
ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ – ZASLÁNÍ. 

 

Základní kynologické organizace  
zašlou své požadavky na neinvestiční dotace (výhradně na provoz a údržbu , nejedná se o 

opravy, dostavby, apod.) na rok 2015 do 8. 8. 2014  na adresu předsedů krajských výborů.     

V žádosti uveďte požadovanou výši dotace, předběžný popis na co bude dotace čerpána  

( např. otop, elektřina, benzín do sekačky, údržba sekaček a traktůrků, poštovné) . 

 

Prostředky bude možno použít výhradně na provoz a údržbu, nejedná se o dotace na opravy !  

 

Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního 

topení, kynologických pomůcek, atd.  

 

Předsedové KVČKS  zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého kynologického 

svazu, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 tak, abychom je obdrželi  do 31. srpna 2014.  

 

Výpis důležitých ustanovení Zásad MŠMT 
pro program IV.- provoz a údržba, vydaných MŠMT pro období 2011-2014, 

 

Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které již doložily nebo jako přílohu žádosti 

doloží  smlouvy o majetku /výpis z katastru nemovitostí/ (vlastní pozemek nebo 

klubovna anebo  dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 let, tj. do r. 2025 ). 

 

POZOR  

dlouhodobý pronájem není pro účely dotací platný pokud vlastníkem není  obec, město 

nebo státní instituce ( viz výpis níže ) . 

 

Výpis důležitých ustanovení z pokynů MŠMT: 

  Cílem programu je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, podpora 

udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti a podpora 

udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě reprezentantů a 

sportovních talentů. 

  Podpora údržby a provozu se poskytuje pro sportovní zařízení, která jsou ve vlastnictví, resp. 

výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení uzavřeném minimálně na 10 let od 

roku podání žádosti o dotaci. Dlouhodobý pronájem může být pouze od vlastníka, kterým 

je obec, město nebo státní instituce. Podporu lze poskytnout pouze v případě, že nájemce je 

provozovatelem sportovního zařízení. 

 

  Údržbou je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se 

poruchám a odstraňují se drobnější závady. Opravou se rozumí odstraňování částečného 

materiálního opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího stavu 

nebo do provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 

provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií 

při splnění podmínky, že takovým postupem nedojde k technickému zhodnocení.  

 

 

 

 

 



Základní podmínky.  

a)provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce NNO, nebo které 

   je v celoročním nájmu na dobu vyšší než 10 let, 

b)sportovním zařízením ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o 

   podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí objekt, pozemek, 

   vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro 

   provozování sportu; 

c)technické prostředky, stroje a zařízení sloužící ke sportovní činnosti ve vlastnictví 

   nebo dlouhodobém nájmu NNO, 

       

D o t a c e nesmí být použita na: 

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 projektu, 

e) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, 

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 1) a dary, 

h) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích mistrovských soutěžích 

2), pokud není Programem vymezeno jinak, s výjimkou zdravotně postižených sportovců, 

i) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v mezinárodních soutěžích, 

vč. služebních cest, pokud není Programem vymezeno jinak, 3), s výjimkou zdravotně 

postižených sportovců, 

j) mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady 

funkcionářům, zaměstnancům, manažerům a poradcům nestátní neziskové organizace, 

není-li Programem stanoveno jinak. 

k) reklamní a propagační činnost, 

l) provozování sportovní činnost k podnikání za účelem vytváření zisku. 

m) sportovní zařízení, které je zatíženo zástavním právem. 

1) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, 

soustředění a výcvikových táborů. 

2) Domácími mistrovskými soutěžemi jsou dlouhodobé i jednorázové soutěže, v nichž je 

udělován titul Mistr nebo Přeborník 

republiky, kraje, župy, okresu apod. nebo obdobný titul v rámci sportovního sdružení. 

  

n) u programu IV dále na úhradu: 

1. výdajů souvisejících s propagací služeb sportovního a tělovýchovného zařízení 

    a jeho provozovatele, 

2. úhradu výdajů souvisejících s pojištěním sportovních a tělovýchovných zařízení, 

3. úhradu výdajů služebních cest pracovníků nad rámec organizačních povinností, 

4. úhradu výdajů údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou 

    v nájmu NNO na dobu kratší než 10 let. 

5. úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů. 

6. pořizování kancelářského nábytku. 

7. pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní 

    telefony apod.), s výjimkou zabezpečovacího zařízení. 

8. úhradu výdajů údržby a provozu administrativních budov, není-li Rozhodnutím 

    stanoveno jinak 


