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1.7 Použití dotace  
1.7.1 Dotaci lze použít pouze na:  
• úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a 
obsahové činnosti dle Obsahového zaměření programu viz bod 1.4, a to zejména v oblasti 
zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže, které 
prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, na který je dotace poskytnuta,  

• úhradu nákladů souvisejících s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve 
vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku. Tyto 
náklady mohou být hrazeny maximálně do výše 50 % přidělené dotace (o úhradu tohoto 
druhu nákladů musel SK-TJ požádat v žádosti – předložil výpis z katastru nemovitostí – 
doložení vlastnictví, příp. předložil nájemní smlouvu s výpisem z katastru nemovitostí),  

• vybavení majetkem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem ve znění 
zákona o daních z příjmů, související s provozem sportovního zařízení. Jedná se o 
vybavení hmotným majetkem, který má charakter související s plněním obsahového 
zaměření programu a jehož ocenění je nižší nebo rovno 40 tis. Kč,  
• aktivity spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním Obsahového 
zaměření programu viz bod 1.4,  

• trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady 
(služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní 
činnosti dětí a mládeže. Na trenérské, zdravotní a metodické služby se vztahuje finanční 
limit 25 tisíc Kč na službu měsíčně (osobu/OSVČ),  

• úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, zdravotní 
zabezpečení ve sportovní činnosti dětí a mládeže (například lékárnička, lékařský dozor, 
zdravotní zajištění při závodu apod.), související s plněním Obsahového zaměření 
programu viz bod 1.4,  

• mzdové náklady, ostatní osobní náklady - DPČ, DPP s limitem do 25 tisíc Kč na osobu a 
měsíc. Limity stanovené tímto dokumentem představují maximální celkovou měsíční 
hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při plném pracovním úvazku (100 %), tj. při 
zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení 
hodinové sazby. Daný finanční limit je platný u všech úvazků přesahujících plný pracovní 
úvazek. Mzdové a ostatní osobní náklady lze čerpat na realizační a podpůrný tým, tj. 
zejména účetní, trenér, zdravotník, apod. Náklady uvedené v tomto bodě může mít 
spolek vyšší, avšak z případné dotace lze hradit jen uvedený limit. Dále lze hradit i 
související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu 
zahrnuty.  
 
1.7.2 Dotaci nelze použít na:  
• pořízení hmotného majetku nebo jiného majetku (nad rámec upravený v bodě 1.6.1), 
ve znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  

• nákup vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 4)  



• úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů funkcionářů sportovního spolku, tj. 
předsedů a místopředsedů spolku,  

• úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků,  

• úhradu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku podle 
zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. Finančním leasingem se 
rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika 
a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva 
na nájemce nebo nájemce má právo koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, že 
bude podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využití opce, doba leasingu je 
sjednána na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další 
znaky finančního leasingu,  

• úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,  

• pohoštění2 a dary,  

• podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku,  

• úhradu nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel 
nevykonává svoji vlastní činnost dle stanov a obsahového zaměření programu viz bod 1.4,  

• duplicitní úhradu jakýchkoli stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů 
ze státního rozpočtu.  
 


