ZPŮSOB POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH SDRUŽENÍM
SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Finanční prostředky nejsou poskytovány formou dotace ani příspěvku na činnost, jsou určeny na
přímou úhradu poskytovaných služeb či na jejich přefakturaci. Finanční příspěvky nebudou
poskytovány ani formou zálohového plnění.
Fakturací či přefakturací lze hradit následující výdaje v rámci realizace schválených projektů
Sdružení (viz příloha č. 1):
a) Personální, metodický, technický, technologický, zdravotnický a další nezbytný servis, který je
nezbytný při realizaci schválených projektů
b) Pronájem sportoviště
c) Údržba a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví žadatele, nejvýše však 25 % z celkově
poskytnutého finančního příspěvku
d) Vybavení hmotným majetkem souvisejícím s realizací schválených projektů, jehož ocenění je
nižší nebo rovno 40 tis. Kč, nejvýše však do 25 % z celkově poskytnutého finančního
příspěvku
e) Propagaci schválených a realizovaných projektů, odměny za sportovní výsledky, souhrnně
však nejvýše do 15 % z celkově poskytnutého finančního příspěvku
f) Odměny a mzdové náklady trenérů (včetně trenérských služeb), členů realizačního týmu a
dalších podpůrných pracovníků, prokazatelně se podílejících na realizaci schválených
projektů, je možné čerpat s limitem do 45 tis. Kč na osobu a měsíc, výše úvazku nesmí
přesáhnout 1,2 pracovního úvazku; lze hradit i související povinné zákonné odvody
zaměstnavatele, které nejsou zahrnuty do uvedeného limitu; uvedený limit je platný pro
výkon práce v pracovním poměru, v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
(DPP a DPČ) i v rámci služeb poskytovaných osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ)
g) Cestovní náhrady

Nelze hradit následující výdaje:
a)
b)
c)
d)
e)

Pořízení hmotného majetku nad výše uvedený rámec
Úroky, penále, srážky a další finanční postihy, bankovní poplatky, telefonní poplatky
Náklady na vybavení nad rámec limitů uvedených v příloze č. 2
Finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného majetku
Cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů
f) Podnikatelskou činnost
g) Pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních
akcí, soustředění a výcvikových táborů)

Příloha č. 2

Finanční limity na vybavení

Vybavení

Limit ceny včetně DPH

Mobilní telefon

5 000 Kč

Tablet

6 000 Kč

Fotoaparát

6 000 Kč

Digitální videokamera

7 000 Kč

Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)

10 000 Kč

Notebook

14 000 Kč

Stolní PC sestava (včetně monitoru)

20 000 Kč

