VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2015 č. 27

Podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na Mistrovství světa
silničních motocyklů Grand Prix České republiky
Článek 1
Příjemce dotace:
Adresa sídla:
Právní forma:
IČO:
Číslo účtu příjemce:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí č. 3, 601 82 Brno
kraj
70888337
30090-110621/0710

Účel:

Organizace a zabezpečení Mistrovství světa silničních motocyklů
Grand Prix České republiky.

Lhůta:

Dotace je určena na úhradu výdajů příjemce realizovaných od vydání
rozhodnutí do 31. 12. 2015.

Celkový objem dotace: 30 000 000,00 Kč
Dotace bude poskytnuta jednorázově převodem na účet příjemce.

1.
2.

Článek 2
Obecná ustanovení
Dotace je určena na mimořádnou podporu významné sportovní akce – Mistrovství světa
silničních motocyklů Grand Prix České republiky.
Příjemce přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z práva Evropské unie (zejména
čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) a souvisejících právních předpisů
České republiky v oblasti veřejné podpory při použití této dotace a garantuje naplnění
všech právních podmínek z těchto právních předpisů vyplývajících. Splnění tohoto
závazku je podmínkou použití dotace a příjemce je povinen v případě použití dotace
v rozporu s právem Evropské unie či právními předpisy České republiky v oblasti veřejné
podpory vrátit poskytnutou dotaci do státního rozpočtu v souladu s § 7 zákona
č. 215/2004 Sb.
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Článek 3
Vymezení obsahu
1.

2.

Dotace se poskytuje na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 27 o podpoře
Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky (dále jen „usnesení
vlády“).
Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho
soudní přezkoumání. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Článek 4
Povinnosti příjemce dotace

1.
2.

Příjemce je povinen použít dotaci k účelu uvedenému v článku 1 a za podmínek
stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Příjemce je povinen zpracovat a zveřejnit hodnotící zprávu za období, v němž byla dotace
realizována, a zaslat ji MŠMT spolu s vyúčtováním dotace. Tato zpráva musí obsahovat:
a) hodnocení organizace a zabezpečení sportovní akce,
b) řádnou účetní závěrku.

Plátce DPH nesmí hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí
nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky
z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnul i částku,
na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do výše
použité dotace ve finančním vypořádání. 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.
4. Z dotace nesmí být fakticky realizován zisk.
5. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům MŠMT ověřovat správnost,
efektivnost a hospodárnost použití dotace.
3.

Článek 5
Další podmínky použití dotace
Dotace nesmí být použita na:

1.

a) úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč),
b)

úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků
a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů,

c) duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu,
d)

plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám, mimo obsahové zaměření uvedené
významné sportovní akce,

e) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,
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f)

úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností,

g) úhradu výdajů na pohoštění a dary,
h) mzdové náklady manažérů, konzultantů,
i)

reklamní a propagační činnost.
Článek 6
Účetnictví a vyúčtování

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a účelné použití dotace a za její řádné a oddělené
sledování v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití
dotace musí být viditelně označeny číslem Rozhodnutí, ke kterému se vztahují.
2. Příjemce dotace je povinen dotaci s poskytovatelem finančně vypořádat v termínech
stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním
fondem.
3. V případě nevyčerpání státní dotace je nutné:
a) zaslat poskytovateli do 30. listopadu 2015 informaci o předpokládané výši prostředků,
které nebudou do 31. prosince 2015 vyčerpány,
b) pokud je výše nevyčerpaných prostředků vyšší než 10 tis. Kč, vrátit nevyčerpané
prostředky na výdajový účet poskytovatele, ze kterého byly poskytnuty, v termínu do
20. prosince 2015.
4. Příjemce je povinen předložit do 31. 1. 2016 vyúčtování poskytnuté dotace.
5. Vyúčtování se předkládá v jednom vyhotovení odboru sportu MŠMT.
6. Vyúčtování musí obsahovat zprávu k vyúčtování, celkovou výsledovku včetně transakcí –
účetní sestavy, stručný komentář využití státní dotace. Vyúčtování musí obsahovat údaj
o případném nečerpání finančních prostředků, včetně zdůvodnění, objemu a termínu
vratky. Vratce předchází informace zaslaná na MŠMT formou avíza.
7. Při nečerpání a vrácení dotace je nutné o této skutečnosti ihned – bez zbytečných odkladů
(nejpozději do 30. 11. 2015) informovat poskytovatele, včetně zaslání avíza k platbě na
adresu MŠMT a to: 1x odboru sportu a 1x útvaru hlavního účetního a svodného
výkaznictví MŠMT.
Finanční prostředky, které jsou vráceny do 31. 12. běžného roku se poukazují na účet
MŠMT č. 821001/0710, variabilním symbolem je číslo Rozhodnutí.
Finanční prostředky, které budou vráceny v období od 1. ledna do 15. února
2016 (viz vyhláška č. 52/2008 Sb.), se poukazují na účet MŠMT
č. 6015-821001/0710, variabilním symbolem je číslo Rozhodnutí.
Článek 7
Kontrola nakládání s dotací
1. Nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu podléhá kontrole podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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2. Nedodržení účelového určení dotace, podmínek jejího použití a dalších povinností
stanovených v tomto rozhodnutí a nedodržení lhůty pro finanční vypořádání a vrácení
nepoužitých finančních prostředků se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 44
odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a podléhá sankcím podle § 44a zákona
č. 218/2000 Sb.
3. Případné řízení o odnětí dotace může být zahájeno za podmínek stanovených v § 15
zákona č. 218/2000 Sb. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním
řízení.
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