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0. Obecné pokyny k vyúčtování akcí ČTU na rok 2020 

 
Pokyny k vyúčtování jsou aktualizovány vždy na příslušný rok dle podmínek MŠMT. Obecné pokyny platí 
pro všechny druhy akcí ČTU. 
Tyto pokyny vstupují v platnost 28.3.2020, aktualizace bude probíhat v návaznosti na změny 
v dotačních podmínkách ze strany MŠMT.  
Samostatnou přílohou této textové části je excelový soubor s tabulkami pro jednotlivé druhy akcí. 
 

Vytištěná vyúčtování akcí se zasílají dle typu akce na tyto adresy: 

V případě zpoždění či opomenutí nelze poskytnout dotaci. 

Vyúčtování táborů obl. Jižní Morava se předávají ústřední ekonomce prostřednictvím Velké rady.  

Termín pro odevzdání červencových táborů (končících v červenci):   

v pátek 21. srpna 2020 mezi 17:00 – 17:30 hod. v kanceláři ČTU Brno, Údolní 5. 

 

Termín pro odevzdání srpnových táborů (končících v srpnu, resp. do 1. září):   

v pátek 21. srpna nebo v pátek 18. září 2020 vždy mezi 17:00 – 17:30 hod. v kanceláři ČTU Brno, Údolní 

5. 

 

Informace, dotazy a podněty řeší ekonomka a místonáčelnice ČTU Jana Krtková, jastana@volny.cz 

nebo +420 603 536 700. 

Dotační prostředky na rok 2020 jsou zahrnuty v Programu č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi 

a mládeží“, podléhají vyúčtování MŠMT a budou zúčtovány předepsaným způsobem, a to každá aktivita 

zvlášť dle stanovených pravidel. 

Dotace podle tohoto programu může organizace využít výhradně pro akce a aktivity určené dětem a 

mládeži, kde minimálně 70 % účastníků nebo členů cílové skupiny tvoří děti a mládež ve věku od 6 do 26 

let. 

Dotace mohou být použity pouze na účely vymezené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném MŠMT. 

Dotace se poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do 

rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.  

Žádná akce tedy nesmí být zisková.  

Dotační limit na jednu akci kromě táborů je 30 000 Kč, nad limit nebude dotace vyplacena.  

Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, příp. dalších zdrojů 

ze státního rozpočtu. Pokud je projekt  financován dotacemi z různých státních zdrojů, 

nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.   

V rámci vyúčtování dotace nelze uplatnit jakýkoliv účetní doklad či jeho část, který byl 

již jednou financován prostřednictvím jiné podpory (dotace, grantu, příspěvku apod.) 

Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření 

s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady, včetně dokladů týkajících se 

čerpání dotace ze strany pobočných spolků. 

mailto:jastana@volny.cz
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V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se 

nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle 

ustanovení §212 trestního zákoníku. 

NNO je povinna vést evidenci účastníků dotovaných vícedenních akcí (táborů, vzdělávání, apod.) a 

účastníků pravidelné činnosti, kterou je možno doložit plnění pravidel uvedených ve Výzvě MŠMT po 

dobu nejméně 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ji archivovat. 

Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na 

který byla přiznána dotace a byly uhrazeno do 31. ledna následujícího roku. 

Cestovní náhrady při všech akcích se řídí samostatnou směrnicí ČTU. 

Dotaci nelze použít na: 

 úhradu výdajů na občerstvení (občerstvení není společné stravování poskytované účastníkům táborů, 
víkendových akcí apod.) 

 úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů uvedeného typu vybavení  
(tj. musí být levnější než): 
 

Položka Cena včetně DPH 

Digitální videokamera 7 000 Kč 

Mobilní telefon 6 000 Kč 

Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka) 10 000 Kč 

Notebook 14 000 Kč 

Sestava stolní PC, včetně monitoru 20 000 Kč 

Tablet 6 000 Kč 

 

 dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí, drobné bohužel není 
specifikováno konkrétní hodnotou, je třeba držet se při zemi. Drobné odměny jsou věcné ceny při 
soutěžích/akcích pro děti -  např. o medaile, diplomy, knihy, vzdělávací pomůcky apod.) 

 úhradu pořízení investičního majetku (hodnota nad 40 000,- Kč) 

 platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. 
Za takové platby se nepovažují převody finančních prostředků na pobočné spolky v rámci naplňování 
schváleného projektu 

 výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními 
prodejci, 

 nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, 

 nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO, 

 leasing, 

 financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, 

 úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, 

 úhradu nákladů zahraničních cest a stáží 

 úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, 

 úhradu nákladů spojených s příměstskými tábory (Příměstským táborem se rozumí celodenní péče o 
děti po dobu min. pěti po sobě jdoucích dnů, kdy program v jednotlivých dnech probíhá od ranních 
do odpoledních hodin. Děti mají během dne zajištěné stravování, ale odpoledne chodí domů a na 
táboře nepřespávají.)  

 úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (DPP a DPČ) a odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, 
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 vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním 
zajištění. 

 
 
Tabulka č.7 – rozpis nákladů dle položek 
 
Součástí vyúčtování každé akce je rozpis nákladů dle jednotlivých položek – tabulka č.7.  
 
Žádáme všechny organizační jednotky, aby, pokud to půjde, nechaly sloupeček s částkou na projekt 
čerpanou z dotace prázdný, aby ho ústředí mohlo doplnit dle potřeb vyúčtování celkové dotace. 
(v tabulce je tento sloupec označen vyplňuje NR).  
 

 
 
1. Tábory 
 
Dotovaný tábor je pobytová akce konaná v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými 

úřady. Délka tábora je 7- 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, místo konání na území členských států 

EU. Provozovatelem dotovaného tábora je organizační jednotka ČTU.  Na tábor lze použit finanční 

prostředky MŠMT pouze v tom případě, že se jedná o vyvrcholení celoroční činnosti dané organizační 

jednotky.  

Dotaci lze použít i v případě, kdy tábor začíná víkendem bezprostředně předcházejícím vyhlášeným 

prázdninám, příp. končí víkendem bezprostředně navazujícím na vyhlášené prázdniny. Pozor letní 

prázdniny pro rok 2020 začínají ve středu 1.7.2020 a končí v pondělí 31.8.2020. 

Dotují se děti ve věku dovršených 6 -18 let. Rozhodný den pro posouzení splnění podmínky věku je den 

zahájení akce.   (pozn.: do 6. narozenin se dotuje, den 18. narozenin se nedotuje) 

V roce 2020 je dotace ve výši 27,- Kč na dítě a den, hradí se max. 70% celkových nákladů tábora. 

Všechny tábory žádající o dotaci musí být do 15.5. daného roku nahlášeny na ústředí ČTU, formulář 

hlášenky je přílohou těchto pokynů. V případě zpoždění či opomenutí nelze poskytnout dotaci. 

Dotaci lze použít na pořízení a opravy materiálně technického vybavení tábora neinvestičního 

charakteru, na ubytování, stravu apod., nelze však z dotace hradit dary a ceny (neplatí na drobné 

odměny pro děti v rámci pořádaných akcí, myslí se upomínkové předměty pro všechny děti, slovo 

„drobné“ bohužel není specifikováno konkrétní hodnotou, je třeba držet se při zemi). 

Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce, jinak není možné 

čerpat na daný tábor dotaci. Cestovní náhrady se řídí samostatnou směrnicí ČTU. 

Kompletní vyúčtování tábora soustředí VR dané oblasti, zkontroluje je, potvrdí a najednou zašle na 

adresu ústředí.  
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Vyúčtování každého tábora obsahuje: 

 tabulku č.1 – informace o táboře, 

 seznam účastníků všech tábora – děti, mládež, dospělí ( jméno, datum narození, bydliště) 

 osvědčení o splnění kvalifikačního předpokladu hlavního vedoucího tábora (př.kopie osvědčení o 
absolvování kurzu ) 

 potvrzení dětského domova, odborného lékaře ZTP, rozlišení vícenákladů atp. 

 fotodokumentaci (odkaz na web, vytištěné fotky, propagační leták tábora apod.) 

 tabulku č.7 – rozpis nákladů 

 prvotní doklady + doklady o úhradě (bankovní výpis, pokladní doklad) 

 smlouvu o převodu finančního příspěvku na tábory z dotace MŠMT 

 

7. Tabulka č. X – vyúčtování nákladů akce ČTU 

 

Tato tabulka je přílohou vyúčtování některých druhů akcí ČTU, poskytuje ústředí podrobnou informaci o 
nákladech, která nahrazuje kopírování primárních účetních dokladů. Je třeba vyplnit všechny kolonky. 
Účel nákladu: co to konkrétně je 
Druh nákladu: stačí označit číslem skupiny nákladů z tabulky č. 7, kam daný náklad patří 
 
01 – materiál      10 – cestovné 
02 - kancelářské potřeby    11 - doprava 
03 – vybavení, software    12 – opravy a údržba 
04 – ostatní materiálové náklady   13 - honoráře 
05 – poštovné, telefon, fax    14 – školení, vzdělávání 
06 – internet      15 – jiné nemateriálové náklady 
07 – nájemné      16 – osobní náklady HPP   
08 – propagace     17 – osobní náklady DPP 
09 – energie      18 – osobní náklady DPČ 
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8. Tabulka č. 7 - Podrobnější popis jednotlivých druhů nákladů  

Součástí vyúčtování každé akce je rozpis nákladů dle jednotlivých položek – tabulka č. 7. Rozepsání je 
nutné kvůli podmínkám pro využití dotace od MŠMT.  
Dotace musí být rovněž rozpoložkována v žádosti o dotaci podávané na podzim předešlého roku a 
celkové vyúčtování se musí shodovat. 
 
Proto žádáme všechny organizační jednotky, aby, pokud to nezpůsobí komplikace, nechaly sloupeček 
s částkou na projekt čerpanou z dotace MŠMT prázdný, aby ho ústředí mohlo doplnit dle potřeb 
vyúčtování celkové dotace. (v tabulce sloupec je označen vyplňuje NR). 
V případě vyplnění tohoto sloupce v tabulce nebude NR do dokumentu zasahovat. 
 
Náklady dělí MŠMT do tří druhů: materiálové, nemateriálové a osobní. 

Materiálové náklady: 

Rozumíme jimi především takové položky, které podnik nakupuje od externího dodavatele, popř. je 
vytváří ve vlastní režii a do materiálu je aktivuje.  

Pro materiál je charakteristické, že se z účetního pohledu spotřebovává jednorázově.  
Proto je pro zařazení příslušné položky mezi materiál podstatná ne jeho cena, ale právě předpoklad jednorázové 
spotřeby – na rozdíl od hmotného majetku, který se opotřebovává postupně. Materiál tedy vstupuje 
do nákladů jednorázově v celé částce.  

1. Položka materiál:  
sem patří například: suroviny a základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, palivo na topení, 
obaly. 
Příklady: 
*tonery do tiskáren 
*spotřební materiál na tvorbu her a tvořivých dílen (lepenka, barvy, lepidla, laky, dráty, kartony….) 
*spotřební materiál na opravu kluboven a tábornických základen jednotlivých oddílů (hřebíky, laky, barvy, pletivo, 
řezivo..) 
*obnova a vybavení tábornických základen s pořizovací cenou do 3.000,- Kč – tee – pee, stanové celty, matrace, 
kuchyňské nádobí, umyvadla, kbelíky 
*nářadí na opravu kluboven a tábornických základen (pily, sekyry, křovinořezy, kladiva, vrtačky, šroubováky..) 
*vybavení pro oddílové výpravy a výlety (stany, celty, svítilny, nádobí na vaření, oddílové lékárny, buzoly, mapy, 
GPS..) 
*sportovní náčiní (horolezecký materiál, lana, sedací úvazky, přilby…)  
*stolní deskové hry 
*literatura – sborníky her, pedagogika a psychologie, atlasy, herbáře, encyklopedie 

*pohonné hmoty  
*čisticí prostředky 
 

2. Položka kancelářské potřeby: papíry do tiskáren, psací potřeby, svorky, folie, lepenky… 

3. Položka vybavení a software: veškeré vybavení a software s pořizovací cenou nad 3.000 Kč, tzv. drobný majetek, 
který se též někdy řadí mezi materiál, je takový majetek, který sice má charakter dlouhodobosti (tj. používá se 
např. déle než 1 rok), ale jeho cena je nižší než zákonem stanovených Kč 40.000,00.   

4. Ostatní materiálové náklady: 
*potraviny na akcích  

http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=aktivace
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=hmotny-majetek
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=naklad
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Nemateriálové náklady (služby): 

Služba: je výkon jiné osoby, který uspokojuje potřeby svým průběhem nebo výsledkem. Patří sem např. 

kopírování, veškeré druhy oprav, inzerce, školení, doprava, nájemné, tisk – výkony třetích osob. 

5. Položka poštovné, fax: náklady spojené s poštou 

6. Položka internet: náklady na webhosting, správu stránek, poplatky za internet 

7. Položka nájemné: náklady na nájmy a pronájmy základen, kluboven, zařízení a vybavení 

8. Položka propagace: veškeré náklady spojené s propagací – reprografické služby, tvorba a výroba propagačních 

materiálů (tisk plakátů, diplomů, triček,…) 

9. Položka energie: el.energie, plyn, vodné, stočné 

10. Položka cestovné: cestovné zaměstnanců a členů ČTU, přefakturace cestovného 

11. Položka doprava: hromadná přeprava osob a materiálu  

12. Položka opravy a údržba: služby spojené s údržbou a opravami základen, vybavení apod. 

13. Položka honoráře: odměna za výkon svobodného povolání – skladatelé, malíři, hudebníci, fotografové. V roce 

2018 nelze hradit z dotace. 

14. Položka školení a vzdělávání: sem patří celkové náklady spojené s výchovou a vzděláváním (přímo typ akce 

ČTU) 

15. Položka jiné: účetní a právní služby, ostatní nákladové položky typu služba, které nelze zahrnout do položek 5-

14 

Osobní náklady: 

16. Osobní náklady HPP:  V roce 2019 nelze hradit z dotace. 

17.Osobní náklady DPP:  V roce 2019 nelze hradit z dotace. 

18. Osobní náklady DPČ:  V roce 2019 nelze hradit z dotace. 
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Definice vybraných pojmů  

Působnost organizace znamená, že organizace má v daném místě alespoň organizační jednotku tedy nikoliv pouze 

své členy nebo účastníky akcí či táborů. 

Organizační jednotka je pobočný spolek nebo skupina dětí a mládeže (např. oddíl, družina, klub, osada, velká rada 

apod.) vedená kvalifikovaným vedoucím, vyvíjející pravidelnou činnost v rámci právního rámce žadatele v souladu 

s jeho zřizovacím dokumentem. 

Nestátní neziskové organizace (NNO) pracující s dětmi a mládeží jsou ty, které mají ve svých zřizovacích 

dokumentech zakotveno, že jednou z jejich stěžejních činností je práce s dětmi a mládeží. 

Za děti se považují fyzické osoby ve věku od 6 do dovršení věku 18 let 

Za mládež se považují fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let 

Za organizované děti a mládež se považují děti a mládež, které jsou řádně registrovanými členy NNO a platí členské 
příspěvky 

Za neorganizované děti a mládež se považují děti a mládež, které nejsou registrovanými členy NNO 

Pobočný spolek je organizační jednotka spolku, jehož právní osobnost se odvozuje od právní osobnosti hlavního 
spolku. Vzniká v den zápisu do veřejného rejstříku – viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Krajská rada dětí a mládeže je střešní organizace, která na území daného kraje sdružuje organizace pracující 
s dětmi a mládeží. Na krajské úrovni zajišťuje servisní zázemí a společné aktivity svých členských organizací a 
zastupuje jejich společné zájmy například vůči orgánům územní samosprávy.  

 

 

 

 

 


