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Metodika a možnosti využití neinvestiční dotace od Národní sportovní agentury v rámci Výzvy 

Podpora činnosti sportovních svazů v oblasti A: Zabezpečení státní sportovní reprezentace 

České republiky 

1. Autoklub ČR nemůže přidělené dotace fyzicky předávat reprezentantům k samostatnému využití 

a musí dotacemi přímo platit schválené faktury reprezentanta.  

 

2. Reprezentant před podpisem reprezentační smlouvy předloží návrh „Rozpočtu projektu pro 

využití dotace“ na adresu schimmer@autoklub.cz. Schválený projekt managerem reprezentace 

se stává oficiální přílohou reprezentační smlouvy. V případě potřeby lze požádat managera 

reprezentace o změnu „Rozpočtu projektu využití dotace.“ Formulář návrhu najdete na webu 

Autoklubu ČR v sekci reprezentace. 

 

3. Při tvorbě projektu je reprezentant povinen dodržet účel dotace, kterým je podpora 

reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních 

soutěžích. Reprezentant je oprávněn použít přidělenou částku pouze na náklady stanovené 

v dokumentu „Účelové určení dotace“, který najdete na stranách 3 – 4 tohoto dokumentu. 

 

4. Dle schváleného formuláře „Rozpočet projektu pro využití dotace“ reprezentant objednává 

materiál nebo službu u svého dodavatele a fakturu zašle na schimmer@autoklub.cz. V případě 

nesouladu faktury se schváleným formulářem „Rozpočet projektu pro využití dotace“ nebude 

faktura Autoklubem ČR přijata k zaplacení. 

 

5. Faktura od dodavatele reprezentanta musí mít splatnost minimálně 30 dní od dne doručení 

faktury na schimmer@autoklub.cz. V případě nedodržení doby lhůty nemusí být faktura 

Autoklubem ČR přijata k zaplacení. Faktura vždy musí obsahovat jméno reprezentanta, 

disciplínu a mezinárodní šampionát, kterého se reprezentant účastní. Např. „Fakturujeme Vám 

regeneraci reprezentanta v motokrosu Jana Nováka před závodem ME.“ 

 

6. V případě nevyčerpání určené částky reprezentantem, nebude nevyčerpání dotace nijak 

sankcionováno. Reprezentant je povinen neschopnost vyčerpání určené dotace oznámit 

Autoklubu ČR do 30 dnů od okamžiku, kdy mu muselo být objektivně zřejmé, že účel nebude 

možné naplnit, nejpozději však do 30. 11. 2021. Autoklub ČR je oprávněn nevyčerpanou část 

dotace po 30. 11. 2021 nabídnout k využití dalším reprezentantům. 

 

7. Příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům Autoklubu ČR, revizní komisi Autoklubu 

ČR, finančním orgánům, zaměstnancům MŠMT a NKÚ kontrolu realizace projektu, hospodaření 

s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré dodací listy. V případě, že bude zjištěno 

neoprávněné použití dotace, je Autoklub ČR oprávněn pozastavit uvolňování prostředků 

schválené dotace.   
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VZOR pracovního postupu s dotací 

 

1. Příslušná komise sdělí reprezentantovi, zda mu přidělila reprezentační dotaci pro rok 2021 a 

případně v jaké výši. Reprezentant vytvoří projekt do formuláře „Rozpočet projektu pro 

uplatnění dotace“. Projekt odešle na schimmer@autoklub.cz. 

 

 

2. Po schválení „Rozpočtu projektu pro uplatnění dotace“ manager reprezentace připraví pro 

reprezentanta reprezentační smlouvu se schváleným „Rozpočtem projektu pro uplatnění 

dotace“ jako oficiální přílohou a proběhne podpis reprezentační smlouvy. 

3. První položkou projektu je nákup pneumatik v měsíci červenci. Reprezentant v tomto období 

vytvoří u svého dodavatele objednávku a fakturu odešle na e-mail schimmer@autoklub.cz. 

Manager reprezentace zkontroluje soulad faktury s „Rozpočtem projektu pro uplatnění dotace“ 

a pokud nenajde žádný formální nedostatek, zadá fakturu k proplacení Autoklubem ČR.  

4. Po vystavení a zaslání faktury na e-mail schimmer@autoklub.cz provede Autoklub ČR platbu z 

dotačních prostředků přidělených reprezentantovi.  
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Možnosti využití neinvestiční dotace od Národní sportovní agentury v rámci Výzvy Podpora 

činnosti sportovních svazů v oblasti A: Zabezpečení státní sportovní reprezentace České 

republiky 

 

Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů 

projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta. Dotaci lze 

použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou v ČR i v zahraničí, účast reprezentantů 

na vrcholových světových soutěžích mimo území ČR (zejména mistrovství světa a mistrovství Evropy 

seniorů a juniorů, včetně kvalifikačních soutěží). 

Dotaci lze použít na: 

• SLUŽBY: Úhrada nákladů na ubytování, regeneraci, zdravotní zabezpečení členů 
reprezentačního a realizačního týmu, technický servis, dopravné a přepravné, cestovné, 

nájemné prostor související se sportovní přípravou reprezentantů, pojištění, startovní, 

nájemné související se zajištěním závodní techniky, stravování včetně nákladů na zkvalitnění 

stravy sportovců, trenérů a členů realizačního týmu, na podporu antidopingového programu a 

potřeb souvisejících se zajištěním dopingových testů a další služby bezprostředně spojené se 

sportovní přípravou k reprezentaci, testování COVID-19. Služby musí tvořit náklady 

v maximální výši 75 % z poskytnuté dotace. 

  

• MATERIÁL: Vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 

zákona o daních z příjmu souvisejícím se zajištěním přípravy i programu reprezentanta, a to 

např. náhradní díly, pneumatiky, oblečení potřebné pro výkon sportu. Vybavení hmotným 

majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, který má charakter související se zajištěním 

přípravy i programu reprezentanta jehož ocenění je nižší nebo rovno 40 tis. Materiál a hmotný 

majetek musí tvořit náklady v minimální výši 25 % z poskytnuté dotace. 

 

• OSTATNÍ: Licence potřebné pro účast na mezinárodním podniku souvisejícím se zajištěním 

přípravy i programu reprezentanta.  

 

Dotace nesmí být použita: 

• úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmu nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 

technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví 

 

• úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů 

 

 

• úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatížení bez 

účelových nákladů, 
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• úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku 

podle zákona o daních z příjmu nebo předpisů upravujících účetnictví. Finančním leasingem se 

rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika a 

užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na 

nájemce nebo nájemce má právo koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude 

podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na 

podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního 

leasingu, 

 

• úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

 

• úhradu výdajů na pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování poskytnuté 

účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů), 

 

• náklady na činnost konzultantů, daňových poradců, nesouvisejících s obsahovým zaměřením 

programu,  

 

• reklamní a propagační činnost,  

 

• podnikatelskou činnost,  

 

• v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního 

podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 

 

 

 

Kontakt 

Jakub Schimmer 

manager reprezentace 

tel.: 721 177 110 

mail.: schimmer@autoklub.cz                   

 

 

 

 

 

 


