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Pokyny pro čerpání a vyúčtování neinvestičních státních dotací a 
příspěvků ČOS pro župy a T.J. na rok 2020  

 

I. Základní pojmy                                                                                 
 
Dotace jsou finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím ministerstev na základě 
podaných žádostí o granty Českou obcí sokolskou (dále jen ČOS). 
 
Příspěvky jsou finanční prostředky poskytované ČOS a získané od partnerů nebo z vlastních zdrojů  
 
Čerpáním dotací a příspěvků rozumíme účelové užívání finančních prostředků podle obsahu 
příslušného programu (projektu) ministerstva nebo samosprávního celku na základě vydaného 
Rozhodnutí příslušného orgánu nebo pokynů programového útvaru ČOS. Dotace i příspěvek lze 
čerpat jen na to, co je vyhlášeno daným programem nebo programovým útvarem a dle % omezení pro 
jednotlivé druhy výdajů. Veškeré nevyčerpané prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 
15. 11. 2020 na účet u Komerční banky (dále jen KOB) a.s. číslo účtu 277699580257/0100 (pro 
možnost přerozdělení dotačních finančních prostředků jinému pobočnému spolku nebo převedení 
příspěvku ČOS do dalšího roku) s oznamovací písemnou povinností příslušnému programovému 
útvaru a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS a účtárně ČOS.  
 

Vyúčtování dotací a příspěvků je seznam prvotních dokladů a jejich zaúčtování v pobočném spolku, 
které souvisí s čerpáním dotace nebo příspěvku. Každý pobočný spolek, který obdrží státní dotaci, 
je povinen vést účetnictví podle zákona č.563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyúčtování je prováděno na formulářích a řídí se metodickými pokyny. Vyúčtování všech státních 
dotací i příspěvků ČOS musí být odevzdáno dle pokynů programových útvarů u jednotlivých 
vypsaných grantů (na OV do 30. 11. 2020) na ČOS nejpozději do 19. 1. 2021. Pobočné spolky 
zasílají na ústředí ČOS pouze vyplněné formuláře. Pokud si to nevyžádá programový útvar, který 
grant vypsal, nezasílají pobočné spolky v žádném vyúčtování kopie dokladů. 
 
Rozhodnutí ministerstva je smlouva, kterou uzavírá ČOS s ministerstvem. Jejím obsahem je výše 
přidělené celkové dotace a specifikace výdajů dle metodického pokynu, na které lze danou dotaci 
použít.  Rozhodnutí určuje i podíl přidělené dotace na celkových nákladech projektu, (zda se hlavní 
nebo pobočný spolek musí či nemusí podílet na realizaci projektu vlastními zdroji). Obecně hovoříme 
o navyšování dotace z vlastních zdrojů. Každé Rozhodnutí má své číslo a všechny pobočné spolky 
i hlavní spolek jsou povinny každý doklad, související s čerpáním státních prostředků, viditelně 
označit číslem Rozhodnutí, ke kterému se vztahuje – viz číslo v hlavičkách formulářů. 
 
Metodické pokyny jsou podmínky použití neinvestičních příspěvků a dotací, poskytnutých 
v oblasti sportu. Jsou to pokyny pro čerpání a vyúčtování příspěvků a dotací, závazné pro celou 
ČOS:  pro hlavní spolek i pobočné spolky. Metodické pokyny ČOS určují podmínky čerpání vypsaných 
grantů programovými útvary tak, aby byly splněny podmínky čerpání dotací z ministerstva. 
 
Dotace i příspěvky rozděluje ČOS pobočným spolkům podle zásad, klíčů a kritérií schválených 
Výborem ČOS a jednotlivými programovými útvary. Termíny zasílání finančních prostředků jsou dány 
jednak termínem obdržení státních dotací na účet ČOS, jednak požadavky programových útvarů ČOS 
a jednak stavem finančních prostředků na účtech ČOS. 
 
Smlouvy se uzavírají mezi ČOS a pobočnými spolky na výši dotace i příspěvku ČOS příslušného 
grantu v příslušném roce. Pokud pobočné spolky - župy rozdělují dotaci nebo příspěvek pobočným 
spolkům – tělocvičným jednotám, musí tyto jednoty župám uvedené částky fakturovat se zněním 
účelu použití podle dotyčného grantu.  
 
Nedodržení termínů vyúčtování bude sankcionováno dle platné směrnice ČOS č. 4 / 2019 „Termíny, 
úkoly a postihy v ČOS“. 
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II. Neinvestiční dotace pro rok 2020 

 

1. Neinvestiční dotace poskytované MŠMT 
 

Výzva Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví  
 

Rozhodnutí č. 502020_3B_009 
Činnost hlavního spolku a pobočných spolků ČOS 

 
Oddíly zařazené do vybraného oddílu dospělých – VOD  

                                                                           
Rozdělení dotace – dotace je určena pro dospělé členy ČOS zařazené do oddílů se statutem 
vybraného oddílu dospělých (dále jen VOD). Finanční prostředky rozděluje OS ČOS pobočným 
spolkům - tělocvičným jednotám, po schválení P ČOS na základě podkladů a žádostí ze sportovních 
oddílů T.J. Sokol, dle Směrnice ČOS č. 3/2014. 
 
Čerpání dotace – pobočné spolky jsou povinny čerpat dotaci na výdaje, které souvisí s vyhlášeným 
programem a řídí se Rozhodnutím MŠMT. Dotace je určena na: 
 

 materiální výdaje - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru a materiálem 
neinvestičního charakteru pouze do výše 25% z přidělené dotace 

 cestovné – účastníkům sportovních akcí 

 ostatní služby – zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení akcí (soutěže, 
soustředění, výcvikové tábory, vedení tréninkového procesu) v souvislosti s obsahovým 
zaměřením projektu (například hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na 
jednorázové akce, výdaje na regeneraci účastníků, pojištění úrazové a cestovní, lékařské 
zabezpečení a podobně).  

 mzdové výdaje OON (Dohoda o pracovní činnosti – dále jen DPČ a Dohoda o provedení práce 
– dále jen DPP) a mzdy zaměstnanců a členů realizačního týmu  s vymezením do 50 tisíc 
Kč/měsíc na osobu. Tento limit je platný i pro OSVČ- Z dotace lze hradit povinné zákonné 
odvody, které nejsou do limitu zahrnuty. Mzdové výdaje se mohou čerpat do výše 100% 
přidělené dotace. Při čerpání státní dotace na mzdy je T.J. Sokol povinna dodat 
v písemné podobě jmenovitý seznam trenérů nebo cvičitelů, jejich datum narození a výši 
uplatněné mzdy. 

 provozní výdaje a opravy a údržba TVZ – max. do výše 30% z přidělených finančních 
prostředků - jen v rozsahu činnosti příslušného oddílu (sportovců, družstva) VOD 

 jiné ostatní výdaje – zdravotní materiál, metodické pomůcky, nájemné na celoroční činnost dle 
obsahového zaměření projektu v případě, že pobočný spolek nevlastní vhodné prostory pro 
přípravu sportovců v daném sportu – jen v rozsahu činnosti příslušného oddílu (sportovců, 
družstva) VOD.  

 
Vyúčtování dotace – je prováděno na předepsaných formulářích. Finanční prostředky čerpané 
z dotace se musí týkat akcí, které proběhly v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a vyúčtování musí 
být  odevzdáno na ČOS nejpozději do 19. 1. 2021 k rukám ses. Karin Dvořákové. Dle rozhodnutí 
MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů, na pobočném spolku není požadováno vykazovat 
ve vyúčtování navýšení z vlastních zdrojů. Součet všech dokladů musí dát minimálně výši roční 
dotace. S vyúčtováním nezasílá na ČOS pobočný spolek žádné kopie dokladů uvedených ve 
vyúčtování. 
 
V účetní evidenci je pobočný spolek – tělocvičná jednota povinna uvádět na prvotních dokladech číslo 
rozhodnutí MŠMT uvedené na formulářích k vyúčtování. Nevyčerpané státní prostředky musí být 
poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. téhož roku na účet u KOB číslo účtu 277699580257/0100 

s oznamovací písemnou povinností odboru sportu ČOS a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  
a účtárně ČOS.  
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Výzva Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví  

 

Rozhodnutí č. 502020_3B_009 
 

Činnost hlavního spolku a pobočných spolků ČOS 
 
 

Oddíly zařazené mezi výkonnostní sport dospělých – VSD  
                                                                           
Rozdělení dotace – dotace je určena pro členy ČOS zařazené do oddílů majících statut výkonnostního 
sportu dospělých (dále jen VSD). Finanční prostředky rozděluje OS ČOS pobočným spolkům -  
tělocvičným jednotám po schválení P ČOS na základě podkladů a žádostí ze sportovních oddílů 
tělocvičných jednot dle Směrnice ČOS č. 3/2014. 
 
Čerpání dotace – pobočné spolky jsou povinny čerpat dotaci na výdaje, které souvisí s vyhlášeným 
programem a řídí se Rozhodnutím MŠMT. Dotace je určena na: 
 

 materiální výdaje - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru a materiálem 
neinvestičního charakteru pouze do výše 25% z přidělené dotace  

 cestovné – účastníků akcí  

 ostatní služby – zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení akcí (soutěže, 
soustředění, výcvikové tábory, vedení tréninkového procesu) v souvislosti s obsahovým 
zaměřením projektu (například hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na 
jednorázové akce, výdaje na regeneraci účastníků, pojištění úrazové a cestovní, lékařské 
zabezpečení a podobně) 

 mzdové výdaje OON (Dohoda o pracovní činnosti – dále jen DPČ a Dohoda o provedení práce 
– dále jen DPP) a mzdy zaměstnanců a členů realizačního týmu  s vymezením do 50 tis. 
Kč/měsíc na osobu. Tento limit je platný i pro OSVČ. Z dotace lze hradit povinné zákonné 
odvody, které nejsou do limitu zahrnuty. Mzdové výdaje se mohou čerpat do výše 100% 
přidělené dotace. Při čerpání státní dotace na mzdy je T.J. Sokol povinna dodat 
v písemné podobě jmenovitý seznam trenérů, jejich datum narození a výši uplatněné 
mzdy. 

 provozní výdaje a opravy a údržba TVZ – max. do výše 30% z přidělených finančních 
prostředků - jen v rozsahu činnosti příslušného oddílu (sportovců, družstva) VSD 

 jiné ostatní výdaje – zdravotní materiál, metodické pomůcky, nájemné na celoroční činnost dle 
obsahového zaměření projektu v případě, že pobočný spolek nevlastní vhodné prostory pro 
přípravu sportovců v daném sportu nebo provozní výdaje pobočného spolku – jen v rozsahu 
činnosti příslušného oddílu (sportovců, družstva) VSD.  

 
Vyúčtování dotace – je prováděno na předepsaných formulářích. Finanční prostředky čerpané 
z dotace se musí týkat akcí, které proběhly v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a vyúčtování musí 
být  odevzdáno na ČOS nejpozději do 19. 1. 2021 k rukám ses. Karin Dvořákové. Dle rozhodnutí 
MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů, na pobočném spolku není požadováno vykazovat 
ve vyúčtování navýšení z vlastních zdrojů. Součet všech dokladů musí dát minimálně výši roční 
dotace. S vyúčtováním nezasílá na ČOS pobočný spolek žádné kopie dokladů uvedených ve 
vyúčtování. 
 
V účetní evidenci je pobočný spolek – tělocvičná jednota povinna uvádět na prvotních dokladech číslo 
rozhodnutí MŠMT uvedené na formulářích k vyúčtování. Nevyčerpané státní prostředky musí být 
poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. téhož roku na účet u KOB číslo účtu 277699580257/0100 

s oznamovací písemnou povinností odboru sportu ČOS a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  
a účtárně ČOS.  
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Výzva Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví  
 

Rozhodnutí č. 502020_3B_009 
 

Činnost hlavního spolku a pobočných spolků ČOS 
 

Granty odboru sportu ČOS  
 
 

na podporu pohybových aktivit občanů starších 60 let  
 

 
 
Rozdělení dotace – dotace je rozdělena do pobočných spolků – tělocvičných jednot předsednictvem 
odboru sportu ČOS na základě předložených vyúčtování na pravidelnou tělocvičnou činnost občanů 
starších 60ti let, na veteraniády a jiné tělocvičné akce seniorů podle druhu: 

 „na pravidelnou tělocvičnou činnost občanů starších 60ti let v roce 2020“ nebo  

 „na uspořádání veteraniády“ nebo  

 „na účast na veteraniádě“ a dalších veteránských soutěží včetně mezinárodních 
 
 
Vyúčtování – je prováděno na formulářích a finanční prostředky musí být čerpány od 1. 1. 2020 
a vyúčtování musí být odevzdáno na ČOS nejpozději do 30. 11. 2020. Dotace musí být využita pouze 
pro seniory starší 60ti let. Pokud se akce zúčastnili i mladší sportovci, musí jednota použít 
procentuální poměr u každého celkového vyúčtování. Pokud se akce bude konat po termínu 30. 11. 
2020, je nutné zajistit vyúčtování celé akce do 10. 1. 2021. Tuto skutečnost je třeba oznámit na OS 
nejpozději do výše uvedeného termínu (30. 11. 2020)   
 
Výdaje, na které je dotace určena, jsou stanoveny v Rozhodnutí MŠMT: 

 materiální výdaje - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru nezbytné pro 
pravidelnou činnost občanů starších 60ti let nebo na konání veteraniád, včetně medailí 

 cestovné – členům ČOS starším 60 let -  účastníků akcí pro seniory 

 ostatní služby - zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení akcí pro seniory 
(například hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na akci apod.) 

 jiné ostatní výdaje – nájemné na celoroční činnost, administrativní výdaje související 
s pořádáním akce pro občany starší 60 let. 

 
 

Vyúčtování provádí a zasílá na OS ČOS pobočný spolek – tělocvičná jednota spolu s kopiemi všech 
dokladů uvedených ve vyúčtování, včetně kopií dokladů, které potvrzují provedenou platbu 
(kopie výpisu z banky nebo kopii pokladního dokladu). Doklady T.J. Sokol před zasláním vyúčtování 
na OS neoznačuje číslem Rozhodnutí. OS schválí vyúčtování, zašle finanční prostředky na T.J. Sokol 
a s nimi zašle smlouvu a kopii vyúčtování s označením dokladů, které budou hrazeny ze státní dotace. 
Po obdržení takto "vyplněného" formuláře je T.J. Sokol povinna označit originály dokladů ve 
svém účetnictví č. Rozhodnutí (v hlavičce pokynů). 
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Výzva Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví  
 

Rozhodnutí č. 502020_3B_009 
 

Činnost hlavního spolku a pobočných spolků ČOS 
 

Projekt odboru všestrannosti z OV ČOS  
 

Rozdělení dotace – dotace je určena na podporu činnosti oddílů všestrannosti v pobočných spolcích 
ČOS. Dotace je zasílána z ČOS pobočným spolkům – sokolským župám na základě vypočítaných 
částek podle  kritérií, které schválilo Náčelnictvo ČOS pro rok 2020. Tělocvičné jednoty činnost svých 
oddílů všestrannosti vyfakturují sokolským župám podle župním odborem všestrannosti schválených 
částek. Župní odbor všestrannosti si může ponechat na své akce maximálně 20% z celkové roční 
dotace vypočítané OV ČOS.  
 
Čerpání dotace – pobočné spolky jsou povinny čerpat dotaci na výdaje, které souvisí s vyhlášeným 
programem a řídí se pokyny ČOS a Rozhodnutím MŠMT. Dotace je určena na výdaje, které souvisí 
jen s činností oddílů všestrannosti v T.J. Sokol nebo s akcemi, které pořádá župa pro župní odbor 
všestrannosti: 

 materiální výdaje - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru a materiálem 
neinvestičního charakteru pouze do výše 50% z přidělené dotace  

 cestovné – účastníkům akcí  

 mzdové výdaje OON (Dohoda o pracovní činnosti – dále jen DPČ a Dohoda o provedení práce 
– dále jen DPP)  s vymezením do 50 tis. Kč/měsíc na osobu. Tento limit je platný i pro OSVČ. 
Z dotace lze hradit povinné zákonné odvody, které nejsou do limitu zahrnuty. Při čerpání státní 
dotace na OON (DPP, DPČ) je T.J. Sokol povinna dodat v písemné podobě jmenovitý 
seznam cvičitelů, jejich datum narození a výši uplatněných mzdových nákladů. 

 ostatní služby – zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení akcí v souvislosti 
s činností oddílů všestrannosti (například hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor 
na jednorázové akce nebo celoroční činnost oddílů všestrannosti, lékařské zabezpečení 
a podobně) 

 výdaje na opravy a údržba TVZ – max. do výše 10% z přidělených finančních prostředků - jen 
v rozsahu činnosti příslušných oddílů všestrannosti 

 
Vyúčtování dotace – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaném formuláři. Finanční 
prostředky musí být čerpány na akce konané od 1. 1. do 31. 12. 2020 a vyúčtování musí být 
odevzdáno na ČOS k rukám ses. Karin Dvořákové nejpozději do 19. 1. 2021. Dle rozhodnutí 
MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů, na pobočném spolku - na sokolské župě - není 
požadováno vykazovat ve vyúčtování navýšení z vlastních zdrojů. Součet všech dokladů musí 
dát minimálně výši roční dotace. S vyúčtováním nezasílá na ČOS pobočný spolek - sokolská župa 
žádné kopie dokladů uvedených ve vyúčtování. 
 
Dotaci župa rozdělí svým tělocvičným jednotám podle kritérií, která schválí vedení župního odboru 
všestrannosti. Župa je povinna následně své pobočné spolky – tělocvičné jednoty informovat o výši 
přidělené dotace a možnostech čerpání dotace. Tělocvičné jednoty vyfakturují sokolské župě své 
náklady na činnost oddílů všestrannosti podle předepsaného účelu, a to ve výši přidělené částky. 
Tuto fakturu spolu se seznamem jednotlivých druhů výdajů oddílů všestrannosti (jako přílohu faktury) 
zašlou tělocvičné jednoty na župu v termínu, který určí župa.  
 
V účetní evidenci je pobočný spolek – sokolská župa povinna uvádět na fakturách z tělocvičných 
jednot a na dokladech župy (pokud sokolská župa použije část dotace – maximálně 20% na svoji 
činnost) číslo rozhodnutí MŠMT uvedené na formuláři k vyúčtování. Nevyčerpané státní prostředky 
musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. 2020 na účet u KOB číslo účtu 
277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru všestrannosti ČOS a v kopiích 
oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
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Výzva Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví  
 

Rozhodnutí č. 502020_3B_009 
 

Činnost hlavního spolku a pobočných spolků ČOS 
 

Grant na vybavení tělocvičen z OV ČOS 
 

Projekt I  
vybavení tělocvičen oddílů sportovní všestrannosti  

 
 

Rozdělení dotace: dotace je rozdělena župám, které se do grantového programu přihlásily podáním 
žádosti a splňují požadovaná kritéria. Zaslané finanční prostředky odbor všestrannosti župy přerozdělí 
tělocvičným jednotám dle vlastních kritérií. 

 
Čerpání dotace: řídí se metodickým pokynem ČOS a zadáním grantu. Vzhledem k druhu grantu lze 
použít tuto dotaci pouze na: 
 
Materiální výdaje – audio techniku, náčiní a sportovní pomůcky pro aktivity oddílů všestrannosti 
a nářadí – materiální výdaje neinvestiční povahy (do 40 tis Kč včetně DPH), které neobsahuje Projekt 
II. Sokol, 21 – viz vypsaný grant.  
 
Přidělenou dotaci nelze čerpat na provoz a údržbu tělocvičny dále mj. například na zatemnění oken, 
nákup šatních skříněk a dalšího nábytku, hudebních a DVD nosičů, cvičebních úborů a obuvi. 
 
Vyúčtování dotace – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaných formulářích. Finanční 
prostředky musí být čerpány od 1. 1. do 31. 12. 2020 a vyúčtování musí být odevzdáno na Odbor 
všestrannosti ČOS nejpozději do 30. 11. 2020. Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% 
skutečných výdajů, na pobočném spolku - na sokolské župě - není požadováno vykazovat ve 
vyúčtování navýšení z vlastních zdrojů. Součet všech dokladů musí dát minimálně výši roční 
dotace. S vyúčtováním nezasílá pobočný spolek - sokolská župa na ČOS žádné kopie dokladů 
uvedených ve vyúčtování. 
 
Dotaci župa rozdělí svým tělocvičným jednotám podle žádostí z T.J. Sokol. Župa je povinna následně 
svoje pobočné spolky – tělocvičné jednoty informovat o výši této částky a možnostech čerpání dotace. 
Tělocvičné jednoty vyfakturují sokolské župě náklady na nákup materiálu ve výši této částky, ve 
znění: fakturujeme Vám náklady spojené s nákupem sportovního materiálu a materiálu pro oddíly 
všestrannosti naší TJ Sokol….. Tuto fakturu spolu se seznamem jednotlivých druhů výdajů na materiál 
oddílů všestrannosti (jako přílohu faktury) zašlou tělocvičné jednoty na župu v termínu, který určí 
župa.  
 
V účetní evidenci je pobočný spolek – sokolská župa povinna uvádět na fakturách z tělocvičných 
jednot číslo rozhodnutí MŠMT uvedené na formuláři k vyúčtování. Nevyčerpané státní prostředky 
musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. 2020 na účet u KOB číslo účtu 
277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru všestrannosti ČOS a v kopiích 
oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
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Výzva Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví  
 

Rozhodnutí č. 502020_3B_009 
 

Činnost hlavního spolku a pobočných spolků ČOS 
 

Dotace na činnost a provoz žup  
 

 
Rozdělení dotace: dotace je rozdělena podle klíče schváleného Výborem ČOS. Z celkové schválené 
částky v rozpočtu ČOS na rok 2020 je  60% podle počtu T.J. Sokol v župě a 40% podle počtu členů 
v župě k 1.1. 2020. Údaje jsou čerpány ze statistických údajů žup k 1. 1. 2020.  
 
Čerpání dotace: čerpání dotace se řídí metodickým pokynem MŠMT, pokynem ČOS a Rozhodnutím 
MŠMT, kde je určeno, na které druhy výdajů lze dotaci použít – viz příloha smlouvy.  

 materiální výdaje - neinvestičního charakteru  

 cestovné – činovníků, zaměstnanců a ostatních účastníků župních akcí 

 mzdové výdaje OON (DPČ a DPP) a mzdy zaměstnanců a členů realizačního týmu  
s vymezením do 50 tis. Kč/měsíc na osobu. Tento limit je platný i pro OSVČ. Z dotace lze hradit 
povinné zákonné odvody, které nejsou do limitu zahrnuty. Mzdové výdaje se mohou čerpat do 
výše 100% přidělené dotace. Při čerpání státní dotace na mzdy je sokolská župa povinna 
dodat v písemné podobě jmenovitý seznam zaměstnanců, jejich datum narození a výši 
uplatněné mzdy. 

 ostatní služby - zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení žup (nájemné, 
administrativní výdaje, poštovné, kopírování apod.) a zdravotní, metodické, technické a servisní 
zabezpečení župních akcí župních odborů všestrannosti a odboru sportu. Výdaje na propagaci 
akcí (jen do výše 15% z přidělené dotace) 

 provoz a údržba TVZ – služby související s údržbou a provozem administrativní budovy ve 
vlastnictví spolku, jen do výše 30% z přidělené dotace. 

 
Vyúčtování dotace – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaných formulářích. Finanční 
prostředky musí být čerpány od 1. 1. do 31. 12. 2020 a vyúčtování musí být odevzdáno na ČOS 
nejpozději do 19. 1. 2021 k rukám ses. K. Dvořákové. Dle rozhodnutí MŠMT a ČOS na pobočném 
spolku - na sokolské župě - není požadováno vykazovat ve vyúčtování navýšení z vlastních 
zdrojů. Součet všech dokladů musí dát min. výši roční dotace. S vyúčtováním nezasílá pobočný 
spolek - sokolská župa na ČOS žádné kopie dokladů uvedených ve vyúčtování. 
 
V případě financování župy ze státní dotace je v účetní evidenci pobočný spolek – sokolská župa 
povinna uvádět na faktuře (fakturách) od dodavatele číslo Rozhodnutí MŠMT, uvedené na formuláři 
k  vyúčtování. Nevyčerpané státní prostředky nebo příspěvky ČOS musí být poukázány na ČOS 
nejpozději do 15. 11. 2020 na účet u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou 
povinností oddělení plánu a rozpočtu ČOS a účtárně ČOS. 
 
Pro župy, které obdrží finanční prostředky z ČOS, platí stejná pravidla vyúčtování, jako mají 
župy financované ze státní dotace MŠMT. Jen formuláře mají jinou „hlavičku“.  
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2. Neinvestiční příspěvky poskytované ČOS 
 

 

Oddíly zařazené do vybraného oddílu mládeže – VOM  

 

Oddíly zařazené mezi sportovní základny mládeže – SZM  

 
                                                                           
 

Rozdělení příspěvků – příspěvky jsou určeny pro členy ČOS zařazené do oddílů majících statut 
vybraného oddílu mládeže (dále jen VOM) nebo sportovní základny mládeže (dále jen SZM). Finanční 
prostředky rozděluje OS ČOS pobočným spolkům -  tělocvičným jednotám - po schválení P ČOS na 
základě podkladů a žádostí ze sportovních oddílů tělocvičných jednot dle Směrnice ČOS č. 3/2014. 
 
Čerpání příspěvku – pobočné spolky jsou povinny čerpat příspěvek na výdaje:  
   

 materiální výdaje - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru a materiálem 
neinvestičního charakteru pouze do výše 25% z přidělené dotace  

 cestovné – účastníků akcí  

 ostatní služby – zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení akcí (soutěže, 
soustředění, výcvikové tábory, vedení tréninkového procesu) v souvislosti s obsahovým 
zaměřením projektu (například hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na 
jednorázové akce, výdaje na regeneraci účastníků, pojištění úrazové a cestovní, lékařské 
zabezpečení a podobně) 

 mzdové výdaje OON (Dohoda o pracovní činnosti – dále jen DPČ a Dohoda o provedení práce 
– dále jen DPP) a mzdy zaměstnanců a členů realizačního týmu  s vymezením do 50 tis. 
Kč/měsíc na osobu. Tento limit je platný i pro OSVČ. Z dotace lze hradit povinné zákonné 
odvody, které nejsou do limitu zahrnuty. Mzdové výdaje se mohou čerpat do výše 100% 
přidělené dotace.  

 provozní výdaje a opravy a údržba TVZ – max. do výše 30% z přidělených finančních 
prostředků - jen v rozsahu činnosti příslušného oddílu (sportovců, družstva) VOM nebo SZM 

 jiné ostatní výdaje – zdravotní materiál, metodické pomůcky, nájemné na celoroční činnost dle 
obsahového zaměření projektu v případě, že pobočný spolek nevlastní vhodné prostory pro 
přípravu sportovců v daném sportu nebo provozní výdaje pobočného spolku – jen v rozsahu 
činnosti příslušného oddílu (sportovců, družstva) VOM nebo SZM.  

 
Vyúčtování příspěvku – je prováděno na předepsaných formulářích. Finanční prostředky čerpané 
z tohoto příspěvku se musí týkat akcí, které proběhly v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
a vyúčtování musí být  odevzdáno na ČOS nejpozději do 19. 1. 2021 k rukám ses. Karin 
Dvořákové. Součet všech dokladů musí dát minimálně výši roční přidělené částky. S vyúčtováním 
nezasílá na ČOS pobočný spolek žádné kopie dokladů uvedených ve vyúčtování. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. téhož roku na 
účet u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru sportu ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
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Granty odboru sportu ČOS  
 
 

na podporu sokolského sportu v oddílech  
 

Rozdělení příspěvků – příspěvky jsou rozděleny Předsednictvem odboru sportu ČOS do pobočných 
spolků – sokolských žup na základě podaných grantů a jejich výše je pro každou župu vypočítána na 
základě údajů a výsledků z roku 2019: 
a) na pořádání mezižupních přeborů, pohárových soutěží, memoriálů a další významných  

sportovních akcí ČOS  

b) na účast žákovských družstev a jednotlivců ve finálových soutěžích MČR a PČR  
c) na sportovní soustředění mládeže do14 let  
 
Čerpání příspěvku – pobočné spolky jsou povinny čerpat příspěvek na výdaje, které souvisí 
s vyhlášením grantů OS na: 

 materiální výdaje  

 cestovné – účastníkům sportovních akcí  

 ostatní výdaje, které souvisí s činností oddílů v tělocvičné jednotě (zdravotní, metodické, 
technické a servisní zabezpečení při pořádání mezižupních přeborů, pohárových soutěží, 
memoriálů a dalších nemistrovských akcí ČOS, hromadné ubytování a stravování, pronájmy 
prostor na akce, metodické pomůcky) od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 
Župa je povinna pobočné spolky - tělocvičné jednoty  informovat o výši přiděleného příspěvku z OS 
ČOS a o podmínkách čerpání. Tělocvičné jednoty  vyfakturují své náklady na schválené akce,  které 
realizovaly od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 sokolské župě ve výši přidělené částky spolu s kopiemi 
dokladů, uvedených na faktuře dle podmínek pro čerpání dotace (kopie prvotních dokladů včetně kopií 
výpisu z banky nebo pokladních dokladů zůstanou na župě) v termínu, který určí župa. 
 
Vyúčtování příspěvků – provádí pobočné spolky – sokolské župy - na předepsaných formulářích. 
Doklady z tělocvičných jednot se musí týkat nákladů na akce, konané v roce 2020. Vyúčtování musí 
být odevzdáno na ČOS k rukám ses. Karin Dvořákové nejpozději do 19. 1. 2021. Na pobočném 
spolku - na sokolské župě - není požadováno vykazovat ve vyúčtování navýšení z vlastních 
zdrojů. Součet všech dokladů musí dát minimálně výši ročního příspěvku. S vyúčtováním nezasílá na 
ČOS pobočný spolek – sokolská župa  žádné kopie dokladů uvedených ve vyúčtování. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. téhož roku na 
účet u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru sportu ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS. Pokud bude T.J. Sokol mít akci po tomto 
termínu, musí tuto skutečnost oznámit na župu. Pokud neuskuteční T.J. Sokol danou akci svého 
oddílu, na kterou získala příspěvek, může jednota použít finanční prostředky na stejnou nebo 
podobnou akci oddílu, či jiného svého oddílu, nebo  pokud obdržela jednota finanční prostředky na 
akce pro více svých oddílů, lze těmito prostředky navýšit již financovanou akci.  
 
V případě, že pobočný spolek – tělocvičná jednota obdrží finanční prostředky na víc akcí jednoho 
sportu, provede přefakturaci všech finančních prostředků najednou s tím, že na faktuře jednotlivé akce 
uvede jednou položkou a na každé přiložené kopii dokladu uvede zřetelně údaj, které akce se náklad 
týkal.  
V případě, že pobočný spolek – tělocvičná jednota obdrží finanční prostředky pro víc sportů, musí 
přefakturovat každý sport zvlášť.  
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Župní granty odboru sportu ČOS  
 

 

na podporu sokolského sportu v župách  

 
 

Rozdělení příspěvku - příspěvek je rozdělen Předsednictvem odboru sportu ČOS do pobočných 
spolků – sokolských žup podle počtu členů sportovních oddílů v T.J. Sokol, registrovaných na OS 
ČOS, které spadají do příslušné sokolské župy na základě podaných župních žádostí a podle aktivity 
příslušného župního odboru sportu.  
 
Čerpání příspěvku – pobočné spolky jsou povinny čerpat příspěvek na výdaje, které souvisí 
s vyhlášením grantů OS na: 

 materiální výdaje – neinvestičního charakteru  

 cestovné – účastníkům sportovních akcí 

 ostatní výdaje, které souvisí s činností sportovních oddílů v dané župě.  
 
Příspěvek župní odbor sportu rozdělí sportovním oddílům svých tělocvičných jednot podle kritérií, 
které schválí vedení župy. Sokolská župa si může ponechat z celkové roční dotace 20% na 
výdaje župního odboru sportu. Župa je povinna následně své pobočné spolky – tělocvičné jednoty 
informovat o výši přiděleného příspěvku a o podmínkách jeho čerpání. Tělocvičné jednoty  vyfakturují 
sokolské župě své náklady na činnost ve výši schválené částky po jednotlivých sportech. Tuto 
fakturu spolu se seznamem jednotlivých druhů výdajů sportovních oddílů (jako přílohu faktury) zašlou 
tělocvičné jednoty na župu v termínu, který určí župa.  

 
Vyúčtování příspěvku – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaných formulářích. 
Doklady z tělocvičných jednot a eventuálně z župního odboru sportu se musí týkat nákladů na akce, 
konané v roce 2020. Vyúčtování musí být odevzdáno na ČOS k rukám ses. Karin Dvořákové 
nejpozději do 19. 1. 2021. Na pobočném spolku - na sokolské župě - není požadováno vykazovat 
ve vyúčtování navýšení z vlastních zdrojů. Součet všech dokladů musí dát minimálně výši ročního 
příspěvku. S vyúčtováním nezasílá na ČOS pobočný spolek – sokolská župa  žádné kopie 
dokladů uvedených ve vyúčtování. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. téhož roku na 
účet u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru sportu ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
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Grant na vybavení tělocvičen z OV ČOS 
 

Projekt II  - Sokol 21 (Standardizace)  
 
  

 

Rozdělení příspěvku: příspěvek je rozdělen župám, které se do grantového programu přihlásily 
podáním žádosti o grant a splňují požadovaná kritéria. 
 
 
Čerpání příspěvku se řídí zadáním grantu OV ČOS a metodickým pokynem ČOS. Vzhledem k druhu 
grantu lze tyto finanční prostředky použít pouze na: 
 
1. Ultralehká žíněnka A (200 x 100 x 6 cm)  
 
2. BOSU® Profi Balance Trainer 
  
3. Doskočiště/dopadová plocha interiér (300 x 200 x 30 cm)  
 
 
Po objednání vybraného zboží je župa povinna zaslat kopii objednávky na Odbor všestrannosti 
ČOS. 
 
Vyúčtování příspěvku: – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaném formuláři, kde 
uvede:  
1. částku přidělenou OV ČOS  
2. číslo faktury od dodavatele (ze svého účetnictví) 
3. seznam T.J Sokol s přidělenými finančními prostředky ze župy 
4. u každé T.J. Sokol druh a počet objednaného nářadí  
5. u každé T.J. Sokol celkovou částku, fakturovanou župou 
 
Vyúčtování musí být odevzdáno na Odbor všestrannosti ČOS nejpozději do 30. 11. 2020. 
Dle pokynů OV ČOS musí pobočný spolek - sokolská župa vykazovat v celkovém vyúčtování 
navýšení z vlastních zdrojů min. o 30%. 
S vyúčtováním zašle na ČOS pobočný spolek - sokolská župa kopii faktury od dodavatele. 
 
Sokolská župa rozdělí do svých jednot přidělené finanční prostředky podle svých kritérií 
s přihlédnutím na původní objednávky z jednot. Výši takto rozdělených příspěvků oznámí jednotám, 
které si následně u župy nářadí objednají a župa jim po obdržení objednávek přidělenou částku 
zašle.  
Sokolská župa potom v součtu všech objednávek z T.J. Sokol vystaví celkovou objednávku u firmy 
(Jipast). Po dodání zboží a po obdržení faktury z Jipastu bude sokolská župa fakturovat jednotám 
jejich objednané zboží v plné výši jejich objednávky.  
 
 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. 2020 na účet 
u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru všestrannosti ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS. 
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Grant na podporu činnosti župních odborů všestrannosti z OV ČOS 

 
 

Podpora projektů veřejně přístupných sportovních a tělocvičných akcí a podpora župních 
soutěží, které pořádají župní odbory všestrannosti a tělocvičné jednoty v roce 2020  

 
 

 
Rozdělení příspěvku: příspěvek je rozdělen župám, které se do grantového programu přihlásily 
podáním žádosti o grant a splnily požadovaná kritéria. Župy dále rozdělí tyto finanční prostředky 
jednotám dle svých schválených pravidel. 
 
Čerpání příspěvku – řídí se tímto pokynem ČOS a zadáním grantu. Příspěvek je určen na úhradu 
vybraných nákladů pro uspořádání župních soutěží pořádaných župními odbory všestrannosti, 
případně jimi pověřenými tělocvičnými jednotami pro neregistrované závodníky a na úhradu vybraných 
nákladů akcí s účastí široké veřejnosti (např. propagační akce se sportovním programem, Sokol spolu 
v pohybu) pořádaných v roce 2020, kdy hlavním pořadatelem je příslušná župa nebo pověřená 
tělocvičná jednota. 
 
Příspěvek je určen na: 

  materiální výdaje - poháry, medaile, diplomy 

  cestovné a ubytování - pořadatelů  

  OON – pořadatelů 

  služby - spojené s technickým zajištěním akce, (např. ozvučení sportoviště včetně obsluhy, 
přeprava přepravní firmou, časomíra, hromadné stravování organizátorů a pořadatelů) 

  ostatní služby – pronájmy prostranství, zábory, propagace a inzerce 
 
Vyúčtování příspěvku – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaném formuláři. Finanční 
prostředky musí být čerpány na akce, které proběhly v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2020 a vyúčtování 
musí být odevzdáno na ČOS na Odbor všestrannosti ČOS nejpozději do 30. 11. 2020. Akce 
konané po tomto termínu musí být předem ohlášeny sokolské župě a OV ČOS. Pobočný spolek - 
sokolská župa nezasílá na ČOS s vyúčtováním žádné kopie dokladů uvedených ve formuláři na 
vyúčtování.  
 
Konáním akce může župa pověřit některou ze svých tělocvičných jednot Sokol. Pak je župa povinna 
následně tento svůj pobočný spolek – tělocvičnou jednotu informovat o pověření konáním akce, o výši 
přiděleného příspěvku a podmínkách jeho čerpání. Tělocvičná jednota vyfakturuje sokolské župě ve 
výši přidělené částky své náklady na tuto akci. Tuto fakturu spolu se seznamem jednotlivých druhů 
výdajů oddílu všestrannosti (jako přílohu faktury) zašle tělocvičná jednota na župu v termínu, který 
určí župa.  
 
Tělocvičná jednota nebo župa, která akci pořádá, je povinna uvádět na všech svých 
materiálech (pozvánkách, plakátech apod.), že akce byla finančně podporována odborem 
všestrannosti ČOS. 
Součástí vyúčtování musí být fotodokumentace a stručná zpráva z akce. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. 2020 na účet 
u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru všestrannosti ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
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Grant na vzdělávání z OV ČOS 
 
 

Projekt I   
Pořádání školící a doškolovací akce, kdy pořadatelem je vlastní župa 

 
 

Rozdělení příspěvku – příspěvek je rozdělen do pobočných spolků – sokolských žup  odborem 
všestrannosti ČOS. Přidělené finanční prostředky jsou rozděleny na akce přihlášené do centrální 
termínové listiny vzdělávacích akcí a na ty musí být též vyúčtovány. 
Přidělené finanční prostředky lze použít na: 
 
1. pořádání školení nových cvičitelů III. třídy všestrannosti vždy při minimálním počtu 
15 účastníků. (viz zadání grantu) 
 
2. na pořádání doškolovací akce cvičitelů OV vždy při minimálním počtu 15 účastníků. (viz zadání 
grantu) 
 
 
Čerpání příspěvku - se řídí zadáním grantu OV ČOS a metodickým pokynem ČOS. Dotace je určena 
na výdaje: 

 cestovné - lektorů a účastníků školení 

 OON - lektorům (do 300,- na hodinu) 

 služby - nájemné, půjčovné sportovního materiálu, audiovizuální techniky, ubytování lektorů 
          a účastníků (u účastníků jen do 50% z přidělených částek)  

 ostatní výdaje – odbornou literaturu, administrativní výdaje související s pořádáním školení 
 

 
 Vyúčtování příspěvku – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaných formulářích. 
Finanční prostředky musí být čerpány od 1. 1. do 31. 12. 2020 a vyúčtování musí být odevzdáno na 
Odbor všestrannosti nejpozději do 30. 11. 2020. Dle rozhodnutí Odboru všestrannosti ČOS tvoří 
tento příspěvek 100% skutečných výdajů, na pobočném spolku - na sokolské župě - není 
požadováno vykazovat ve vyúčtování navýšení z vlastních zdrojů. S vyúčtováním nezasílá na 
ČOS pobočný spolek - sokolská župa žádné kopie dokladů uvedených ve vyúčtování. 
 
Pokud je školící akce naplánována po 30. 11. 2020, musí župa  nejpozději do tohoto termínu o tom 
informovat Odbor všestrannosti ČOS. 
 
Sokolská župa, která akci pořádá, je povinna uvádět na všech svých materiálech (pozvánkách, 
plakátech apod.), že akce byla finančně podporována odborem všestrannosti ČOS. 
 

 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. 2020 na účet 
u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru všestrannosti ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
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Grant na vzdělávání z OV ČOS 
 
 

Projekt   II  
 

Účast vybraných cvičitelů župy na školící nebo doškolovací akci, 
kdy pořadatelem není vlastní župa 

 
 
 
 
Rozdělení příspěvku – příspěvek je rozdělen do pobočných spolků – sokolských žup - odborem 
všestrannosti ČOS na základě předložených žádostí na účast cvičitelů na školící nebo doškolovací 
akci mimo vlastní župu. (viz zadání grantu) 
Jedná se o akce, které pořádá ÚŠ ČOS, Oblastní vzdělávací středisko župy Olomoucké, Oblastní 
středisko sportovní všestrannosti Jižní Čechy, nebo o účast na oblastních srazech a účast na akcích, 
které pořádá jiný subjekt. 
Netýká se účasti na ústředních cvičitelských srazech OV ČOS. 
 
Čerpání příspěvku: se řídí zadáním grantu OV ČOS a metodickým pokynem ČOS. Příspěvek lze 
použít na: 
 

 ostatní služby – úhradu účastnických poplatků až do výše 100%, u doškolovacích akcí pouze 
cvičitelům  

 
 
Vyúčtování příspěvku – provádí pobočné spolky – sokolské župy na předepsaných formulářích. 
Tělocvičné jednoty, jejichž cvičitelé se zúčastnili některé z uvedených akcí, zašlou fakturu spolu 
s jmenovitým seznamem účastníků školení (jako přílohu faktury) na župu v termínu, který určí župa.  
 
Finanční prostředky musí být čerpány na školení, která proběhla od 1. 1. do 31. 12. 2020.  
 
Vyúčtování musí být odevzdáno na Odbor všestrannosti ČOS nejpozději do 30. 11. 2020. Dle 
rozhodnutí Odboru všestrannosti ČOS tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů, na pobočném 
spolku - na sokolské župě - není požadováno vykazovat ve vyúčtování navýšení z vlastních 
zdrojů. S vyúčtováním nezasílá na ČOS pobočný spolek - sokolská župa - žádné kopie dokladů 
uvedených ve vyúčtování. 
 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na ČOS nejpozději do 15. 11. 2020 na účet 
u KOB číslo účtu 277699580257/0100 s oznamovací písemnou povinností odboru všestrannosti ČOS 
a v kopiích oddělení plánu a rozpočtu ČOS  a účtárně ČOS.  
 
 
 
V Praze dne 18. 6. 2020 
 
Zpracovala: Ing. Karin Dvořáková, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu ČOS, po konzultaci 
s vedoucími programových útvarů a jednatelem ČOS. 
 
 
 

P ČOS na svém zasedání dne 18. 6. 2020 schválilo pokyny pro čerpání státních dotací MŠMT a 
příspěvků ČOS na rok 2020 – viz usnesení v zápise z jednání P ČOS. 


