
 

 

 
 
 
 

 

 

Pokyny k vyúčtování dotace pro kluby - PROGRAM V. - Organizace sportu  

 

VV FAČR rozdělil neinvestiční dotaci z programu V - organizace sportu na základě členské 

základny uvedené v databázi FAČR ke dni 31. 3. 2013.  

 

Finanční prostředky obdrží kluby od OFS Litoměřice po zaslání originálů dokladů (neproplacená 

faktura – příklad 1, paragon – příklad 2) 

 

Pro názornost uvádíme příklady možnosti proplácení dotace jednotlivým klubům: 

1. příklad: Klub dodá OFS neproplacenou fakturu vystavenou na odběratele OFS, která bude přesně 

na částku dotace příslušející danému klubu. Faktura nesmí v žádném případě převyšovat výši dotace. 

OFS dodavateli tuto fakturu uhradí z dotace. Pokud ovšem faktura za celou objednávku výši dotace 

překračuje, je zde možnost, že dodavatel fakturovanou částku rozdělí na dvě části, a to tak, že jedna 

faktura bude znít, jak je již popsáno výše, na OFS a přesnou částku dotace a druhá faktura bude 

vystavena na klub a fakturována bude zbylá část z ceny díla po odečtení dotace.  

 

2. příklad: Klub dodá OFS paragony např. za nákup zboží, které si již zakoupil nebo zakoupí a OFS 

klubům tyto částky proplatí. Celková částka proplácených dokladů rovněž nesmí překročit výši 

poskytované dotace.  

 

Všechny výše uvedené dokumenty je třeba doručit 

osobně nebo poštou na sekretariát OFS Litoměřice 

nejpozději do 30. 09. 2013!!!. 

 

V případě nejasností volejte sekretáře svazu: 607 879 140 

 

 

Jan Řebíček – sekretář OFS Litoměřice 

V Litoměřicích dne 16. 07. 2013 

  

 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
Okresní fotbalový svaz Litoměřice 
Osvobození 17, 412 56 Litoměřice  
mobil: +420 607 879 140, e-mail: ofsltm@iol.cz 
IČ: 22882499 



 Dotace nesmí být použita na: 

 

a)  úhradu pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (tj. nad 40tis. Kč, resp. 60 

tis. Kč) včetně odpisové zátěže spojené s pořizovaným majetkem,  

b) úhradu úroků, mank, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních 

poplatků a úhradu daňového zatížení, 

c) duplicitní úhradu stejných nákladů na činnosti dle registrovaných Stanov z různých zdrojů 

vč. zdrojů ze státního rozpočtu, 

d) plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám nad rámec činností dle registrovaných 

Stanov,  

e) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,  

f)     pořizování kancelářského či jiného nábytku bez ohledu na jeho jednotkovou pořizovací 

cenu, 

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

práce, ve znění pozdějších předpisů, 

h) úhradu výdajů na pohoštění, občerstvení a dary (pohoštěním není společné stravování 

poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů), 

ch) mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady pro pracovníky 

nestátní neziskové organizace nad rámec činností dle registrovaných Stanov; nelze 

duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu, 

i) reklamní a propagační činnost;  za propagaci se považují i medaile, poháry, plakáty, bannery a 

jiné podobné reklamní nosiče, diplomy, odznaky, potisk dresů logy (nikoli tedy čísly a jmény) 

atp., 

j)  duplicitní pojištění sportovců, resp. sportovních zařízení, které je zajišťováno pojištěním ČOV 

– smluvní vztah s pojišťovnou Kooperativa (pouze sportovní svazy  ČUS), 

k) úhradu výdajů údržby sportovních i administrativních zařízení,  

l) pořizování a opravu techniky,  

 

 

Dotace může být použita na realizaci činností (sportovní, organizační) NNO (fotbalových 

klubů, oddílů, jednot atp.) v působnosti příjemce, jejichž seznam je uveden v příloze, která je 

nedílnou součástí této Dohody. 

 

        Sportovní a organizační činnost: 

 

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,  

c) odměny delegovaných rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů a 

sportovců, a to pouze dle reglementu soutěže a pouze do maximální výše 30% 

z celkového objemu dotace - v případě uplatnění nákladů na delegované rozhodčí a 

dále uvedených je nutné doložit  reglement soutěže (např. rozpis soutěží), ze kterého 

je zřejmý způsob a výše odměňování, 

d) věcné ceny sportovcům za sportovní výsledky (za věcnou cenu se nepovažují 

medaile, poháry, diplomy, odznaky, plakety apod. , které se považují za způsob 

propagace a tudíž není možné je pořizovat ze zdrojů SR), avšak do maximální výše 

10% z celkového objemu dotace. 

 

Mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, zaměstnanců NNO zajišťující 

sportovní, organizační i provozní činnosti NNO nesmí v úhrnu přesáhnout 50% z celkového 

objemu dotace. 


