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Sp. zn.:  NSA-0042/2020/D 
č.j.:  NSA-0042/2020/D/10 
Vaše zn.:    

 

ROZHODNUTÍ   

 

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky 

(dále jen „Rozhodnutí“) 

Národní sportovní agentura, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 – 
Malá Strana, IČ: 07460121 (dále jen „Poskytovatel“) jako správní orgán podle § 3 odst. 1 a § 6 
odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodla podle § 14 odst. 2, § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (rozpočtová pravidla) a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  
pozdějších předpisů, v řízení o žádosti o poskytnutí dotace právnické osoby Český svaz 
vnitřně postižených sportovců, z.s., přijaté dne 7.12.2020 na základě Výzvy 7/2020 Pohyb a 
zdraví 2021, čj. NSA-0058/2020/A/06, (dále jen „Výzva“), vyhlášené v rámci programu Rozvoj 
a podpora sportu 2021-2025, takto: 
 

 
DOTACE SE ZCELA POSKYTUJE A STANOVÍ SE ÚČEL A TYTO  

PODMÍNKY: 

 
Část I 

 
 
1. Specifikace příjemce dotace 
Dotace se poskytuje příjemci: 

Příjemce dotace:  Český svaz vnitřně postižených sportovců, z.s. 

Právní forma: Spolek 

IČ: 61381101 

Číslo účtu: 154912408/0600 

Adresa sídla  

Ulice a č. p.: Zátopkova 100/2 

Město: Praha Břevnov 
PSČ: 169 00 

Kraj: Hlavní město Praha 

 (dále jen „Příjemce“) 
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2. Specifikace žádosti  

Název výzvy:  Výzva 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021, čj. NSA-0058/2020/A/06 

Název žádosti: „Žádost – Výzva 6/2020 – Pohyb a zdraví 2021" 

Evid. č. žádosti: PaZ-33 

(dále jen „Žádost“) 
 

3. Výše dotace (poskytovaná částka dotace) 
Dotace se poskytuje ve výši (údaje v Kč): 
 

350 000 Kč 
 

 
 

4. Účel dotace 
Účelem poskytnutí dotace je: 
podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: 
a) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se 
zacílení na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl, 
b) organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a 
rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a 
pohybových programů pro seniory, 
c) vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků 
zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny, 
d) organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v 
oblasti sportu pro všechny, 
e) rozvoje všech druhů turistiky, 
f) rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu. 

(dále jen „účel dotace“) 

  
5. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo 
Účelu dotace musí být dosaženo do: 31. 12. 2021 

 
 
6. Vybrané aktivity, u kterých se dle bodu 10.10 Výzvy stanovuje závazná povinnost 

jejich realizace, včetně minimální výše podpory určené pro takto stanovené aktivity, 
bez možnosti přesunu prostředků do jiné aktivity. 

Aktivita 1 - Plavání ve výši 136 800 Kč 

Aktivita 2 - Speciální kondiční cvičení nejméně ve výši 66 000 Kč. 

Aktivita 2 - Tréninky volejbalu a MR ve volejbale nejméně ve výši 147 200 Kč. 

 
7. Vybrané aktivity, které nebyly doporučeny k podpoře 

Aktivita 4 - Rekondiční pobyt 

Aktivita 5 - Turistika a cykloturistika 
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Část II 
Podmínky použití dotace, splnění účelu 

 
1. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s platnými právními předpisy České republiky 

(dále jen „ČR“), Výzvou a s tímto Rozhodnutím. 

2. Příjemce je povinen splnit účel dotace, na který mu byla dotace poskytnuta, a to ve lhůtě 
uvedené v části I, bod 5. tohoto Rozhodnutí. Účel dotace nelze změnit. 

3. Příjemce je povinen použít finanční prostředky z dotace vlastním jménem, na vlastní účet 
a vlastní odpovědnost. 

4. Poskytnutí dotace proběhne formou jedné ex-ante platby, která bude vyplacena po nabytí 
právní moci Rozhodnutí, a to na bankovní účet Příjemce uvedeného v části I, bod 1. tohoto 
Rozhodnutí. 

5. Dotaci lze použít pouze na úhradu výdajů (nákladů) splňujících podmínky časové a věcné 
způsobilosti. 

5.1. Časová způsobilost výdajů (nákladů): 

V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady ve smyslu bodu 1.6. 
Výzvy vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady 
musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, 
které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud splňují podmínky Výzvy. 

5.2. Věcná způsobilost výdajů (nákladů):  

Věcně způsobilé výdaje (náklady) jsou výdaje(náklady) výhradně související s plněním 
účelu dotace dle bodu I.4 a splňující podmínku bodu II. 5.1 tohoto Rozhodnutí. Za věcně 
způsobilé výdaje (náklady) nelze uplatnit výdaje (náklady) dle bodu II. 5.3 tohoto 
Rozhodnutí 

a) výdaje/náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní 
funkce sportovní organizace související s plněním účelu Výzvy, 

b) výdaje/náklady na aktivity sportovní organizace s celostátní působností související s 
plněním účelu Výzvy na krajské, regionální a místní úrovni, 

c) výdaje/náklady na realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s 
plněním účelu Výzvy v oblasti sportu pro všechny dle bodu 1.5., 

d) výdaje/náklady na pravidelnou sportovní činnost organizované i neorganizované 
veřejnosti vykonávanou na základě vypracované koncepce či jiného vnitřního 
metodického materiálu, 

e) výdaje/náklady na organizaci pravidelných pohybových aktivit pro širokou veřejnost 
bez ohledu na výkonnostní stránku či úroveň pohybové zdatnosti, 

f) výdaje/náklady na realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s 
realizací pohybových programů sportu pro všechny, zejména s realizací 
vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných 
pohybových programů a pohybových programů pro seniory, 

g) výdaje/náklady na organizaci sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových 
sportovních akcí, 

h) výdaje/náklady na účast a zastoupení České republiky na mezinárodních masových 
sportovních akcích, 
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i) výdaje/náklady na vzdělávání cvičitelů, trenérů, lektorů, instruktorů a dalších odborníků 
včetně dobrovolných pracovníků podílejících se na aktivitách naplňujících účel Výzvy, 

j) výdaje/náklady na trenérské služby, zdravotní služby, metodické služby, služby 
technického a servisního zabezpečení, související s plněním účelu Výzvy, jedná-li se o 
osobní výkon služeb platí limit stanovený pro osobní náklady zaměstnanců, 

k) náklady na další služby a na spotřební materiál související s plněním účelu Výzvy; 

l) nájemné prostor a zařízení související s plněním účelu Výzvy; 

m) náklady na úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění sportovních 
potřeb a sportovního materiálu, léčebné náklady v zahraničí, cestovné, dopravu, 
ubytování, stravování v České republice i v zahraničí, pokud souvisejí s plněním účelu 
Výzvy, 

n) náklady na propagaci související s aktivitami sportovní organizace, pokud souvisejí s 
plněním účelu Výzvy a odměny za sportovní výsledky v součtu však nejvýše do 15 % z 
celkových způsobilých nákladů, 

o) náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví žadatele, 

p) vybavení drobným hmotným majetkem nebo technické zhodnocení hmotného 
majetku souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč bez 
DPH, pokud je příjemce dotace plátce DPH a 72 tis. Kč včetně DPH pokud je příjemce 
dotace neplátce DPH, 

q) vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy 
(zahrnuje i výdaje/náklady na úhradu licence za užívání nehmotného majetku), jehož 
ocenění je nižší/rovno 100 tis. Kč, bez DPH, pokud je příjemce dotace plátce DPH a 121 
tis. Kč, pokud není příjemce plátcem DPH, 

r) výdaje na osobní náklady zaměstnanců – trenérů, lektorů, instruktorů, cvičitelů, členů 
realizačního týmu a dalších podpůrných pracovníků a organizačních pracovníků 
podílejících se na aktivitách naplňující účel výzvy, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu 
a měsíc. Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které 
nejsou do výše limitu (50 tis. Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí jak pro 
výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc 
se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ 
u stejné osoby. Má-li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 50 tis. Kč se mu poměrně 
krátí. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc platí za stejných podmínek i pro osobní výkon 
služeb (např. služby poskytované jako živnost či OSVČ), 

s) výdaje/náklady spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, pokud souvisejí s 
plněním účelu Výzvy, 

t) ostatní náklady vztahující se k aktivitám prokazatelně naplňujícím účel Výzvy, pokud 
nejsou uvedeny v rámci nezpůsobilých nákladů. 

5.3 Věcná nezpůsobilost výdajů(nákladů) pro všechny oblasti podpory 

a) výdaje/náklady přesahující limity dle bodů II. 5.2 písmeno n) – r) tohoto Rozhodnutí, 

b) splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční 
postihy, 
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c) finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či nehmotného majetku 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, nebo předpisů 
upravujících účetnictví, 

d) úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě uplatnil 
nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

e) cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů; to se netýká cestovních nákladů spojených s účastí 
mezinárodních účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní organizace, 

f) náklady na propagaci související s aktivitami sportovní organizace, pokud souvisejí s 
plněním účelu Výzvy a odměny za sportovní výsledky nad součtový 15 % z celkových 
způsobilých nákladů, 

g) osobní náklady a náklady na osobní výkon služeb přesahující limity uvedené v rámci 
způsobilých nákladů, 

h) náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace, 

i) pohoštění (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům 
sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů) a dary. 

j) náklady, které nesouvisí s účelem Výzvy. 

6. Limity osobních nákladů uvedené ve Výzvě platí vždy pro 1,0 pracovního úvazku. 

7. Náklady musí být uhrazeny dle části II bodu 5.2 tohoto Rozhodnutí nejpozději do 31. 1. 
2022. 

8. Částka poskytnuté dotace dle části I bodu 3. tohoto Rozhodnutí je maximální a nelze ji 
překročit. 

9. Duplicitní úhrada nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů včetně zdrojů 
státního rozpočtu je zakázána. Za duplicitní úhradu je považováno tzv. dvojí financování, 
tedy situace, kdy stejný náklad je uhrazený dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů. 
Pokud byl určitý náklad uhrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle předchozí 
věty pouze této části nákladu. 

10. Finanční prostředky dotace musí být vynakládány efektivně, účelně a hospodárně 
v souladu s tímto Rozhodnutím. 

11. Způsobilé jsou pouze náklady do výše ceny v místě a čase obvyklé. 

12. O způsobilosti nákladů/výdajů si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel. 

13. Příjemce dotace je oprávněn nejpozději do 31. 10. 2021 požádat poskytovatele o změnu 
Rozhodnutí, v souladu s § 14o rozpočtových pravidel. Toto oprávnění lze uplatnit také na 
přesun prostředků z vybraných aktivit uvedených v části I bodě 6. tohoto Rozhodnutí do 
jiných aktivit uvedených v příloze Věcný popis činností a aktivit nebo na seznam 
konečných příjemců, pokud je přílohou tohoto Rozhodnutí. 

 
Část III 

Povinnost příjemce 

1. Příjemce nesmí z prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické osoby 
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s plněním účelu dotace. 
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Podmínka dle předchozí věty se nevztahuje na financování pobočných spolků, pokud je 
Příjemcem hlavní spolek, který pobočné spolky s odvozenou právní osobností 
(ustanovení § 228 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.)  založil a v rámci plnění účelu dotace 
bude docházet k finančním převodům mezi hlavním spolkem a jím založenými pobočnými 
spolky. 

2. Převody finančních prostředků z poskytnuté dotace pobočným spolkům. Rozhodnutí, lze 
provádět pouze na základě smlouvy mezi příjemcem dotace (hlavním spolkem) a 
pobočným spolkem, kde budou pobočné spolky zavázány k plnění podmínek účelu dotace 
a součinnosti při kontrole poskytovatelem a jiných kontrolních orgánů veřejné moci. 

3. Poskytnutím dotačních prostředků konečným příjemcům. Rozhodnutí lze provést pouze 
na základě smlouvy, ve kterém příjemce dotace zaváže konečného příjemce k plnění 
podmínek účelu poskytnuté dotace poskytovatelem součinnosti při kontrole 
poskytovatelem a jiných kontrolních orgánů veřejné moci.  

4. Nelze poskytnout dotační prostředky konečným příjemcům, které příjemce neuvedl 
v žádosti o poskytnutí dotace. Seznam schválených konečných příjemců je Přílohou 
tohoto Rozhodnutí. 

5. Příjemce je povinen oznámit Poskytovateli změny všech identifikačních údajů uvedených 
v části I bod 1. tohoto Rozhodnutí, ke kterým došlo v průběhu období, na které byla dotace 
poskytnuta, a to nejpozději do 14 dnů od této změny. 

Vedení účetnictví 

6. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, 
aby způsobilé náklady hrazené z dotace byly řádně prokázány. Výdaje (náklady) 
uplatňované v rámci dotace musí být v účetnictví sledovány odděleně. Poskytnutá dotace 
musí být příjemcem dotace vždy řádně vyúčtována, vypořádána a podložena prvotními 
účetními doklady. Příslušné doklady vztahující se k poskytnuté dotaci musí splňovat 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby 
uskutečněné výdaje byly vedeny s jednoznačnou vazbou na dotaci. 

Zakázky 

7. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pokud použije 
prostředky dotace k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle tohoto zákona. 

Kontrola 

8. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto 
Rozhodnutí nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, 
vztahujících se k poskytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se poskytnuté 
dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o naplňování účelu dotace se 
skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v Žádosti a do svého sídla 
a na svá pracoviště kontrolním orgánů a vytvořit podmínky, poskytnout součinnost 
a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především 
Poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, 
případně další orgány k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR. 

9. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a to bez zbytečného odkladu po jejich ukončení. 
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10. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích 
kontrol včetně kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech 
navrhovaných nebo uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. 

Vyúčtování a vypořádání dotace 

11. Příjemce je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním 
rozpočtem. 

12. Příjemce je povinen provést vyúčtování dotace v souladu s tímto Rozhodnutím, a to podle 
pokynů Poskytovatele1. Vyúčtování dotace musí být provedeno nejpozději do 15. 2. 2022. 
Součástí vyúčtování musí být čestné prohlášení o splnění podmínky zákazu duplicitní 
úhrady nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů dle části II, bod 9 tohoto 
Rozhodnutí a čestné prohlášení o splnění podmínky zákazu souběhu dotace a podpory 
z jiné kapitoly státního rozpočtu.  

13. Příjemce je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu 
s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 
vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, a to na vyhláškou předepsaném formuláři 
předloženém Poskytovateli nejpozději do 15. 2. 2022. 

14. V případě, že Příjemce bude vracet nevyčerpané finanční prostředky dotace, tak tyto 
zašle na stanovený účet Poskytovatele: 

a) na účet č. 4929001/0710, pokud Příjemce vrací nevyčerpané prostředky v průběhu 
roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, nejpozději do 31. 12. 2021, 

b) na účet č. 6015-4929001/0710, pokud Příjemce vrací nevyčerpané prostředky 
v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem v roce následujícím po 
roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, nejpozději do 15. 2. 2022. 

15. Příjemce, který na úhradu nákladu za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo 
provedení prací použil peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně 
z přidané hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto 
pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do vyúčtování a vypořádání dotace. Jestliže ji do něj 
zahrnul a nárok na odpočet daně z při dané hodnoty uplatnil až poté, je povinen do 
jednoho měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet uvedený v části III, 
bod 14. tohoto Rozhodnutí. 

16. Příjemce nesmí převádět finanční prostředky mezi aktivitami, které jsou v části I bod 6. 
tohoto Rozhodnutí stanovené jako závazné. Příjemce je povinen finanční prostředky 
uvedené v části I. bod 6. použít pouze na činnosti nebo aktivity uvedené ve věcném popisu 
činností a aktivit, který je přílohou tohoto Rozhodnutí. Příjemce nesmí použít finanční 
prostředky dotace na aktivity, které nebyly doporučeny k podpoře. Seznam aktivit 
nedoporučených k podpoře je uveden v části I. bod 7. 

Uchovávání dokumentů 

17. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s poskytnutím dotace 
v souladu s platnými právními předpisy ČR po dobu 10 let ode dne vydání tohoto 
Rozhodnutí. 

 

 
1 Poskytovatel zveřejňuje pokyny k vyúčtování na internetových stránkách Národní sportovní agentury. 
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Část IV 

Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně 

1. Není-li v dalším ustanovení uvedeno jinak, přestavuje porušení povinností uvedených 
v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) 
nebo písm. j) rozpočtových pravidel a výše odvodu za porušení rozpočtové kázně činí 
v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel částku, v jaké byla 
rozpočtová kázeň porušena. 

2. Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve Příjemce k provedení opatření 
k nápravě v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně 
domnívá, že Příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku, 

a) za které byla dotace poskytnuta, 

b) u níž Poskytovatel podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, 
a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. 

3. V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části III, bod 7. tohoto Rozhodnutí, 
je případný odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 
písm. a) a v souladu s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven až do výše 25 % 
z částky poskytnuté dotace použité na veřejnou zakázku dotčenou nedodržením této 
povinnosti, přičemž současně platí, že: 

a) pokud v rámci veřejné zakázky dojde k vícero porušením ZZVZ, bude stanoven 
pouze jeden odvod za nejzávažnější porušení, 

b) pokud bude možné přesně vyčíslit finanční vliv identifikovaného porušení ZZVZ na 
dotčenou veřejnou zakázku, bude odvod stanoven ve výši vyčísleného finančního 
vlivu, 

c) pokud se bude jednat o takové porušení ZZVZ, které nemělo ani nemohlo mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky, nebude stanoven žádný odvod. 

4. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části III, bod 1., 5., 6., 8., 12., 
13., 14., 15. věta druhá, 16. a 17. tohoto Rozhodnutí, a současně Příjemce neprovede 
Poskytovatelem uložené opatření k nápravě ve stanovené lhůtě dle části IV, bod 2. tohoto 
Rozhodnutí, je případný odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 
44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven až do výše 
5 % z celkové částky dotace. Nesplní-li Příjemce danou povinnost ani v následně 
Poskytovatelem stanovené (druhé) lhůtě, může být stanoven odvod za porušení 
rozpočtové kázně dle části IV, bod 1. tohoto ustanovení. 

5. Podle ustanovení § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel, se tímto stanovují ostatní 
povinnosti, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle ustanovení § 3 písm. 
e) rozpočtových pravidel. Těmito povinnostmi jsou povinnosti stanovené v části III, bod 9., 
10. tohoto Rozhodnutí. 

 

 

Příloha Rozhodnutí: 

1. Věcný popis činností a aktivit 

2. Seznam konečných příjemců 

 



Českomoravská 2420/15 
Praha 9, 190 00, Česká republika 

datová schránka: vnadiz2 
e-mail: info@agenturasport.cz 

 

Stránka 9 z 9 
 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel 
přípustné odvolání ani rozklad. 

 

 

„otisk úředního razítka“        

 

 

                                                                        Markéta Kabourková 
                                                                                                    místopředsedkyně Národní sportovní agentury 

   

 

Rozdělovník: 

1. Spis sp. zn. NSA-0042/2020/D, 

2. Účastník řízení: Český svaz vnitřně postižených sportovců, z.s., IČ: 61381101, sídlo: Zátopkova 
100/2, Břevnov, 169 00 Praha 
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