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Účelovost používání dotací při čerpání státních prostředků poskytnutých 
v Programu V – Organizace sportu 

 
Doplněk „Účelového určení“ č.j. 11 549/2012-50 k Rozhodnutí schváleného PV MŠMT pod 
č.j. 21 459/2011-50 a aktualizováno pod č.j. MŠMT-7733-4/2012-50. Doplněk zpřesňuje 
účelové vymezení čerpání finančních prostředků u Programu V.  
 
1. Ke schválenému účelu veřejně prospěšného charakteru v rámci podpory organizace sportu a 

s účelovým vymezením stanoveným v Rozhodnutí, se může dotace poskytnout až do výše 
rozpočtovaných nákladů, pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak. 

2. Příjemce odpovídá za hospodárné a účelné použití státních prostředků k účelu, pro který 
byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví (podvojné účetnictví), 
které je v souladu s obecně právními předpisy uvedených v Rozhodnutí. 

3. Příjemce dotace je povinen upravit odpovídající závaznou právní formou vztahy ke 
sdruženým subjektům nebo svým organizačním složkám, kterým je dotace, její část nebo 
věcné plnění poskytováno, včetně přenesení právně zajištěné zodpovědnosti za dodržení 
podmínek ministerstva. 

4. Realizace, s účelovým vymezením státní podpory, je orientována na plnění sportovní, 
organizační a obsahové činnosti s výdaji, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. 
prosince příslušného kalendářního roku.  

 

V Programu V – Organizace sportu - d o t a c e  nesmí být použita na: 
a) úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč), 
b) úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků a 

úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
c) duplicitní úhradu stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního 

rozpočtu, 
d) plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám, mimo obsahové zaměření projektu, 
e) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, pořizování 

kancelářského nábytku, 
f) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 
g) úhradu výdajů na pohoštění 1) a dary, 
h) mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady pro 

pracovníky nestátní neziskové organizace nad rámec obsahového zaměření projektu. 
Nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu. 

i) reklamní a propagační činnost, 
j) duplicitní pojištění sportovců, resp. sportovních zařízení, které je zajišťováno pojištěním 

ČOV – smluvní vztah s pojišťovnou Kooperativa (pouze sportovní svazy ČSTV), 
k) úhradu výdajů údržby a provozu sportovních zařízení, která jsou v nájmu NNO na 

dobu kratší než 10 let, 
l) pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní 

telefony apod.), nad rámec organizačních povinností, s výjimkou zabezpečovacího 
zařízení. 

 
                                                           
1) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
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V Programu V – Organizace sportu - d o t a c e  může být použita na: 
1. Realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, 

metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých 
NNO s celorepublikovou působností, dle svých registrovaných stanov. 

2. Činnost ústředí, ale i nižších článků v organizační struktuře občanského sdružení, dle 
registrovaných stanov.   

3. Mzdové náklady, včetně náhrady mezd a povinných odvodů příjemce, je možné čerpat 
až do výše rozpočtovaných nákladů schválené státní dotace. 

4. Obsahové činnosti  

a) doplnění podpory sportovní reprezentace, včetně pořádání a účasti domácích 
mistrovských a mezinárodních sportovních akcí, dle reglementu soutěže, včetně 
kvalifikací a přípravných soustředění,  

b) doplnění podpory sportovně talentované mládeže, dle zásad Programu II, 
c) doplnění podpory všeobecné sportovní činnosti, dle zásad Programu III, 
d) doplnění podpory údržby a provozu sportovních zařízení, dle zásad Programu IV.   

5. Organizační zajištění  

a) náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, 
regeneraci, lékařskou službu, vybavení sportovními potřebami neinvestičního 
charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, 

b) náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní 
úrazové pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných 
rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle reglementu 
soutěže,  

c) mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na organizaci sportovního občanského 
sdružení zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami,  

d) zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní 
světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF).  

e) nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF, 
f) členský poplatek zastřešujícímu občanskému sdružení.  

6. Ostatní  

a) odměny sportovcům ČR, resp. věcné ceny za sportovní výsledky, jejichž součet 
nesmí přesáhnout výši  10% celkového objemu dotace 2).  

b) zabezpečení celkového poplatku pro OSA, Integram atd. 
 
dne: 19. 3. 2012 
 
 
 
 
           Jan Kocourek, v.r. 
           náměstek ministra 
 

                                                           
2)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 


