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V Praze dne 22.06.2022 

Sp. zn.:  NSA-MK22-01677/2021/MK22 
č.j.:  NSA-MK22-01677/2021/MK22/3 
Vaše zn.:    

 
 

ROZHODNUTÍ  
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky 

(dále jen „Rozhodnutí“) 

Národní sportovní agentura, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 – 
Malá Strana, IČ: 07460121 (dále jen „Poskytovatel“) jako správní orgán podle § 3 odst. 1 
a § 6b zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla 
podle § 14 odst. 2, § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  
pozdějších předpisů, v řízení o žádosti č. MK22-02729 o poskytnutí dotace právnické osoby 
Tělovýchovná jednota Hraničář Horní Stropnice, přijaté dne 25.11.2021, na základě Výzvy 
14/2021 Můj klub 2022, č.j.: NSA-0058/2021/A/65, (dále jen „Výzva“), vyhlášené v rámci 
programu Rozvoj a podpora sportu, takto: 
 
 

A. DOTACE SE ZČÁSTI POSKYTUJE A STANOVÍ SE ÚČEL A TYTO PODMÍNKY: 

 
Část I 

 
1. Specifikace příjemce dotace 

Dotace se poskytuje příjemci: 

Příjemce dotace:  Tělovýchovná jednota Hraničář Horní Stropnice 

Právní forma: Spolek 

IČO: 60072555 

Číslo účtu: 0-111825873//0300 

Adresa sídla  

Ulice a č. p.: Horní Stropnice 268 

Město: Horní Stropnice, Horní Stropnice 
PSČ: 

373 35 Horní 
Stropnice Kraj: Jihočeský kraj 

(dále jen „Příjemce“) 
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2. Specifikace žádosti  

Název výzvy:  Výzva 14/2021 Můj klub 2022, č.j.: NSA-0058/2021/A/65 

Název žádosti: 60072555 - Tělovýchovná jednota Hraničář Horní Stropnice č.01 

Evid. č. žádosti: MK22-02729 

(dále jen „Žádost“) 

3. Výše dotace (poskytovaná částka dotace) 

Dotace se poskytuje ve výši (údaje v Kč): 
 

119 430,00 Kč 
 

 
4. Oblast podpory dotace, účel dotace: 

Dotace je poskytnuta na: 
činnosti příjemce dle části I. bod 1. v oblasti a účelu podpory: 

- sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, 
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce realizující 

sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let v souladu s platnými a 
registrovanými Stanovami příjemce 

- činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, 
dlouhodobém nájmu, dlouhodobé výpůjčce, užívání, pachtu1 max však do výše 
50% celkové výše poskytnuté dotace dle části I. bodu 3. tohoto Rozhodnutí 

(dále jen „účel dotace“) 

Vymezenými činnostmi musí být naplněn účel dotace v tom směru, že činnosti 
budou využívány cílovou skupinou, ledaže by žadatel prokázal, že v činnosti 
příjemce zabránila mimořádná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, které 
nebylo možné zabránit. 

Vždy musí být zachována auditní stopa a zdůvodnění příjemce souvisejících 
s vládními usneseními, případně s jiným déle trvajícím opatřením způsobujícím 
omezení činnosti a realizace všech aktivit ke splnění účelu dotace. 

5. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo 

Účelu dotace musí být dosaženo do: 31. 12. 2022 
 
 
 
 

 
Část II 

Podmínky použití dotace, splnění účelu dotace 
 

                                                           
1 Majitelem musí být státní subjekt, územní samosprávný celek a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek působící v oblasti 

sportu. Dlouhodobý nájem, výpůjčka, užívání, pacht musí být minimálně 5 let s tím, že takováto smlouva o nájmu, výpůjčce, užívání, pachtu 
musí být v platnosti minimálně do 31. 12. 2022 
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1. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s platnými právními předpisy České 
republiky (dále jen „ČR“), a s tímto Rozhodnutím. 

2. Příjemce je povinen splnit účel dotace, na který mu byla dotace poskytnuta, a to ve lhůtě 
uvedené v části I, bod 5. tohoto Rozhodnutí. Účel dotace nelze změnit. 

3. Počet vykázaných sportovců v žádosti se stává závazným ukazatelem, za jehož splnění 
se považuje počet evidovaných sportovců ke dni 31. 12. 2022, a to ve výši alespoň 85 % 
celkového počtu v žádosti vykázaných sportovců. Při nesplnění tohoto kritéria bude 
žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace dle nenaplnění počtu sportovců 
v jednotlivých kritériích. Příjemce dotace je povinen promítnout tento ukazatel v rámci 
Rejstříku sportu ke dni 31.12.2022. 

4. Příjemce je povinen použít finanční prostředky dotace vlastním jménem, na vlastní účet 
a vlastní odpovědnost. 

5. Poskytnutí dotace proběhne formou jedné ex-ante platby, která bude vyplacena po 
nabytí právní moci Rozhodnutí, a to na bankovní účet Příjemce uvedený v části I, bod 1. 
tohoto Rozhodnutí. 

6. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů/výdajů splňujících podmínky časové a věcné 
způsobilosti. 

 
6.1 Časová způsobilost nákladů: 

V rámci dotace poskytnuté dle Výzvy lze uplatnit pouze náklady vztahující se k 
období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 s tím, že tyto náklady/výdaje musí být 
z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na 
náklady/výdaje, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud splňují 
podmínky tohoto Rozhodnutí. 
 

6.2 Věcná způsobilost nákladů: 

Věcně způsobilé náklady/výdaje jsou náklady/výdaje výhradně související s plněním 
účelu dotace dle části I. bodu 4. a splňující podmínku části II. bodu 6.1 tohoto 
Rozhodnutí. Za věcně způsobilé náklady nelze uplatnit náklady dle části II. bodu 6.3 
tohoto Rozhodnutí. 
 
Pro oblast podpory a účelu poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. tohoto 
Rozhodnutí, jsou způsobilými náklady: 
a) na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce 

sportovní organizace, dle zakladatelského dokumentu, související s plněním 
účelu dotace dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí,  

b) na zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, 
v souladu s účelem dotace dle části I. bod 4., třetí „odrážka“ tohoto Rozhodnutí, 

c) na osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu 
podílejících se na aktivitách souvisejících s plněním účelu poskytnuté dotace 
dle části I. bodu 4. tohoto rozhodnutí, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a 
měsíc bez příslušných zákonných odvodů. Z dotace lze hradit i související 
povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. 
Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, 
tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen 
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„DPP2 a DPČ3“), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr však nesmí překročit 400 Kč / hodinu. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc 
se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době4 zákoníkem práce v § 79 a 
více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Při sjednání kratší 
pracovní doby u HPP5 pod rozsah stanovený v § 79 se limit 50 tis. Kč poměrně 
krátí,  

d) na trenérské služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového 
poradenství, služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního 
zabezpečení6 související s plněním účelu poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. 
tohoto Rozhodnutí; jedná-li se o osobní služby osoby samostatně výdělečně 
činné platí limit do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc, 

e) na další služby a na spotřební materiál související s plněním účelu poskytnuté 
dotace dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, 

f) na nájem a podnájem sportovních zařízení včetně jejich vybavení související s 
plněním účelu poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, 

g) na standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu související s plněním účelu 
poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, 

h) na cestovné, startovné, na zajištění dopravy související s plněním účelu 
poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, 

i) na ubytování a stravování související s plněním účelu poskytnuté dotace dle 
části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, 

j) na pořízení drobného hmotného majetku (dále jen DHM) souvisejícím s plněním 
účelu poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, jehož pořizovací 
cena za 1 ks DHM nebo 1 souboru věcí DHM je nižší/rovno 60 tis. Kč bez DPH, 

k) na pořízení drobného nehmotného majetku (dále jen „DNHM“) nebo 1 licence 
na užívání NHM souvisejícím s plněním účelu poskytnuté dotace dle části I. 
bodu 4. tohoto Rozhodnutí, jehož pořizovací cena je nižší/rovna 80 tis. Kč bez 
DPH, 

l) ostatní služby prokazatelně související s plněním účelu poskytnuté dotace dle 

                                                           
2 DPP – Dohoda o provedení práce (§ 75 zákoníku práce) 
 
3 DPČ – Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce) 
 
4 § 79 – Stanovená týdenní pracovní doba činí: 

40 hodin týdně; 
37,5 hodiny týdně u pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských 
pracovištích geologického průzkumu; 
s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně; 
s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně; 
 

5 HPP – Hlavní pracovní poměr (§ 33 zákoníku práce) 
 
6 Technickým a servisním zabezpečením není provoz a údržba sportovních zařízení   
 

http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace/cast-4-hlava-1-paragraf-79
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části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí, které nejsou uvedeny v bodech 6.2. a) až k). 

6.3 Nezpůsobilé jsou všechny náklady, které nevyhovují podmínkám předchozího 
bodu 6.2., části II. tohoto Rozhodnutí. 

Věcná nezpůsobilost nákladů související s plněním účelu poskytnuté dotace 
dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí: 

a) pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 
60 tis. Kč, nebo nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 80 tis. Kč, 

b) splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční 
postihy,  

c) finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či nehmotného 
majetku podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo předpisů upravujících účetnictví,  

d) úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě 
uplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

e) osobní náklady nad rámec uvedený v části II. bodu 6.2., písm. a) tohoto 
Rozhodnutí, 

f) mzdové a ostatní osobní náklady, odměny poskytované v souvislosti s výkonem 
funkce ve statutárním orgánu nebo jako statutárního zástupce ve sportovní 
organizaci (tj. předsedů, prezidentů a místopředsedů apod.); toto ustanovení se 
obdobně použije i na náklad související s výkonem funkce v pobočných spolcích 
příjemce dotace, 

g) cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, 

h) náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace, 
i) pohoštění a dary; pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům 

sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů; Pokud žadatel nemá v jistotu 
o zařazení těchto nákladů do způsobilých či nezpůsobilých nákladů, 
doporučujeme se obrátit předem na poskytovatele, 

j) náklady nevztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu a 
oblasti podpory dle části I. bodu 4. tohoto Rozhodnutí. 

 
7. V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel je příjemce dotace 

oprávněn náklady/výdaje do výše 100 000 Kč vyúčtovat jako paušální. Výše těchto 
jednotlivých nákladů/výdajů nemusí být příjemcem dotace prokazovány.  

8. Ustanovení předchozího bodu 7. části II. tohoto Rozhodnutí se nevztahuje na 
způsobilé náklady dle části II. bodu 6.2., písm. c) a d), jejich způsobilost 
v souvislosti s plněním účelu poskytnuté dotace dle části I. bodu 4. tohoto 
Rozhodnutí musí být vždy prokázána. 

9. Žadatel je povinen dodržet časovou a věcnou souvislost uplatňovaných nákladů.  
10. Způsobilé jsou pouze náklady do výše ceny v místě a čase obvyklé. 
11. Částka poskytnuté dotace dle části I bodu 3. tohoto Rozhodnutí je maximální a nelze ji 

překročit. 
12. O konečné způsobilosti nákladů si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel. 
13. Duplicitní úhrada nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů včetně zdrojů 

státního rozpočtu je zakázána. Za duplicitní úhradu je považováno tzv. dvojí financování, 
tedy situace, kdy stejný náklad je uhrazený dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů. 
Pokud byl určitý náklad uhrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle předchozí 
věty pouze této části nákladu. 

14. Finanční prostředky dotace musí být vynakládány efektivně, účelně a hospodárně 
v souladu s tímto Rozhodnutím. 

15. Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo 
provedení prací peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané 
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hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, 
nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání a vyúčtování dotace. Jestliže ji do 
něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění 
nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání 4929001/0710. 

 
Část III 

Povinnost Příjemce 
 

1. Příjemce nesmí náklady hrazené z dotace (tj. náklady zařazené do celkových 
způsobilých nákladů hrazených z dotace v souladu s části I, bodem 4. tohoto 
Rozhodnutí) uplatnit u Poskytovatele ani u jiného poskytovatele veřejných zdrojů 
způsobem, kdy by stejné náklady byly financované z veřejných zdrojů vícekrát. Pokud 
byl určitý náklad hrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle předchozí věty 
pouze této části nákladu. 

2. Příjemce nesmí z finančních prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické 
osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s plněním účelu dotace.  

3. Příjemce je povinen oznámit Poskytovateli změny všech identifikačních údajů uvedených 
v části I, bod 1. tohoto Rozhodnutí, ke kterým došlo v průběhu období, na které byla 
dotace poskytnuta, a to nejpozději do 14 dnů od této změny. 

 

Publicita 

4. Příjemce dotace bude informaci o poskytnuté dotaci prezentovat v informačních 
materiálech nebo na propagačních předmětech, které souvisejí s podpořenými aktivitami 
žádosti a jsou určené pro veřejnost. Příjemce dotace uvede informaci o poskytnuté 
dotaci, alespoň v rozsahu obecného konstatování, že činnost příjemce byla podpořena 
poskytovatelem, včetně loga poskytovatele, na svých (obecných) internetových 
stránkách (má-li příjemce internetové stránky. 

Vedení účetnictví 

5. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, 
aby způsobilé náklady hrazené z dotace byly řádně prokázány. Náklady/výdaje 
uplatňované v rámci dotace musí být v účetnictví sledovány odděleně. Poskytnutá 
dotace musí být příjemcem dotace vždy řádně vyúčtována, vypořádána a podložena 
prvotními účetními doklady, vyjma nákladů v bodě 7 části II. Příslušné doklady vztahující 
se k poskytnuté dotaci musí splňovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné výdaje byly vedeny s jednoznačnou 
vazbou na dotaci. 

 

 

Zakázky 

6. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pokud použije 
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finanční prostředky dotace k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle tohoto 
zákona. 

Kontrola 

7. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto 
Rozhodnutí nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, 
vztahujících se k poskytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté 
dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o naplňování účelu dotace se 
skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v Žádosti a do svého 
sídla a na svá pracoviště kontrolním orgánů a vytvořit podmínky, poskytnout součinnost 
a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou 
především Poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní 
úřad, případně další orgány k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR. 

8. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a to bez zbytečného odkladu po jejich ukončení. 

9. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích 
kontrol včetně kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o 
všech navrhovaných nebo uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. 

Vyúčtování a vypořádání dotace 

10. Příjemce je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním 
rozpočtem. 

11. Příjemce je povinen provést vyúčtování dotace v souladu s tímto Rozhodnutím, a to 
podle pokynů Poskytovatele7. Vyúčtování dotace musí být provedeno nejpozději do 15. 
2. 2023. Součástí vyúčtování musí být čestné prohlášení o splnění podmínky zákazu 
duplicitní úhrady nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů dle části II, bod 
12 tohoto Rozhodnutí a čestné prohlášení o splnění podmínky zákazu souběhu dotace a 
podpory z jiné kapitoly státního rozpočtu. 

12. Příjemce je povinen jako součást vyúčtování dle předchozího bodu 11. části III. tohoto 
Rozhodnutí, doložit seznam sportovců ke dni 31. 12. 2022 a jejich vykonávanou 
sportovní činnost8 v souvislosti s plněním účelu poskytnuté dotace dle části I. bodu 4 
tohoto Rozhodnutí. 

13. S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí příjemce vrátit nevyčerpané 
finanční prostředky. Příjemce vrátí tyto prostředky nejpozději do 31. 12. 2022, 
poukazují se na účet 4929001/0710. O vrácení finančních prostředků vyrozumí příjemce 
poskytovatele prostřednictvím Rejstříku sportu. Žadatel vygeneruje avízo 
prostřednictvím rejstříku sportu a následně jej zašle v elektronické podobě e-mailem na 
adresu: vratka-dotace@agenturasport.cz, nejpozději v den připsání vratky na účet. 

14. Příjemce, který na úhradu nákladu za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo 

                                                           
7 Poskytovatel zveřejňuje pokyny k vyúčtování na internetových stránkách Národní sportovní agentury. 
 
8 Doložení vykonávané činnosti se prokazuje tréninkovými deníky, evidencí účasti sportovců a na trenérů na 
trénincích, zápisy z účasti na soutěžích, na utkáních apod. Z těchto dokladů musí být naprosto prokazatelně 
doložena a potvrzena účast sportovců a trenérů 
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provedení prací použil finanční prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně 
z přidané hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto 
pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do vyúčtování a vypořádání dotace. Jestliže ji do 
něj zahrnul a nárok na odpočet daně z při dané hodnoty uplatnil až poté, je povinen do 
jednoho měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet uvedený v části III, 
bod 13. tohoto Rozhodnutí. 

Uchovávání dokumentů 

15. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s poskytnutím dotace 
v souladu s platnými právními předpisy ČR po dobu 10 let od vydání tohoto Rozhodnutí. 

 

Část IV 
Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí představuje porušení rozpočtové 
kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových pravidel. Není-
li v dalších ustanoveních části IV tohoto Rozhodnutí uvedeno jinak, výše odvodu za 
porušení rozpočtové kázně činí v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 písm. c) 
rozpočtových pravidel částku, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena. 

2. Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve Příjemce k provedení opatření 
k nápravě v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně 
domnívá, že Příjemce v přímé souvislosti s ní porušil podmínku, 

a) za které byla dotace poskytnuta, 

b) u níž Poskytovatel podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, 
a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. 

3. V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části II, bod 3. tohoto 
Rozhodnutí, je případný odvod za porušení této podmínky (závazného ukazatele) 
stanoven jako poměrná část nesplnění tohoto ukazatele ve výši poměru mezi závazným 
naplněním ukazatele a skutečným počtem evidovaných sportovců ke dni 31. 12. 2022.  

4. V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části III, bod 6. tohoto 
Rozhodnutí, je případný odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením 
§ 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven podle 
závažnosti porušení až do výše 50 % z částky poskytnuté dotace použité na veřejnou 
zakázku dotčenou nedodržením této povinnosti, přičemž současně platí, že: 

a) pokud v rámci veřejné zakázky dojde k vícero porušením ZZVZ, bude stanoven 
pouze jeden odvod za nejzávažnější porušení, 

b) pokud bude možné přesně vyčíslit finanční vliv identifikovaného porušení ZZVZ na 
dotčenou veřejnou zakázku, bude odvod stanoven ve výši vyčísleného finančního 
vlivu, 

c) pokud se bude jednat o takové porušení ZZVZ, které nemělo ani nemohlo mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky, nebude stanoven žádný odvod. 

5. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části III, bod 1., 4., 5., 11. 
tohoto Rozhodnutí, a současně Příjemce neprovede Poskytovatelem uložené opatření 
k nápravě ve stanovené lhůtě dle části IV, bod 2. tohoto Rozhodnutí, je případný odvod 
za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením §44a odst. 3 písm. a), §44a 
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odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven až do výše 5 
% z celkové částky dotace. Nesplní-li Příjemce danou povinnost ani v následně 
Poskytovatelem stanovené (druhé) lhůtě, bude stanoven odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 15 % z poskytnuté dotace dle části I. bodu 3 tohoto Rozhodnutí. 

6. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části III, bod 12., 13., 14. 
věta druhá a 15. tohoto Rozhodnutí, a současně Příjemce neprovede Poskytovatelem 
uložené opatření k nápravě ve stanovené lhůtě dle části IV, bod 2. tohoto Rozhodnutí, je 
případný odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením §44a odst. 3 
písm. a), § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel 
stanoven až do výše 10 % z celkové částky dotace. Nesplní-li Příjemce danou 
povinnost ani v následně Poskytovatelem stanovené (druhé) lhůtě, bude stanoven 
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 % z poskytnuté dotace dle části I. 
bodu 3 tohoto Rozhodnutí. 

7. Podle ustanovení § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel, se tímto stanovují ostatní 
povinnosti, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle ustanovení § 3 
písm. e) rozpočtových pravidel. Těmito povinnostmi jsou povinnosti stanovené v části III, 
bod 7., 8., 9. a 10. tohoto Rozhodnutí. 

 
B. VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI SE ŽÁDOST 

v souladu s § 14m odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel 

ZAMÍTÁ 

Odůvodnění 

Dne 25.11.2021 podal příjemce u poskytovatele žádost o poskytnutí dotace. Žádosti bylo 
částečně vyhověno, jak je uvedeno ve výroku 1) tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 
poskytovatel aplikoval bod 12.11. Výzvy, rozhodl poskytovatel tak, jak je uvedeno ve výroku 
2) tohoto rozhodnutí. 

Poučení 

Podle ustanovení § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, není proti tomuto rozhodnutí přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení 
se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle ustanovení  
§ 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení. 
 

„otisk úředního razítka“ 

 

       

           Ing. Markéta Kabourková 
      místopředsedkyně Národní sportovní agentury 

 

Rozdělovník: 

1. Účastník řízení: Tělovýchovná jednota Hraničář Horní Stropnice, 60072555, Horní 
Stropnice 268, Horní Stropnice, Horní Stropnice, 373 35 Horní Stropnice 
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Vypraveno dne: 
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