
ČUS – Klíč k rozdělení dotací z programu MŠMT č. IV 2017 

Doplnění údajů pro rozdělení neinvestiční dotace z programu MŠMT č. IV pro rok 2017 
 

Referenti Okresních organizací ČUS 

 

Vážení, 
 

     v příloze zasílám tabulku se seznamem akceptovaných SK/TJ, které uplatnily žádost o 

poskytnutí neinvestiční dotace z programu MŠMT č. IV – údržba a provoz sportovních zařízení na 

rok 2017 prostřednictvím ČUS, a které nebyly při posuzování žádostí ministerstvem vyřazeny. 

Prosím o doplnění číselných údajů do žlutě označených sloupců F a H k jednotlivým SK/TJ 

z  „Výkazů zisku a ztráty v plném rozsahu – 2016“ případně z „Přehledu o příjmech a 

výdajích“ (dále též jen výkaz ČUS) uložených v IS ČUS (výsledovka) a evidovaných a potvrzených 

jednotlivými Okresními sdruženími ČUS v působnosti Krajských organizací ČUS. V případě, že 

budou údaje doplněny z předběžného výkazu ČUS, uveďte do sloupce I (poznámka) „předběžná“. 
      

Pro „podvojné“ účetnictví: 
 

Do sloupce F doplňte součet nákladů na údržbu a provoz sportovních zařízení za rok 2016 

uváděných ve výkazu ČUS (A. Náklady) ve sloupci „Hlavní činnost“ jednotlivých SK/TJ, a to  

v řádcích 1.a - Spotřeba materiálu na údržbu a provoz sportovních zařízení,  3.a. - Opravy a 

udržování sportovních zařízení a  6.b. – Provozní služby pro sportovní zařízení. 
 

Do sloupce H doplňte náklady za spotřebu energií za rok 2016 uváděných ve výkazu ČUS           

(A. Náklady) ve sloupci „Hlavní činnost“ jednotlivých SK/TJ, a to v řádku  1.b. - Spotřeba energie                      

ve sportovních zařízeních. 
 

Pro „jednoduché“ účetnictví:  
 

Do sloupce F doplňte součet nákladů na údržbu a provoz sportovních zařízení za rok 2016 

uváděných ve výkazu ČUS (B. Výdaje) ve sloupci „Hlavní činnost“ jednotlivých SK/TJ, a to 

v řádcích 2.a - Materiál na údržbu a provoz sportovních zařízení,  4.a. - Opravy a udržování 

sportovních zařízení a  4.c. – Provozní služby pro sportovní zařízení. 
 

Do sloupce H doplňte náklady za spotřebu energií za rok 2016 uváděných ve výkazu ČUS           

(B. Výdaje) ve sloupci „Hlavní činnost“ jednotlivých SK/TJ, a to v řádku 2.b. - Spotřeba energie ve 

sportovních zařízeních. 
 

Výše uvedené náklady je nutné do přiložené tabulky vyplnit v tis. Kč. Při přepisování / přenášení 

údajů z výkazů ČUS věnujte prosím pozornost údajům vykazovaným jednotlivými subjekty, 

zejména pak tomu, zda jsou náklady ve výkazech uváděny v tis. Kč a ne např. v korunách nebo zda 

nejsou v uváděných číslech tečky místo desetinných čárek, písmeno O místo číslice 0 (nula) atd. 

Rovněž prosím věnujte pozornost případným neobvyklým nárůstům nákladů vykazovaných za rok 

2016 proti minulým letům. 
 

V případě, že některý z akceptovaných subjektů uvedený v přiložené tabulce neuložil ve 

stanoveném termínu „výkaz ČUS za rok 2016“ nebo ve výkazu v příslušných řádcích nevykázal 

žádné náklady v hlavní činnosti za rok 2016, uveďte v příslušných sloupcích číslici 0 (nula). 

Takovému subjektu nebude dotace poskytnuta. 
 

Dotaci z programu IV. na rok 2017 nelze prostřednictvím ČUS poskytnout ani takovým v ČUS 

sdruženým subjektům, které byly založeny jako pobočné spolky, a které jsou stále jako pobočné 

spolky s právní osobností zapsány ve spolkovém rejstříku, jejichž zakládajícím hlavním spolkem 

není ČUS nebo v ČUS sdružené TJ/SK, a to ani v případě, že takové pobočné spolky uplatnily 

žádost o dotaci na rok 2017 prostřednictvím ČUS a jsou uvedeny v přiložené tabulce se seznamem 

akceptovaných SK/TJ. V případě existence takového pobočného spolku ve Vaší působnosti, uveďte 

také v příslušných sloupcích číslici 0 (nula) a do poznámky „pobočný spolek“ 



ČUS – Klíč k rozdělení dotací z programu MŠMT č. IV 2017 

Zároveň existuje možnost, abyste vy jako příslušná Okresní sdružení ČUS v samostatné příloze 

k tabulce navrhly se zdůvodněním prostřednictvím KO snížení či neposkytnutí dotace takovým 

SK/TJ, které závažným způsobem neplní vůči OS povinnosti vyplývající z členství v ČUS.  
 

Vyplněnou tabulku za příslušné SK/TJ  zašle OS sumárně za celý okres obratem v el. podobě 

zpět na adresy kunschova@seznam.cz a adamkova.renata1@seznam.cz 

 

 Vyplněnou tabulku zašlete však nejpozději do 26. 4. 2017, do 12:00 hod.  
 

Na základě rozhodnutí ČUS budou Vámi v tabulce zapsané údaje použity pro výpočet výše dotace 

jednotlivým SK/TJ z neinvestičních prostředků programu IV. poskytnutých ČUS v roce 2017, a to 

podle klíče schváleného dne 21. 3. 2017 Komisí pro podporu činnosti SK/TJ a spolupráci se 

samosprávami.  
 

Pro výpočet výše dotace byl stanoven klíč: 
 

 40% dotace rozdělit podle nákladů vykázaných jednotlivými SK/TJ na údržbu a provoz sportovních 

zařízení ve „výkazu zisku a ztráty“ případně ve „výkazu příjmů a výdajů“ evidovaných v IS ČUS za 

rok 2016, a to ve sloupci hlavní činnost. 
 

 40% dotace rozdělit podle nákladů vykázaných jednotlivými SK/TJ na spotřebu energie ve 

sportovních zařízeních ve „výkazu zisku a ztráty“ případně ve „výkazu příjmů a výdajů“ 

evidovaných v IS ČUS  za rok 2016, a to ve sloupci hlavní činnost. 
 

 20% dotace rozdělit podle výše požadované dotace jednotlivými SK/TJ v žádostech uplatněných pro 

r. 2017 (pro výpočet dotace je akceptována žádost do výše 4 mil. Kč, v případě požadavku na vyšší 

dotaci byla výše požadované dotace pro výpočet snížena na částku 4 mil Kč). 
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