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Podmínky pro poskytnutí dotace 
(dále jen Podmínky) 

 

 

I. Podmínky pro poskytování dotace 
 

1. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci 
použít na financování projektu schváleného SMÚ. 

 
2. O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje RM, resp. ZM (podle vyhrazených 

kompetencí stanovených zákonem o obcích). 
 

3. Rozhodnutí o výši přidělené dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu – RM nebo ZM. 
Rozhodnutí RM případně ZM o poskytnutí resp. neposkytnutí dotace včetně výše 
dotace je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
4. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace bude žadateli sděleno prostřednictvím 

elektronické komunikace. 
 

5.  Na dotaci z rozpočtu SMÚ není právní nárok. 
 
6. Dotace je poskytována účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů 

vzniklých příjemci v souvislosti s realizací dotované činnosti, věcně a časově 
příslušejících k roku, na který byla dotace schválena. Věcnou a časovou souvislost 
nákladů a jejich úhradu je příjemce povinen řádně doložit. 
 

7.  Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle bodu 
8 tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky: 
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s dotovanou činností  
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady 

 
8.  Za neuznatelný náklad bude považováno zejména: 

 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

 dlužný úrok, 

 daně 

 bankovní poplatky  

 odměňování členů správních a dozorčích orgánů příjemce 

 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

 nákupy pozemků nebo budov, 

 rekonstrukce a opravy nemovitostí, 

 ztráty devizových kurzů, 

 nájemné s následnou koupí (leasing), 

 práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů 
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 cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění,  

 samostatně prokazované pohonné hmoty (spotřebu pohonných hmot 
automobilu lze uhradit pouze v rámci cestovního příkazu – výpočet cestovních 
náhrad včetně spotřeby pohonných hmot je upraven v zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, nutné doložit velký technický průkaz vozidla) 

 mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve 
veřejných službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb. v platném znění, nařízení 
vlády č. 564/2006 v platném znění) 

 pořízení daru 
 

9. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace 

poskytnuta pouze na plnění bez DPH. 

 
 

II. Pravidla čerpání a vyúčtování dotace 
 
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat Podmínky pro poskytnutí dotace a 

podmínky sjednané ve smlouvě.  
 

2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek 
stanovených v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených v těchto 
Podmínkách pro poskytnutí dotace bude poskytovatelem považováno za porušení 
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, případně může být stíháno jako 
trestný čin dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v 
platném znění. 
 

3. Účelovou dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté 
dotace, sjednanému ve "Smlouvě" a zároveň toliko v rámci jednotlivých účelů a 
jejich výše, uvedených žadatelem v žádosti. 

 
4. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů 

vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
 
5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 11. 2017 provést vyúčtování poskytnuté 

finanční dotace prostřednictvím formuláře, který je nedílnou součástí smlouvy a 
zároveň předat v tomto termínu závěrečnou zprávu. 
 

6. Závěrečná zpráva musí obsahovat:     
a) označení příjemce dotace, 
b) číslo smlouvy poskytnuté dotace, 
c) popis realizace projektu, 
d) přínos projektu pro cílové skupiny, 
e) celkové zhodnocení projektu, 
 
 

7. Vyúčtování nelze předložit v elektronické podobě. 
 
8. Příjemce dotace se při vedení účetnictví řídí příslušnými platnými právními předpisy. 

 



                        Příloha č. 1                                   

                                                                            

3 

 

9. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu 
s účely, pro které byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené sledování 
v účetnictví příjemce. Hospodárností se rozumí takové použití finančních prostředků 
k zajištění stanovených úkolů, s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při 
dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. 

 
10. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové 

úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky příjemce byla jednoznačně zřetelná 
a kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání 
dotace SMÚ v daném účetním období (analytické sledování). 

 
11. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne 

kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, budou obsahovat 
náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví (viz níže uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle vzájemné dohody 
příjemce a SMÚ (viz níže uvedená písmena g až h). 

 
Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle 

písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ 

a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (§ 33a odst. 4 se rozumí 
podpisovým záznamem účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo 
obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. Na obě formy podpisového 
záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity na místě, kde se 
vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) údaj, neboli označení, že je částka: „plně hrazeno z dotace SML………“, 
h) údaj, neboli označení, že je částka: „částečně hrazeno z dotace SML………… ve 

výši …………..Kč“.  
 

Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než 
účetních písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní 
doklad. Pokud se tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními 
doklady.  
 

13. Pokud bude vyúčtování obsahovat nedostatky, vyzve OŠKSS příjemce dotace 
k odstranění nedostatků. Jestliže příjemce neodstraní případné nedostatky 
v předloženém vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyrozumění 
o nedostatečném vyúčtování dotace, bude rozhodnuto o navrácení či krácení 
poskytnuté dotace.  

 
14. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování (např. změnit podobu 

formuláře „Vyúčtování dotace“). 
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III. Kontrola vyúčtování dotace 

 
1. Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Podmínek se vztahuje kontrola dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ. 
 

3. Ke kontrole předloží příjemce dotace úplnou složku účetních dokladů, které jsou 
nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii. 

 
4. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat použití 

dotace. V této souvislosti příjemce dotace vždy umožní pověřeným pracovníkům SMÚ 
ověřit si veškeré potřebné údaje na originálech účetních dokladů příjemce dotace 
a ověřit si správnost jejich zaúčtování v účetnictví příjemce. 

 
5. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení účetních dokladů 

(originálů) ke kontrole do sídla SMÚ. 
 
 

IV. Vrácení dotace 
 

1. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání 
poskytnuté dotace, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace s průvodním 
dopisem na účet 1125411/0100 s variabilním symbolem 012301. 

 
2. V případě, že porušení podmínek poskytnutí dotace bude kvalifikováno jako 

porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků 
 

3. V případě porušení podmínek stanovených Smlouvou bude rozhodnuto o vrácení či 
krácení poskytnuté dotace. 

 
 
 

 

S výše uvedenými Podmínkami jsem se seznámil dne ………….. 

 

 

Jméno a podpis statutárního zástupce:  


