PODMÍNKY

VYUŽITÍ DOTACE

Čerpání dotace je možné od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018

Pražský fotbalový svaz, pobočný spolek Fotbalové asociace České republiky, z. s.
se sídlem Kozí 915/7, 110 00 Praha1, IČ: 70938113
(dále jen „příjemce“)
uzavřel dne 30. 6. 2017 s Hlavním městem Prahou smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace –
grantu č. DOT/64/01/005853/2017 (dále jen „dotace“). Předmětem těchto Podmínek je stanovení
závazného způsobu využití a vyúčtování prostředků uvedené dotace. Tyto Podmínky jsou přílohou a
nedílnou součástí dohody o převodu a užití účelové dotace, uzavírané mezi poskytovatelem a
realizátory. Porušení těchto Podmínek ze strany realizátora se považuje za hrubé porušení uvedené
smlouvy se všemi z toho plynoucími právními důsledky.
Příjemce je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit a změnu realizátorům oznámit. Od okamžiku, kdy
byla změna Podmínek realizátorovi oznámena, stává se pro něj plně závaznou. Příjemce je
v odůvodněných případech oprávněn udělit výjimku z pravidel stanovených těmito Podmínkami.
Výjimka musí být udělena v písemné formě. Na udělení výjimky není právní nárok.
Pokud si realizátor není jistý, zda ten který náklad lze či nelze hradit z prostředků dotace, má právo
požádat příjemce o stanovisko, které je pro něj závazné a konečné. Nepožádá-li realizátor o
stanovisko, jdou případné pochybnosti k jeho tíži. Totéž platí pro formu vyúčtování dotace.
Článek
„Podmínek“
I.
II.
III.
IV.
V.

Název typu nákladů (článku)
I. Odměny trenérů
II. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti trenérů mládeže
III. Materiálové vybavení pro mládež
IV. Lékařské prohlídky
V. Pronájmy

Procentuální ukazatel užití
(tolerance +/- 5%)
65%
18%
7%
10%

I.
Odměny trenérů
Položka je určena ke krytí odměn vyplácených trenérům mládeže. Objem prostředků použitých na
vyplácení odměn trenérů a jejich vzdělávání musí činit 65% z celkové přidělené dotace s toleranční
odchylkou +/- 5%. Prostředky musí být použity minimálně ze 70% na nahlášené trenéry, jejichž počty
(případně jména) byly sděleny příjemci v únoru roku 2017 před podáním žádosti o poskytnutí dotace.
Dotace může být využita ke krytí nákladů vynaložených na:
a) mzdy trenérů a z nich odváděné pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a
daně ze mzdy
b) odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a event. z nich
odváděné pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a daně ze mzdy
c) odměny na základě jiné smlouvy uzavřené s trenérem – fyzickou osobou,
d) maximální výše měsíčních nákladů činí u hl. trenéra 30.000,- Kč, u dalších trenérů pak
20.000,- Kč
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U všech výše uvedených typů nákladů platí, že z prostředků dotace lze hradit pouze náklady na
trenérskou práci s mládeží. V případě, že daná osoba vykonává pro realizátora i jiné činnosti, musí být
náklady na ně přísně odděleny od nákladů na práci s mládeží (samostatná dohoda, pracovní smlouva,
jiná smlouva/objednávka, faktura za služby).
Realizátor je povinen doložit jmenný seznam trenérů, jejichž vyplacené odměny byly zařazeny do
vyúčtování dotace, a to včetně celkové vyplacené částky, ID trenéra, jeho dosažené licence, u jakého
týmu působí a v jaké funkci a také doba platnosti jeho trenérské licence. Uvádí se typ licence, který
má trenér ke dni 30. 4. 2018.
Z prostředků dotace lze hradit pouze odvedené pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a
daně ze mzdy. V rámci vyúčtování dotace je realizátor povinen prokázat, že příslušné částky
pojistného a daní za trenéry řádně odvedl.
Mzdy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – realizátor doloží:
a) pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti.
b) mzdové listy zaměstnance za příslušná období
c) doklad o uhrazení mzdy nebo odměny z dohody za každý měsíc jednotlivě pro každého
zaměstnance - podepsaný pokladní doklad nebo výpis z bankovního účtu dokládající úhradu
mzdy/odměny. Je možné doložit souhrnný soupis mezd jednotlivého zaměstnance po měsících
(odděleně za rok 2017 a 2018), obsahuje-li podpis (podpisy) zaměstnance potvrzující, že mzdu
(odměnu z dohody) skutečně obdržel
d) rekapitulaci odvedené daně za každého zaměstnance a potvrzení o úhradě této daně na účet
příslušného finančního úřadu.
e) rekapitulaci odvedeného sociálního a zdravotního pojištění a potvrzení o úhradě pojistného na
účet příslušné správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny.
f) Seznam vyplácených trenérů s čísly jejich licence, označením kategorie trenérské licence a
doby její platnosti.
Do vyúčtování dotace může být zahrnuta jen prokazatelně vyplacená mzda (odměna z dohody) a
prokazatelně uhrazené daně a pojistné. Do vyúčtování dotace lze zahrnout pouze mzdy (odměny
z dohod) za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 s ohledem na termín konečného vyúčtování, který je
uveden ve Smlouvě. Nelze zahrnout mzdy (odměny) za červen 2017, které byly v červenci 2017 pouze
vyplaceny! Rovněž nelze do vyúčtování zahrnout mzdy (odměny) za období po 30. 6. 2018, i kdyby
byly vyplaceny dříve! Mzdy (odměny), daně a pojistné za červen 2018 musí být do konce června 2018
také uhrazeny.
Jiné smlouvy s trenéry – realizátor doloží:
a) smlouvu nebo objednávku s trenérem - fyzickou osobou, včetně výpisu z registru
živnostenského podnikání trenéra
b) daňový doklad/fakturu za poskytnuté služby trenéra
c) doklad o úhradě
d) čestné prohlášení trenéra (OSVČ) o zahrnutí obdržených příjmů do příslušného přiznání k dani
z příjmu fyzických osob – vzor na webových stránkách PFS
II.
Vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti trenérů mládeže
Položka je určena k úhradě nákladů na vzdělávání a zvyšování kvalifikace trenérů mládežnických
družstev v oblastech souvisejících s přímým výkonem jejich trenérské činnosti. Procentuální objem
použitých finančních prostředků z celkové dotace je zahrnut do částky dle článku I. těchto podmínek
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a náklady dle článku II. nesmí činit více než 10% z objemu prostředků uvedených v článku I..
Prostředky mohou být tedy využity zejména na:
a) úhradu nákladů spojených se zvyšováním stupně trenérské licence
b) úhradu nákladů kurzů a školení v oblasti práce s mládeží (psychologické, pedagogické apod.)
c) úhradu nákladů spojených se zvýšením znalostí a dovedností v oblasti základů fyzioterapie,
rehabilitace a rekondice nebo zdravotnického minima
Realizátor doloží faktury za úhradu nákladů takových kurzů nebo školení včetně potvrzení o jejich
úhradě; čerpání je možné od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 s ohledem na termín konečného vyúčtování,
který je uveden ve Smlouvě – do tohoto období musí spadat jak datum zdanitelného plnění dané
faktury, tak datum její úhrady a také samotné konání kurzu nebo školení. Nelze tedy z prostředků
dotace hradit faktury, které byly vystaveny nebo uhrazeny před 1. 7. 2017 nebo po 30. 6. 2018!
Není-li na faktuře uveden podrobný popis daného školení nebo kurzu, musí být doložen jinou
vhodnou formou jako příloha daňového dokladu. Ve faktuře musí být jmenovitě uvedeno, kdo se
kurzu zúčastnil. Podmínkou pro uznání nákladu je úspěšné absolvování kurzu nebo školení a je-li
spojeno s vydáním osvědčení o absolvování nebo jiným dokumentem osvědčujícím jeho úspěšné
zvládnutí, musí toto být doloženo jako příloha faktury. Při úhradě v hotovosti musí být doložen
doklad o úhradě. Při úhradě převodem je nutné doložit doklad z banky, respektive bankovní výpis, na
kterém je nezaměnitelně dokladována úhrada.
III.
Materiálové vybavení pro mládež
Položka je určena k úhradě nákladů realizátora na materiálové vybavení mládeže. Objem prostředků
použitých na materiálové vybavení musí činit 18% z celkové přidělené dotace s toleranční odchylkou
+/- 5%. Dotace může být využita ke krytí nákladů vynaložených na:
d) fotbalové oblečení a obuv
e) tréninkové pomůcky
f) míče
Realizátor doloží faktury za vybavení včetně potvrzení o jejich úhradě; čerpání je možné od 1. 7. 2017
do 30. 6. 2018 s ohledem na termín konečného vyúčtování, který je uveden ve Smlouvě – do tohoto
období musí spadat jak datum zdanitelného plnění dané faktury, tak datum její úhrady. Nelze tedy
z prostředků dotace hradit faktury, které byly vystaveny nebo uhrazeny před 1. 7. 2017 nebo po 30.
6. 2018!
Není-li na faktuře uveden podrobný rozpis položek, musí být doložen dodací list s rozepsanými
položkami včetně počtu ks. Při úhradě v hotovosti musí být doložen doklad o úhradě. Při úhradě
převodem je nutné doložit doklad z banky, respektive bankovní výpis, na kterém je nezaměnitelně
dokladována úhrada.
Prostředků dotace nesmí být užito na úhradu:
a) branek, praporků a dalšího vybavení hřišť
b) vybavení pro trenéry, i když jde o trenéry mládeže
c) jakékoli vybavení, u nějž není z daného dokladu zřejmé, že se jedná o vybavení pro mládež.
V této souvislosti příjemce upozorňuje realizátory, aby kontrolovali správné uvedení velikostí.
Příjemce v souvislosti s touto položkou dále opětovně upozorňuje realizátory na možnost vyžádat si
závazné stanovisko ke způsobu využití prostředků dotace a jejich vyúčtování (viz. k tomuto poslední
odstavec úvodní části těchto Podmínek)!!!
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IV.
Lékařské prohlídky
Položka je určena k úhradě nákladů realizátora na tzv. „Preventivní vyšetření sportovců se zaměřením
na kardiovaskulární systém a jeho možné vady“ - registrovaných hráčů družstev mládeže, kteří jsou
členy FAČR:
a) vyšetření dětí ve věku 5-12 let (kategorie U6-U13) obvodním lékařem a v případě potřeby také
fyzioterapeutem – z prostředků dotace lze hradit pouze jedno vyšetření dětským lékařem a
jedno vyšetření fyzioterapeutem pro každého hráče.
b) vyšetření mládeže ve věku 13-18 let (kategorie U14-U19) tělovýchovným lékařem, obsahující
základní sportovní prohlídku, zátěžový test do maxima, vyšetření EKG a v případě potřeby také
vyšetření fyzioterapeutem – z prostředků dotace lze hradit pouze jedno vyšetření u
sportovního lékaře a jedno vyšetření fyzioterapeutem pro každého hráče.
c) vyšetření mládeže ve věku 15-18 let (kategorie U16-U19, tedy mladší a starší dorost)
kardiologem s echokardiografickým vyšetřením s cílem předcházet náhlé smrti sportovců na
hřištích – z prostředků dotace lze hradit pouze jedno vyšetření u kardiologa pro každého
hráče.
Kategorie
U16 – U19
U14 – U15
U6 – U13

Přehled základních vyšetření pražské fotbalové mládeže
Základní vyšetření
Obvodní lékař
Tělovýchovný lékař
Kardiolog
Ano
Ano
Ano
Ano

Doplňkové vyšetření
Fyzioterapeut
Ano
Ano
Ano

Vyšetření musí být prováděno v souvislosti s fotbalovou činností hráče – z prostředků dotace nelze
hradit jakákoli jiná vyšetření.
Objem prostředků použitých na lékařské prohlídky v součtu se zdravotním zabezpečením musí činit 7%
z celkové přidělené dotace s toleranční odchylkou +/- 5%.
Každý hráč, který podstoupí vyšetření, předá vyšetřujícímu lékaři (praktický lékař pro děti ve věku 5-18
let, tělovýchovný lékař pro mládež v kategoriích U15 – U18) vyplněný dotazník „Kardiovaskulární
prevence sportovců“, který je přílohou těchto Podmínek.
Vyšetření praktickým lékařem znamená vyšetření registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost
podle stručného návodu připraveného Českou společností tělovýchovného lékařství (ČSTL)
Vyšetření tělovýchovným lékařem znamená vyšetření na tělovýchovně lékařském pracovišti
registrovaném u ČSTL (což splňuje naprostá většina pracovišť).
V případě, že se u některého vyšetřovaného hráče objeví znaky ukazující na eventuální srdeční
problémy, tak takovýto hráč je povinen absolvovat další vyšetření na specializovaném pracovišti.
Úhradu za tato vyšetření může realizátor zahrnout do svých nákladů v rámci položky „Lékařské
prohlídky“.
Realizátor doloží faktury za prohlídky včetně potvrzení o jejich úhradě. Ke každé faktuře musí být
přiloženo řádně podepsané čestné prohlášení realizátora o tom, že prohlídku podstoupili hráči, kteří
budou uvedeni na zvláštním seznamu. Prohlášení musí obsahovat seznam hráčů s uvedením jejich
jména a příjmení, soutěže, ve které startují a jejich identifikačních čísel, pod kterými jsou registrováni
u Fotbalové Asociace ČR (FAČR).
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V.
Pronájmy
Prostředky dotace je možno použít na úhradu pronájmu sportovišť, na kterých se budou
mládežnickými družstvy realizátora v kategorii U15 a mladší uskutečňovat tréninky, přátelská nebo
soutěžní utkání.
Objem prostředků použitých na pronájmy musí činit 10% z celkové přidělené dotace s toleranční
odchylkou +/- 5%.
Vyúčtování musí obsahovat přesné datum a dobu trvání pronájmu sportoviště, jeho název a případně
i adresu. Pronájem musí být doloženo nájemní smlouvou a/nebo daňovým dokladem. Dále musí být
doložena i úhrada částky za pronájem, a to buď příjmovým pokladním dokladem, nebo kopií
bankovního výpisu s provedenou úhradou. Ve vyúčtování musí být uvedeno, které družstvo
realizátora sportoviště využilo (využívalo) nebo případně i název turnaje, který se na daném
sportovišti konal se seznamem jeho účastníků. Pokud je za organizování akce na pronajatém
sportovišti vybíráno startovné od jejích účastníků, pak není možné takový pronájem z dotace hradit.
Čerpání je možné od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 s ohledem na termín konečného vyúčtování, který je
uveden ve Smlouvě – do tohoto období musí spadat jak datum zdanitelného plnění dané faktury, tak
datum její úhrady. Nelze tedy z prostředků dotace hradit faktury, které byly vystaveny nebo uhrazeny
před 1. 7. 2017 nebo po 30. 6. 2018!
VI.
Spoluúčast realizátora
V období roku 2017/2018 není nutná spoluúčast realizátora.
VII.
Zakázané použití prostředků dotace
Prostředků dotace nesmí být v žádném případě užito na:
a) pořízeni dlouhodobého hmotného (pořizovací cena na 40 tis. Kč) i nehmotného (pořizovací cena
nad 60 tis. Kč) majetku, leasingových splátek a odpisů
b) úhradu úroků, mank, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
c) úhradu jakýchkoli daní (vyjma daně ze mzdy)
d) splátky úvěrů
e) úhradu DPH související s náklady v případě, že realizátor je či se stane plátcem DPH (neplatí pro
neplátce daně)
f) úhradu úplaty za přestupy hráčů, a to v jakékoli podobě či formě
g) úhradu nákladů, které jsou zároveň hrazeny z jiných veřejných zdrojů včetně státních dotací a
dotací od Fotbalové asociace České republiky
h) krytí jakýchkoli nákladů nesouvisejících s hlavní činností realizátora dle registrovaných stanov
i) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce
j) úhradu nákladů na pohoštění a občerstveni (pohoštěním není společné stravování poskytované
účastníkům sportovních akcí či soustředění)
k) reklamní a propagační činnost
l) poskytování darů, dotací, grantů a obdobných podpor
m) úhradu členských příspěvků třetím subjektům
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VIII.
Hospodárnost
Realizátor je povinen zajistit hospodárné využití prostředků dotace. To mimo jiné znamená, že není
oprávněn z prostředků dotace hradit zboží či služby v množství či kvalitě významně překračující
množství či kvalitu pro něj obvyklou (např. neobvyklé množství materiálního vybavení, neadekvátně
vysoká odměna trenéra apod.).
Realizátor je dále povinen zajistit, aby ceny zboží či služeb, které nakupuje z prostředků dotace, nebyly
významně vyšší než ceny, které jsou na trhu v daném místě a čase obvyklé.
V případě pochybností o hospodárném využití prostředků dotace nese důkazní břemeno realizátor.
IX.
Ostatní podmínky – prezentace poskytovatele dotace
a) Realizátor je povinen umístit logo hl. m. Prahy na pořízeném materiálním vybavení (např.
dresy, tréninkové oblečení, sportovní náčiní a nářadí).
b) Realizátor je povinen uvádět logo hl. m. Prahy na svých internetových stránkách s odkazem
na internetové stránky hl. m. Prahy (www.praha.eu)
Realizátor je povinen vhodným způsobem doložit splnění podmínek článku IX. (nejvhodněji pak
fotodokumentací ve formátu .jpg, .jpeg, .png nebo .pdf vloženou do formuláře vyúčtování jako
příloha).
Pravidla prezentace hl. m. Prahy v oblasti podpory sportu a tělovýchovy, které se realizátor zavazuje
dodržovat, jsou umístěny na webových stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychov
a/pravidla_prezentace_sport.html
X.
Náležitosti dokladů, vyúčtování
Každý doklad, jenž má být, byť i částečně hrazen (proplacen) z prostředků dotace, musí obsahovat:
-

veškeré náležitosti účetního dokladu ve smyslu právních předpisů upravujících vedení
účetnictví
jasně a nezaměnitelně specifikovaný věcný obsah dokladu
označení číslem smlouvy o poskytnutí dotace DOT/64/01/005853/2017
příjmení a podpis odpovědné osoby na straně realizátora

Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout doklady, které nesplňují kteroukoli z uvedených podmínek.
K vyúčtování dotace realizátor předloží:
a) všechny doklady v originále a jedné kopii, přičemž na obou bude uvedeno číslo grantu (jinak
doklad nebude uznán)
b) 1 x CD, které bude obsahovat vyplněný formulář pro vyúčtování dotace s nahranými doklady,
a dále veškeré doklady nahrané zvlášť mimo formulář
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c) 2 x vyplněný tištěný formulář v originále s podpisy
Průběžné vyúčtování se neprovádí, dochází pouze ke konečnému vyúčtování dotace, a to
v termínu, který je určen ve Smlouvě o převodu a užití dotace. Realizátor je povinen ve lhůtě
stanovené ve Smlouvě, která je minimálně 7 dnů před stanoveným termínem vyúčtování, zaslat
všechny podklady v elektronickém formátu na adresu pověřených osob příjemce. Za splnění
podmínky se považuje zaslání podkladů do stanoveného data mailem na adresu Pražského
fotbalového svazu sebkova@fotbalpraha.cz
Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat předložení dalších dokladů prokazujících oprávněnost
vynaložených nákladů – smlouvy, objednávky aj.
JAKO DOKLAD O ÚHRADĚ JAKÉKOLI ČÁSTKY VYÚČTOVANÝCH NÁKLADŮ, NELZE POUŽÍT VZÁJEMNÝ
ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ!!!
……………………………………….
Realizátor
/vlastnoruční podpis a otisk razítka/
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