
Manuál pro vyúčtování finančního příspěvku z dotace MŠMT v roce 2018 
 

Úvod: 
Vzhledem k tomu, že se VV nepodařilo zjistit všechna potřebná data, musel ve své žádosti vycházet 
z podkladů, které měl k dispozici ve svém účetnictví z předchozích let. Je logické, že jsme museli námi 
uvedené údaje odhadovat, zejména pak ve strukturovaném rozpočtu. Z toho vyplývá nutnost vše 
v tomto směru nyní dohnat, aby čerpání dotace odpovídalo podmínkám dotačního titulu. Telefonicky 
vás proto osloví sekretář spolku, aby potřebné údaje upřesnil.  
     Níže uvedený postup bude vycházet z písemné Smlouvy o společném pořádání sportovní akce pro 
veřejnost, která bude jednodušší než dosud používaná dárcovská smlouva. Upozorňuji, že tento postup 
bude použit pouze u akcí, které byly uvedeny v naší žádosti MŠMT. Žádostí na finanční příspěvky na 
další vaše akce budou vyřizovány podle dosavadního postupu. 
     Vyúčtování akcí, které se již uskutečnily a účetní doklady jsou zaplacené a zaúčtované: 
Pořadatel akce vystaví fakturu, kde odběratelem bude ČSRS. V jednotlivých položkách faktury budou 
uvedeny účetní doklady, dle účetního deníku, které budou hrazeny ČSRS s uvedením názvu dle 
strukturovaného rozpočtu v celkovém součtu uvedeném ve smlouvě.  
Text na faktuře: 
Fakturujeme vám nákupy a služby na sportovní akce zařazené v projektu MŠMT SPORT-3-B-
0013/2018 Sportujeme pro zábavu, kondici a zdraví, dle smlouvy o společném pořádání akcí. 
    Vyúčtování akcí, které se ještě neuskutečnily: 
    a) Přijaté faktury, pokud již nejsou vystavené, je možno adresovat přímo ČSRS, jako odběratel. 
Ušetříte tím práci účetnímu. 
    b) Na pokladní účtenky, paragony od nákupů pro akci vystavit položkovou fakturu podle předchozího   
odstavce.  
     Vedení účetnictví: 
Žádný doklad, hrazený z dotace MŠMT, nemůžete zaúčtovat jako svůj náklad. Již zaúčtované doklady 
je nutno přeúčtovat na pohledávku za společníky (350). 
     Strukturovaný rozpočet je rozdělen do následujících položek: 
. materiál na sportoviště – jedná se o např. tenisové, pingpongové míčky, vymezovací pásky, značkovací 
spreje, kužele, diplomy a jiné. 
. materiál na trofejní ceny – jedná se o poháry, medaile, plakety 
. materiál na věcné ceny – jedná se např. o trvanlivé potraviny, nealkoholické nápoje, sportovní zboží, 
energetické a výživové doplňky, knihy, psací potřeby, upomínkové předměty a podobné zboží. 
. nájem prostor – vnitřních (tělocvična, sál, místnost), vnějších (hřiště, plocha). Nutno mít uzavřenu 
nájemní smlouvu s vlastníkem. 
. služby časomíry – firma, jednotlivec s IČO 
 
Závěr: 
Každý obdrží smlouvu, přepracovaný formulář „Vyhodnocení akce“. Žádáme všechny členské spolky 
zařazené do této dotace, o neprodlenou spolupráci a zpětné zaslání dokumentů. Rozpočet v žádosti 
vycházel z odhadu, takže výše celkové částky na jednotlivé strukturované položky může být v reálu 
odlišný. Od -20% do +20% je možno bez žádosti o změnu rozpočtu. Při vyšších odchylkách nutno 
požádat o změnu do 15.11.2018.  
Případné dotazy přímo k předsedovi – účetnímu na tel.:731 480 914, email.: predseda@csrs.cz   
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Faktura se zauctovanim FV18002

Dodavatel:

BEZEC VYSOCINY z.s.

Srazna 4306/4
58601 Jihiava
Ceska republika
IC: 26586711

DIG: CZ26S86711

Tel.: +420-731 480 91
Fax:
Mobil: +420-731 480 914

e-mail: info@bezecvysociny.cz
www. bezecvysociny.cz

Objednavka:

Konstantni symbol:
Variabilni symbol: 18002

Specificky symbol:

Odberatel:

Registrace:
L 9025 vedena u Krajskeho soudu v Brne

Bankovni ucet:

Cesky svaz rekreacniho sportu, za\e namesti 1628/7

15500 Praha Stodulky
Ceska republika

IC odberatele: 00540277
Dlt odbSratele. CZ00540277

218876304 0300

Konedny pnjemce: Cesky svaz rekreafiniho sportu, zapsany

Ohradske namesti 1628/7
15500 Praha Stodulky

Zpusob dopravy: Zpusob platby: pfevodem
Datum vystaveni: 11.10.2018
Datum splatnosti: 28.10.2018

Datum uskuteCneni zdanitelneho plnenf:

Fakturujeme vam nakupy a sluzby na sportovni akce zarazene v projektu MSMT SPORT-3-B-0013/2018 Sportujeme pro zabavu, kondici a zdravi die
smlouvy o spolecnem pofadani akce

OznaCeni dodavky Katalogoveoznaceni Pocet M.J. M.J. CenazaMJ. DPH% bezDPH DPH sDPH
PV 18039 - VScne ceny Hybralec
PV 18044 - VScne ceny Hybralec

PV 1 81 09 - Vecne ceny Heulos
Zaokrouhleni za doWad v sazbG 10%

Zaokrouhleni za doklad v sazb£ 15%

Zaokrouhleni za doklad v sazb& 21%
Sazba

0%
Snizena 10 %
Snizena 15 %
Zakladnl 21 %
CELKEM

1,00 1005,00

1,00 1 245,00

1,00 726,00

Zaklad DPH
2 976,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2976,00 0,00

Sleva v %

Celkem k uhrade v Kc: {_

Uhrazeno zalohou:

Zbyva uhradit:

0 1005,00 0,00

0 1245,00 0,00

0 726,00 0,00

400 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Celkem
2976,00

0,00
0,00
0,00

2 976,00

Pozn : Castky isou vcetne hodn

2

2

1005,00

1245,00

726,00

0,00

0,00

0,00

M zaokrouhleni

0,00

976,00 1

0,00

976,00^
Bezec Vysociny z.s.

Srazna 4
586 01 Jihiava
iC:26586711

razitko, podpis dodavatele

Zauctovani: Parovaci symbol:
Datum ufi. pn'padu: 11.10.2018

ftadek Popis Datum Ucet MD Ucet D Castka
520 CSRS - MSMT Sportujeme pro zfbaw a kondici 11.10.2018 311000 350000 2 976,00

Vytiskl(a): Novak Bohumil, 11.10.2018
Zpracovano systemem Money S3
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Oodavatel:

Bankovni spojeni:
I BAN:

1C: 60727772 DIG: CZ60727772

SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o.
Havlickova218/64
58601 Jihlava
Ceska republika

19-4649590277/0100
CZ58 0100 0000 1946 4959 0277

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem krajskym soudem v Brne oddil C, viozka
17143

Faktura - danovy doklad

Vase objednavka:

Zak^zka:
Konstantni symbol:

Variabilni symbol:

4185040008

0308

4185040008

Datum vystaveni:

Datum splatnosti:

Datum zd. plnSni:

Dodaci podminky:

Platebni podmfnky:
Pfepravni podminky:

10.10.2018

24.10.2018
27.9.2018

do 14 dnu
prevodnim prikazem

Odberatel: 1C:
DIG:

00540277

Cesky svaz rekreacniho sportu, zapsany
spolek
Ohradske namesti 1628/7
15500PrahaStodulky

Pfijemce:

Cesky svaz rekreacniho sportu, zapsany spolek
Ohradske namesti 1628/7

15500 Praha Stodiilky

Pfedmet fakturace: najem nebytovych prostor amfiteatr Bfezinovy sady a areal Malyr Heulos - Bezec Vysociny

Fakturujeme vam nasledujici polozky (v cenach je jiz obsazena uvedena sleva):
Oznaceni

Popis dodavky
Pocet MJ

SL50400001 1 ,00
Fakturujeme Vam za najem nebytovych prostor
Bfezinovy sady a areal Maly Heulos - Bezec Vysociny
15:30-18:00, die smlouvy

Faktura celkem

Zaklad DPH

Castka DPH

Zaokrouhleni

0%

0,00

MJ

R5
amfiteatr

27.9.2018

DPH

21%

15%

0,00

0,00

Cena MJ CZK

Cena MJ s DPH CZK

413,22
500,00

21%

413,22

86,78

Celkem CZK

Celkem s DPH CZK

413,22
500,00

Celkem

413,22

86,78

0,00

Zakdzka
Sleva%

0,00

CZK

CZK

CZK

Celkem k uhrade 500,00 CZK

Vystavil: Curillova Petra

Email: curillova@smj.cz

Telefon:

Podpis a razitko:

-
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) -=Zpracovano informacnim systemem ES09, www.eso9.cz=-


