresu 
zrakově postižených sportovců.  
Ostatní mezinárodní soutěže jsou spojeny s účastí na Letních paralympijských hrách 2008, 
Peking. 
 
Při posuzování podaných projektů bylo postupováno v  souladu se schválenými „Zásadami 
PROGRAMU VII – Sport zdravotně postižených“  č.j. 20 583/2007-501 ze dne 10. září 2007.  
Projekty, které nesplnily účelové vymezení  byly po posouzení vyřazeny.  
Jsou to tyto projekty: 
-  ČSTPS –Český tenisový svaz vozíčkářů   čl. II/3b, čl. III/A.1,  
-  KČT – Klub českých turistů                      čl. II/3, II/3a, III/A.2, III/A.5, III/A.6, III/A.7a, 
-  ČSTPS- český svaz tělesně postižených sportovců    čl. I/8 Zásad, čl. II/4, 
-  Podještědský PFC Český dub                     čl. II/2, II/3a, II/3b,  čl. III/A.1, čl. IIIA.2,    
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PROGRAM VIII. – „Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení“  
Rozpočet pro rok  2008 ……………………………………………..………   167 891 tis. Kč 

V souladu se „Zásadami Programu VIII“ bylo stanoveno členění žádostí a jejich realizace 
v obsahových skupinách 1. až 3.  

Celkový přehled požadavků dle skupin:                                             v tis. Kč 

 Požadavky   Vykázáno 
 Rozpočet Dotace   Majetek Členové 
skupina 1 2 249 787,0 569 632,7  skupina 1 57 570 133,0 2 341 495 
skupina 2 36 226,0 24 119,6  skupina 2 758 796,0 121 630 
skupina 3 41 559,5 23 919,0  skupina 3 604 554,0 115 699 
vyřazeni 59 493,3 44 601,2  vyřazeni 358 951,9 815 166 

CELKEM 2 387 065,8 662 272,5  CELKEM 59 292 434,9 3 393 990 
 
 
Po projednání ve výběrové komisi bylo doporučeno realizovat uvedenou záležitost 
v následujícím členění.  
 
Pro první skupinu zastřešujících organizací je rozděleno 75 % celkového objemu, druhá 
skupina samostatných organizací činí 5 % objemu (zbytek je přesunut na sk. 1) a pro třetí 
skupinu sportovních svazů a jmenovitých akcí je přičleněn objem ve výši 20 % celkových 
finančních prostředků.  
 
Expertní, výběrová komise doporučila zapracovat další specifická kritéria pro rozdělení, která 
zohledňují hodnotu majetku (hodnota kritéria 80%), na který se poskytuje podpora, a 
členskou základnu (hodnota kritéria 20%). Návrh byl akceptován.  
Rozdělení: 

1. skupina ………………………….   129 000 tis. Kč 
2. skupina ………………………….       7 000 tis. Kč 
3. skupina ………………………….     31 891 tis. Kč  

 

Celkový počet obdržených žádostí = 77  + žádost SDTJ obdržena dne 20.2 2008 - nezařazena. 
 
Realizováno, ve vztahu ke státnímu rozpočtu, bude pouze 25,3 % obdržených požadavků. 
 
 
U Programu VIII. nebyly realizovány projekty, které: 

 nesplnily podmínky vyhlášeného programu 
 měly nedostatky ve zpracování podaných projektů 
 pro velký finanční objem podaných požadavků 

 
 
Rozdělení finančních prostředků u Programu VIII. , viz. příloha č. 4.    
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B.  Dotace vyhlášeného Programu 233510 
Programové financování ISPROFIN, tj. Program 233510 se zaměřením na poskytování, 

čerpání ze státního rozpočtu, určených na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny ve sportu je rozdělen na podprogramy: 

 Podprogram 233512 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny sportovních organizací  ……………………………    564 500 tis. Kč 

 Podprogram 233513 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny sportovní reprezentace …………………………….    184 600 tis. Kč 

 Podprogram 233514 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny pro pořádání MS 2009 v klasickém lyžování, ČR …     76 000 tis. Kč 
Tato částka je součástí státního rozpočtu 2008. Současně je připojena 
samostatná specifikace v období let 2006 až 2008. 
 

1. Rozdělení investičních dotací 
 

MŠMT stanovuje postup pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního 
rozpočtu v „Zásadách pro program 233510“ pod  č.j. 20 642/2007-501 

Návrh rozdělení dotací projednala poradní, interní expertní komise - materiál 
projednaný poradou vedení MŠMT dne 27. 11. 2007 pod č.j. 24 730/2007-501.  

Přehled  o projektech Programu 233510 pro rok 2008 

Program Předloženo  
projektů 

Doporučeno
projektů 

1. Podprogram 233512 735 159 
2.     Podprogram 233513 65 41 
3.    Podprogram 233514 – dle specifikace průběžně průběžně 

C e l k e m 800 200 
 
 
U Programu 233510 nebyly realizovány projekty, které: 

 nesplnily podmínky vyhlášeného programu 
 měly nedostatky ve zpracování podaných projektů 
 pro velký finanční objem podaných požadavků 

 
 
KOMENTÁŘ k jednotlivým podprogramům 

 
Přehled podaných žádostí je připojen v elektronické podobě a je součástí tohoto 

materiálu.  
Posuzování jednotlivých projektů probíhalo na jednáních poradní, interní expertní 

komise v období od 4.1. 2008  do 19. 2. 2008. Komise navrhla úpravu metodiky, která se týká 
zaměření jednotlivých občanských sdružení.   

 
 Podprogram 233512 

Rozpočet pro rok  2008 …………………………………………………  564 500 tis. Kč 
Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši……………  3 156 343 tis. Kč 

Realizováno, ve vztahu ke státnímu rozpočtu, bude  pouze 17,8 % obdržených požadavků. 
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V souladu se „Zásadami Programu 233510“ bylo stanoveno členění žádostí v podprogramu 
233512 a jejich realizace v obsahových skupinách 1. až 3.   

Skupina č. 1 s objemem finančních prostředků ve výši 237 590 tis. Kč je určena pro 
zastřešující organizace s celorepublikovou působností. Pro skupinu č. 1 expertní, výběrová 
komise doporučila zapracovat další specifická kritéria pro rozdělení, která zohledňují hodnotu 
majetku, na který se poskytuje podpora, a členskou základnu u střešních organizací.  

Skupina č. 2 s objemem finančních prostředků ve výši 9 700 tis. Kč je určena pro NNO  
s celorepublikovým nebo nadregionálním významem. Pro skupinu č. 2 komise navrhla 
k realizaci investiční záměry NNO s celorepublikovým charakterem.  

Skupina č. 3  s objemem finančních prostředků ve výši 317 210 tis. Kč je určena pro 
NNO  s regionálním nebo specifickým významem. Pro skupinu č. 3 komise doporučila 
zohlednit příslušnost ke sportovnímu odvětví podle úspěšnosti daného sportu, včetně 
demografické struktury krajů. Návrh byl akceptován.  
Rozdělení finančních prostředků u Programu 233512 , viz. příloha č. 5.    
 
 

 Podprogram 233513 

Rozpočet pro rok  2008 …………………………………………………  184 600 tis. Kč 
Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši……………..   367 329 tis. Kč 

Realizováno, ve vztahu ke státnímu rozpočtu, bude  pouze 50,2 % obdržených požadavků. 

Dotace jsou orientovány na podporu sportovní reprezentace, která je zabezpečována NNO 
s významným podílem na sportovní reprezentaci ČR a Resortními sportovními centry MO, 
MV a MŠMT. Komise na základě odborného posouzení navrhla rozdělení finančních 
prostředků dle přehledu. 
Rozdělení finančních prostředků u Programu 233513 , viz. příloha č. 6.    
 
 

   Podprogram 233514 

Rozpočet pro rok  2008 …………………………………………………    76 000 tis. Kč 
Požadavky jsou předkládány a realizovány v průběhu období let do roku 2009 v souladu 
s usnesením vlády č. 777/2005 Sb. Specifikace akcí podprogramu 233514 byla projednána PV 
MŠMT dne 20. listopadu 2007 pod č.j.: 26 620/2007-50.  
 
V současné době je projednán aktualizovaný rozpis finančních prostředků dle požadavků 
investora a rozpočtu roku 2007 a 2008. Jedná se o podporu sportovní a další infrastruktury 
potřebné k uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v ČR 2009. 

 
 

4. Závěr 
 Při realizaci schválených investičních záměrů Programu 233510 v průběhu roku, 
obdobně jako v letech minulých, dochází ke změnám, jak v oblasti změnového řízení, 
tak při změně objemů, ale při odstoupení a zrušení akce. Z tohoto důvodu se jedná o 
operativní charakter změn, které řeší odbor 50 ve spolupráci s odborem 19 a následně 
projedná Gremiální porada skupiny 5. 
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 S ohledem na některé požadavky občanských sdružení na převod majetku do 
vlastnictví měst a obcí porada vedení MŠMT doporučujeme zachovat stávající 
principy Zásad při poskytování finančních prostředků.  Z tohoto důvodu nedoporučuje 
akceptovat výjimky oproti schváleným Zásadám.  

 Obdobná situace je i ve vztahu zákona č. 1/2007 Sb., úprava některých užívacích 
vztahů k majetku ČR. Opět porada vedení MŠMT doporučuje dodržovat podmínky 
stávajících Zásad.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
1. Přehled „Rozdělení neinvestičních dotací na rok 2008 – Programy IV. až VIII.“ 
2. Přehled Sportovních středisek – Programu IV. 
3. Přehled dotací Programu V. pro oblast SS – NNO (Sportovní svazy) 
4. Rozdělení finančních prostředků u Programu VIII. 
5. Rozdělení finančních prostředků u Programu 233512 
6. Rozdělení finančních prostředků u Programu 233513 
7. Přehled zkratek použitých v materiálu 
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III. Pravidla upřesňující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
pro oblast sportu a tělovýchovy vč. příloh 

 
 
Předkládací  zpráva  
 
Pravidla stanovují podmínky MŠMT spojené s poskytováním dotací  v oblasti sportu  
a tělovýchovy pro rok 2008. 
 

Tyto podmínky jsou dány jednak obecně platnými právními předpisy, jednak jsou 
doplněním, resp. konkretizováním interních pokynů a zásad, které MŠMT přijalo a schválilo, 
a také zveřejnilo na svých webových stránkách (např. pro neinvestiční dotace: Zásady Státní 
podpory sportu pro rok 2008 pod čj.19 922/2007-501, pro investiční podporu pořízení nebo 
reprodukci majetku:  Zásady k PROGRAMU 233510 pro rok 2008 pod čj. 20 642/2007-501. 
 
1/  Zadávání veřejných zakázek 

Obecný postup je daný zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Většina zakázek v oblasti tělovýchovy a sportu patří do kategorie zakázek malého rozsahu 
podle §  12 odst.6 zákona, ve znění Zák.č.110/2007 Sb., 

Pro tuto oblast schválilo MŠMT a vydalo Směrnici, upravující postup zadávání, a to 
svým č.j. 26 311/2007-14, závazně pro v jím řízených a zřízených organizacích, a 
organizacích státní správy v působnosti MŠMT, a v případě, že tak bude stanoveno 
v podmínkách pro poskytnutí dotace u příjemců dotací. 

V oblasti tělovýchovy a sportu je skutečně v podmínkách spojených s poskytnutím 
dotace stanovena podmínka, že příjemce dotace je povinen postupovat způsobem stanoveným 
pro veřejného zadavatele, a konkrétně podle postupu MŠMT. 

Problém je, že některá ustanovení Směrnice MŠMT čj. 26311/2007-14 jsou pro externí 
organizace (míněny organizace mimo sféru organizačního vlivu MŠMT) jakož i pro vlastní 
provádění tohoto řízení z hlediska možností MŠMT a pro velký počet akcí (řádově stovek) 
těžko proveditelná a zajistitelná. 

 
Například : 
Čl. 4.1 – výzva k předložení nabídek bude zveřejněna na internetových stránkách MŠMT, 
Čl. 4.2 – členem hodnotící komise je vždy zástupce odboru legislativně.právního, 
Čl. 4.3 -  výsledné pořadí uchazečů o zakázku se uveřejní na internetových stránkách MŠMT, 
Čl. 7 – zadavatel realizuje zadávání zakázek osobami, které absolvovali proškolení MŠMT 
 
                Dodržení těchto podmínek by znamenalo na straně MŠMT neadekvátní zvýšení 
administrativy. 

                Do podmínek spojených s poskytování dotací u těchto organizací je tedy třeba 
zapracovat uvolnění, podle kterého se výše uvedená ustanovení nepoužijí 

                A vzhledem k tomu, že u převážně dobrovolných funkcionářů tělovýchovných a 
sportovních organizací nelze očekávat, že by  se v různých doplňujících odkazech vyznali, 
navrhuje se vydat a zveřejnit doplnění interní Směrnice MŠMT č.j. 26 311/2007-14, a to 
pouze pro organizace v oblasti sportu a tělovýchovy, viz. doplněk č.j. 3 863/2008-501. 
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2/ Podmínky spojené s registrací investiční akce v Programovém financování 
                Registrační list akce je dokument, ve kterém MŠMT  potvrdí parametry a údaje, 
které ke schválené akci eviduje, a zároveň stanoví podmínky pro další postup, jejichž 
naplnění vyžaduje pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. pro Stanovení výdajů na 
financování akce organizační složky státu). 

                Tyto podmínky, s odkazem na Zásady MŠMT pro PROGRAM 233510, byly již 
v minulých letech standardizovány a jsou poměrně všeobecně známy. 

                Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která na MŠMT proběhla v 2.pol.2007, 
tyto  podmínky v některých ustanoveních připomínkovala s požadavky na pregnantnější 
citace platných směrnic MŠMT a některých ustanovení. Z tohoto hlediska byly tedy 
podmínky spojené s registrací podrobeny  přezkoumání a upraveny, viz Příloha 1 (součástí 
materiálu). 
 
 3/ Podmínky spojené s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
    (resp. pro Stanovení výdajů na financování organizační složky státu) 

                Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dokument, kterým MŠMT stanoví účelové 
určení, tj. věcný, časový a finanční rámec alokace prostředků státního rozpočtu, resp. na 
základě požadovaných a předložených dokumentů upřesní evidované parametry a údaje, a 
zároveň stanoví podmínky  spojené s jejich dodržením resp. výši sankcí v případě jejich 
nedodržení.  

                 Tyto podmínky jsou rovněž stanoveny obecně, s odkazem na Zásady MŠMT pro 
PROGRAM 233510. 
                 I k těmto podmínkám měla kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která na MŠMT 
proběhla v 2.pol. 2007, připomínky s požadavky na pregnantnější citace platných směrnic 
MŠMT a některých uváděných ustanovení. Z tohoto hlediska byly tedy také tyto podmínky  
podrobeny  přezkoumání a upraveny, viz. Příloha 2 (součástí materiálu). 
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Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
č.j. 3 863/2008-501 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
P r a v i d l a 

 
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 
pouze pro organizace - příjemce dotací v oblasti sportu a tělovýchovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla čj. 3 863/2008-501 projednala porada vedení MŠMT 
dne 18. března 2008 
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1. Úvod 
Dokumentem pro oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je Směrnice MŠMT 
čj. 26 311/2007-14. Pro případy organizací, které jsou příjemci dotací z Programů 
MŠMT, v oblasti sportu a tělovýchově, se řídí těmito Pravidly. 

Ve vztahu k  zákonu se jedná o zakázky, kde je zadavatel povinen dodržovat zásady 
       transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 zákona). 

 
Tato pravidla se nevztahují na: 
- operativní jednorázové dodávky a služby, jejichž celková cena bez DPH 

nepřesáhne 100 000 Kč, a stavební práce, jejichž celková cena bez DPH 
nepřesáhne 500 000 Kč;  

- nákup výpočetní techniky dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. června 
2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků 
na informační a komunikační technologie, kde je nákup prováděn prostřednictvím 
elektronického tržiště; 

- obecné výjimky z působnosti zákona uvedené v § 18g, je-li předmětem nabytí či 
nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor. 

Zadání zakázky formou „soutěže“ podle těchto pravidel je součástí systému 
zabezpečujícího efektivní, hospodárné, účelové a transparentní hospodaření s prostředky 
státního rozpočtu, jejichž správcem je MŠMT a je v souladu s principy a postupy, které 
upravuje „Směrnice upravující předběžnou řídící a finanční kontrolu na MŠMT 
v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  
č.j. 29 570/04-17 ze dne 7.12.2004. 

 
 

2. Vymezení základních pojmů 
Pro účely pravidel  se vymezují tyto základní pojmy: 

2.1.Zakázka 

Zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou nutné pro plnění úkolů  
organizace, která je spojena s dotačním titulem poskytovaným MŠMT, přičemž: 

 
2.1.1. Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je provedení: 

- nové stavby 
- stavební změny dokončené stavby 
- udržovací práce na stavbě 
- odstranění stávající stavby v rámci nového investičního záměru 
- související práce s prováděním staveb a stavebních prací (případně i související 

projekční a inženýrská činnost, pokud jsou zadávány společně) 
 

2.1.2. Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo na 
stavební práce. Zejména se jedná o tyto zakázky: 

- služby v dopravě 
- znalecké služby 
- údržbářské a opravářské služby 
- pozemní přeprava věcí a osob 
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- telekomunikační služby 
- počítačové zpracování dat a s tím spojené služby 
- poradenství a s tím spojené služby 
- služby architektů a inženýrské služby, pokud nejsou součástí dodávky stavby 
a dále dle zákona. 
 

2.2.Cena zakázky  
Očekávaná celková cena za realizaci zakázky se stanoví podle bodu 3. těchto pravidel. 
 
2.3.Zadavatel  
je příjemce dotace, který zakázku realizuje za účelem plnění úkolů vyplývajících 
z jeho činnosti, na základě podmínky MŠMT spojené s poskytovanou dotací. 
 
2.4. Dodavatel 
Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, dodává zboží nebo stavební 
práce, kterou zadavatel vyzval k  podání nabídky o přidělení zakázky.  
 
2.5. Uchazeč 
Dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku  na získání zakázky.  
 
2.6. Vítězný uchazeč 
Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena zadavatelem jako nejvýhodnější a který 
bude realizovat zakázku na základě smluvního vztahu. 
 
 
 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Cena - hodnota zakázky pro účely těchto pravidel je předpokládaná cena za plnění 

zakázky bez DPH, která se stanoví podle charakteru jednotlivých zakázek takto:  

 
3.1. Předpokládaná hodnota zakázky na dodávky a služby  se stanoví jako: 

- předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti 
smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou, 

- předpokládaná cena celkového peněžitého závazku zadavatele z výběrového řízení 
za 24 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž 
trvání nelze přesně vymezit, 

- skutečná cena uhrazená během předcházejících 12 měsíců, upravená o změny, které 
lze očekávat během následujících 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících 
dodávek a služeb, 

- součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být pořízeny  
během 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících dodávek nebo služeb. 

 
3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví 
odborným odhadem na základě údajů a informací o stavebních zakázkách obdobného 
charakteru s použitím jednotkových cen, a to na základě zpracovaných projektových a 
technických podkladů.  
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3.3. Zakázka na dodávky, služby a stavební práce nesmí být účelově dělena tak, aby 
hodnota takto rozdělených zakázek byla nižší než limit stanovený pro používání těchto 
pravidel. 

 
 
 
4. Postup při zadávání zakázek 
 

Zakázku lze zadat pouze v případě, pokud  její plnění je v souladu se schváleným nebo 
upraveným rozpočtem MŠMT nebo organizace, případně se schválenými programy, 
projekty nebo jinými rozhodnutími, upravujícími plnění úkolů MŠMT a organizací za  
současného zajištění finančního krytí zakázky. 

4.1. Výzva k předložení nabídek  
Zadavatel za účelem provedení výběru dodavatele prokazatelně osloví  

minimálně tři, u zakázek s očekávanou celkovou cenou nad 1 000 000 Kč 
minimálně pět  dodavatelů s požadavkem na předložení nabídky.  

V případě, že není možné výjimečně oslovit požadovaný počet dodavatelů, 
musí být tato skutečnost zdůvodněna. 

Termín na předložení nabídky od uchazečů nesmí být kratší než sedm 
pracovních dnů od doručení výzvy  na předložení nabídky dodavateli. 

Zadavatel nesmí opakovaně vyzývat stejnou skupinu dodavatelů.  
 
Výzva k předložení nabídky musí minimálně obsahovat: 
- věcné a časové vymezení předmětu zakázky a její specifikaci dle charakteru 
      zakázky 
- požadavek na kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 
- požadavek na specifikaci ceny bez DPH a s DPH 
- požadavek na předložení návrhu smlouvy nebo jiného dokumentu tuto smlouvu 

nahrazujícího 
- termín a místo pro podání nabídek 
- kriteria a pravidla pro hodnocení nabídek a v případě, že nabídka bude hodnocena 

podle více kriterií, jejich váhu v procentech 
- ustanovení o tom, že zadavatel může zadání zakázky kdykoli bez udání důvodu, 

zrušit. 

Výzva k předložení nabídek musí být učiněna a provedena písemně.  
 
4.2. Hodnocení nabídek 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky výhradně podle kriterií a pravidel, 
která byla uvedena ve výzvě. Hodnotícím kriteriem je zpravidla pouze cena zakázky, 
nebyla-li v zadávacích podmínkách stanovena další hodnotící kriteria pro posouzení 
ekonomické výhodnosti nabídky. 

  Při hodnocení nabídek uchazečů musí zadavatel dodržet zásadu stejného 
zacházení se všemi zájemci a postupovat  transparentně vůči všem účastníkům 
soutěže.  

Hodnocení zakázky  do  500 000 Kč v případě jednorázové dodávky zboží 
a služeb, 1 000 000 Kč v případě stavebních prací může provést příslušný 
zadavatel. 
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Za účelem vyhodnocení zakázky nad tyto limity ustanovuje zadavatel 
minimálně tříčlennou hodnotící komisi a současně jmenuje zadavatel jejího 
předsedu. O hodnocení nabídek se sepisuje protokol, který podepisuje zadavatel a 
všichni členové komise, byla-li jmenována.  Obsahem protokolu musí být minimálně 
seznam oslovených firem, seznam obdržených nabídek, odůvodnění hodnocení 
nabídek podle zvolených kriterií a odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Protokol 
může obsahovat i jiné skutečnosti, které se vztahují k vyhodnocení zakázky. Protokol 
o hodnocení nabídek musí být součástí spisu, kterým se bude požadovat schválení 
finanční operace. 

 
4.3. Přidělení zakázky 

Zadavatel je povinen přidělit zakázku  uchazeči, jehož nabídka obsahuje 
nejnižší nabídkovou cenu, byla-li jediným hodnoceným kritériem, nebo uchazeči, 
jehož nabídku vyhodnotil jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější, podle kriterií 
stanovených v zadávacích podmínkách.  

Konečné schválení výběru vítězného uchazeče musí potvrdit podpisem 
příslušný zadavatel. 
Vítězný uchazeč o zakázku i neúspěšní uchazeči musejí být o výsledku zadání zakázky 
písemně informováni.  

 
4.4. Realizace zakázky 

Vítězný uchazeč musí být současně s oznámením o této skutečnosti vyzván 
k realizaci zakázky.  

Zakázku lze realizovat pouze na základě smlouvy.  
 

4.5. Zrušení řízení o zadání zakázky 
Zadavatel může zrušit zadávání zakázky kdykoli v průběhu zadávání  

s odvoláním na zadávací podmínky tak, že tuto skutečnost písemně oznámí všem 
vyzvaným uchazečům.  

 
 

5. Námitky a rozhodování v procedurálních záležitostech 
Námitky uchazečů a veškeré procedurální záležitosti při zadávání, v průběhu a 

vyhodnocení výběrového řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolu postupu při zadání, průběhu a vyhodnocení zakázky může provést 
MŠMT, prostřednictvím svého odborného útvaru. 

 
 

6. Archivace podkladů 
Dokumentaci o zadání zakázky je zadavatel povinen uchovávat pro případnou 

kontrolu po dobu min. 5 let. O zadávání zakázek malého rozsahu musí vést zadavatel 
přehlednou evidenci. 

 
 
 
Zpracoval:   
Ing. Jan Vronský, odbor 19 
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Příloha 1 
 
PROGRAM 233510 v roce 2008   
Podmínky spojené s registrací investiční akce v ISPROFIN 
 
Žadatel o dotaci je v další přípravě investiční výstavby zavázán respektovat tyto 
podmínky: 
 
 
1. Dotace jsou v r.2008 poskytovány jen jako investiční, na pořizování a technického 

zhodnocení majetku sloužícího sportu a tělovýchově,a to pouze v souladu s investičním 
záměrem schváleným MŠMT (viz Zák.586/1992 Sb.). 

2. Údaje v registračním listě jsou závazné, dokud nejsou jiným dokladem MŠMT písemně 
změněny. (např. Rozhodnutím o poskytnutí dotace,nastavením rozpočtového limitu či 
jinou písemnou formou). Změnu kteréhokoli údaje registračního listu je nutné projednat 
předem s odborem 50-MŠMT. 
V registračním listě uvedený název a číslo ISPROFIN jsou závazné pro jakékoli 
jednání s MŠMT. 
MŠMT si vyhrazuje právo upravit proti žádosti o dotaci název, harmonogram  a 
redukovat rozsah investičního záměru (pokud to budou potřeby státního rozpočtu 
vyžadovat). Žadatel o dotaci nemusí s těmito změnami souhlasit, může je písemně 
námitkovat anebo od poskytnutí dotace odstoupit.Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

3. Poskytování dotací se řídí Zák.č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhl.č.560/2006 Sb. a Zásadami MŠMT čj.20 642/2007-501. 

4. Výběr zhotovitelů (dodavatelů) se řídí Zák.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách resp. 
interní směrnicí MŠMT čj.3863/2008-50. Příjemce dotace (zadavatel) je povinen 
postupovat způsobem stanoveným pro veřejného zadavatele. Výběrové řízení je 
nepřenosné z nebo na jiného zadavatele. 

5. MŠMT není do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vázáno dotaci poskytnout. 
MŠMT vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace pouze tehdy, doloží-li žadatel doklady v 
plném rozsahu požadovaném Zásadami MŠMT pro poskytování dotací č.j. 20642/2007-
501 a specifikovaných v části C, odst.3. 
Prohlášení žadatele o dotaci v Žádosti o poskytnutí dotace v r.2008 (vyjmenované 
doklady se předkládají 2x). 
Pokud žadatel nedoloží všechny požadované doklady, nemůže mu být dotace 
potvrzena. MŠMT spolu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace může stanovit další 
podmínky spojené s dotací. 

6. Objem ostatních finančních zdrojů zaregistrovaný k financování akce je závazný jako 
minimální. (zaregistrované vlastní zdroje žadatele resp. jiné finanční zdroje jsou 
stanoveny jako minimální). 

7. Při sjednávání fakturačních podmínek smluv o dílo v případě, že by dotace byla použita 
na poskytované zálohy, nesmí objem nezúčtovaných záloh překročit výši 10% v r.2008 
poskytnuté dotace (U takto poskytnutých záloh musí být ve lhůtě max. 90 kalendářních 
dnů provedeno věcné plnění, vyúčtování provedených prací a dodávek a vystaven doklad 
o zaplacení jako podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.). 
Poskytnutá záloha musí být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta. 
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8. V případě, že příjemce dotace může uplatnit odpočet DPH, nesmí být na DPH použita 
dotace. V bilanci nákladů a jejich úhrad se v tom případě uvádějí údaje bez DPH a musí 
tak být také uvedeno. 

9. Termínem dokončení stavby, investiční akce se rozumí v případě stavby, na které bylo 
vydáno stavební povolení datum vydání kolaudačního rozhodnutí, v případě ostatních 
staveb a nestavebních akcí datum dokončení věcného plnění potvrzený přejímacími 
protokoly (včetně strojů a zařízení mimo rozpočet stavby). 

10. Příjemce dotace bude souhlasit se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, účelu 
použití dotace a výše přijaté dotace. 

11. Je-li příjemcem dotace střešní organizace  občanského sdružení (vyšší organizač.složka), 
je povinna upravit odpovídající závaznou právní formou vztahy ke sdruženým 
organizacím nebo svým organizačním složkám, kterým je dotace nebo její část nebo 
věcné plnění poskytováno, včetně přenesení právně zajištěné zodpovědnosti k 
podmínkám MŠMT. 

12. Příjemce dotace je povinen umožnit MŠMT průběžnou i závěrečnou kontrolu dodržení 
podmínek užití dotace a poskytovat MŠMT na vyžádání veškeré informace o přípravě a 
průběhu realizace stavby, akce. 
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Příloha 2 
 

PROGRAM 233510 v roce 2008   
Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu 
 
Název akce:  ISPROFIN:  

A.  Specifické podmínky: 
      - stručný verbální popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  Obecné podmínky pro poskytnutí a použití dotace 

1. Dotaci lze použít pouze účel vymezený investič.záměrem, dle dokumentace schválené odborem 
50-MŠMT a ve shodě s parametry Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí 
MŠMT) nebo Stanovení výdajů na financování akce u organizač.složky státu (dále jen 
Stanovení výdajů). 

2. Hlavními závaznými parametry Rozhodnutí MŠMT jsou technické parametry (MIN), 
termíny dokončení akce (MAX, s tolerancí 30 dnů), termín předložení závěr.hodnocení 
(MAX, s tolerancí 30 dnů) a podíl (%)prostředků státního rozpočtu na financování v 
daném roce (MAX, bez tolerance) Postih v případě nedodržení je u technic. parametrů 
podíl/Kč dle rozpočtu-stanoví MŠMT, u termínů je 30% dotace a u nedodržení MIN 
spolufinancování vždy 100% dotace (možná tolerance MAX - 1%). 

Pokud by mělo dojít k jakékoli změně registrovaných parametrů, je příjemce dotace povinen 
požádat odbor 50-MŠMT o změnu. V případě závazných parametrů musí bý změna schválena 
dříve, než bude provedena (kromě termínu kolaudace), v ostatních případech nejpozději před 
termínem zahájení závěrečného vyhodnocení akce. MŠMT není povinno žádosti vyhovět.  

Změny (+) technic. parametrů a spolufinancování a změny (-) termínů nejsou důvodem k 
přeregistraci. 

3. Poskytování dotací se řídí zákonem č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platnou 
vyhláškou č.560/2006 Sb., a Zásadami MŠMT čj.20642/2007-501 pro r.2008 a těmito 
podmínkami. 

4. Prostředky státního rozpočtu musí být použity s maxim. hospodárností a při respektování 
Zák.č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kde příjemce dotace (zadavatel) je 
povinen postupovat způsobem stanoveným pro veřejného zadavatele. Jinak viz bod 4 
podmínek registrace. 

5. V případě zjištění, že Rozhodnutí MŠMT bylo vydáno v rozporu se zákonem na základě 
neúplných nebo nepravdivých údajů žadatele, příjemce dotace se vystavuje správnímu řízení k 
vrácení neoprávněně získané dotace. 
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6. Při sjednávání fakturačních podmínek smluv o dílo v případě, že by dotace měla být použita 
na krytí záloh, nesmí objem nezúčtovaných záloh překročit 10% v r. 2008 poskytnuté 
dotace. (U takto poskytnutých záloh musí být ve lhůtě max. 90 kalendářních dnů provedeno 
věcné plnění, vyúčtování provedených prací a dodávek a vystaven doklad o zaplacení jako 
podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Poskytnutá záloha musí 
být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta). 

7. Dotaci lze použít pouze k úhradě faktur, dotace nesmí být převáděna na běžný účet 
příjemce dotace.  

Faktury mohou být propláceny měsíčně, avšak vždy proti předložení (a odsouhlasení) dokladů 
o provedení prací nebo realizace dodávek (zjišťovací protokoly). 

8. Příjemce dotace předloží ve stanovených termínech dokumentaci závěrečného vyhodnocení 
akce podle postupů daných Vyhl.č.560/2006 Sb. a upřesněných pokyny MŠMT. 

9. Majitelem realizovaného investičního záměru je vždy příjemce dotace.Tato podmínka neplatí v 
případě střešních organizací občanských sdružení, které výsledek převádějí smluvně na 
schválená občanská sdružení. Jiná zcizení (úplatná nebo i bezúplatná) majetku pořízenému s 
účastí dotace anebo při jeho využívání k jinému než registrovanému účelu bude vždy 
považováno za neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu. (Tato podmínka, včetně 
případné zástavy majetku, platí 10 let od dokončení akce, nerozhodne-li MŠMT jinak). 

10. MŠMT má právo dodržování podmínek průběžně i závěrečně kontrolovat a vyžadovat potřebné 
informace. 

11. Čerpání dotace je nutné vést účetně odděleně. Pro dotace poskytnuté obcím je stanoven účelový 
znak 33549. 

12. Pokud zde není uvedeno jinak, platí současně podmínky spojené s registrací investiční 
akce. 

 
 

C.  Potvrzení příjemce dotace o souhlasu s podmínkami 

1. Příjemce dotace závazně potvrzuje, že se s těmito podmínkami MŠMT spojenými s 
poskytovanou dotací seznámil  a vzal na vědomí, že v případě jejich nedodržení budou vůči 
němu vyvozovány sankce podle Zák.č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů a  ve znění  Zák.č. 580/2004 Sb. 

2. Revokace podmínek poskytnutí dotace se po ukončení stavby, akce v žádném případě 
nepřipouští. 

 
 
 

Za příjemce dotace (statutární zástupce) 

Jméno, podpis, razítko 

Datum: 
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P  Ř  Í  L  O  H  Y 


