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R O Z H O D N U T Í 
o poskytnutí účelové dotace 

 
Číslo rozhodnutí: 9100/2019/1 
ze dne: 13. května 2019 
 
Junák – český skaut, Pardubický kraj, z. s. 
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
IČO: 708 81 383 
Běžný účet: 2900 232 471/2010 
jednající prostřednictvím předsedy KRJ – doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. 
(dále jen poskytovatel) 
 
 
Podřízená organizační jednotka dle rozdělovníku  
(dále jen příjemce)  
 

Poskytovatel poskytuje příjemci na základě tohoto rozhodnutí účelovou dotaci na úhradu v tomto 
rozhodnutí vymezených nákladů příjemce. Dotací se rozumí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
na rok 2019. 

I. Výše dotace 
Výše dotace je stanovena podle pravidel zveřejněných ve Vyhlášce č. 1/2018 k dotacím Pardubického 
kraje podle počtu registrovaných členů.  
Celková přidělená částka dotace bude zveřejněna v Rozhodnutí předsedy KRJ, které bude publikováno 
na webové stránce poskytovatele. 

II. Využití dotace 
1. Příjemce musí dotaci využít podle Vyhlášky č. 1/2019 k dotacím Pardubického kraje.  
2. Příjemce rozhodne o rozdělení dotace v souladu s vlastními pravidly, která musí mít písemnou 

podobu. 
3. Dotace může být použita pouze na úhradu provozních nákladů příjemce a nákladů akcí příjemce. 
4. Dotace na provozní náklady může činit nejvýše 70 % provozních nákladů. Za provozní náklady se 

považují 
a) spotřeba el. energie, vytápění, vodné a stočné; 
b) materiál (např. kancelářský materiál, čistící prostředky, materiál k provozu kluboven, materiál 

pro činnost dětí); 
c) neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení); 
d) cestovné, služby související s provozem organizační jednotky (např. kopírování, poštovné, 

komunikační poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadků, informační, technické, účetní, daňové, 
právní, poradenské, překladatelské, archivářské služby, inzerce, revize); 

e) předplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace (v 
dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna); 

f) drobné opravy a údržba majetku. 
5. Dotace na náklady akcí může činit nejvýše 70 % konečných nákladů každé akce. Za akce se 

považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, poměr účastníků ve věku 6 až 26 let musí být vyšší 
než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků. 
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6. Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2019, které jsou ve stejném roce zaplaceny.  
7. Dotace nelze v žádném případě použít na úhradu pohoštění a darů; úhradu účastnických poplatků 

na akcích, jejichž realizaci byla poskytnuta dotace MŠMT; úhradu pořízení investičního majetku (s 
výjimkou dotace investiční); výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně 
distribuovaných za úplatu komerčními prodejci; nákup předplatných jízdenek městské hromadné 
dopravy; nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace; leasing; 
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace; náklady zahraničních 
služebních cest a stáží; úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění; majetkových daní; 
poplatků za bankovní služby. 

8. Financování nákupu vyjmenovaných položek z dotace nesmí převýšit stanovený limit takto: 
videokamera 7 tisíc, mobilní telefon 6 tisíc, multifunkční zařízení (tiskárna, scanner, kopírka) 10 
tisíc, notebook 14 tisíc, stolní PC vč. monitoru 20 tisíc a tablet 6 tisíc Kč. 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Příjemce je povinen dotaci vyúčtovat nejpozději do 15. 12. 2019. Vyúčtování vůči poskytovateli 

se skládá z formulářů: 
- dotace na provozní náklady: for_dot_v1 a for_dot_v2 (jen dotované výdaje); 
- dotace na náklady akcí: for_vyúčtování_dotace_na_akci (za každou vyúčtovanou akci) a 

for_dot_v1 (za všechny vyúčtované akce dohromady). 
2. Příjemce je povinen využít dotaci hospodárně a označit ve svém účetnictví všechny položky, které 

byly hrazeny z dotací a odlišit je od prostředků nedotačních. 
3. Příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele o případném nevyčerpání přidělené dotace 

a bez zbytečného prodlení vrátit zbylou část na účet poskytovatele. 
4. V případě využití dotace v rozporu s tímto rozhodnutím, nevedením řádné evidence využití dotace 

v účetnictví, opožděným nebo nesprávným vyúčtováním může poskytovatel zastavit poskytování 
dalších dotačních prostředků a požádat o vrácení dotace již poskytnuté. Zároveň může požadovat po 
příjemci úhradu veškerých škod vzniklých z neplnění  výše uvedených povinností. 

5. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat plnění podmínek tohoto rozhodnutí ze strany příjemce. 
6. Příjemce je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost. 
 
 

 
  
 
 

 _________________________________ 
   razítko a podpis poskytovatele

 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 


