
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín 

Tyršova 332, Bzenec 

 
 

 

 

Návod na vyúčtování dotací na volnočasové aktivity MH 
 

Sbory dobrovolných hasičů, které získaly dotaci: 

SDH Svatobořice 

SDH Ratíškovice 

SDH Petrov 

SDH Hroznová Lhota 

SDH Vracov 

SDH Milotice 

SDH Radějov 

SDH Uhřice 

SDH Bzenec 

SDH Šardice 

SDH Žeravice 

SDH Rohatec 

SDH Těmice

 

Žadatelé o dotaci jsou povinni zaslat (předat) nejpozději do 30. 10. 2016 na adresu kanceláře OSH 

Hodonín, Tyršova 332, 69681 Bzenec vyplněné vyúčtování dotace na volnočasové aktivity v roce 2016 za 

SDH. Formulář na toto vyúčtování naleznete na www.oshhodonin.cz v sekci novinky, článek dotace na 

volnočasové aktivity MH. 

Dotace je určena na vytváření nabídky a rozvoj volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání v rámci 

členské základny dětí a mládeže SH ČMS i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež. Dotace je 

určena i na podporu akcí, které jsou zaměřené na výchovu dětí a mládeže v oblasti participaci, vzájemné 

tolerance a zdravého životního stylu.  

U všech akcí, na které je čerpána státní dotace povinnost zpracovat a uložit ve své evidenci kompletní 

dokumentaci akce (seznamy účastníků, pravidla, výsledky, organizační zabezpečení, …). 

Dotace je podmíněna účastí min. 70% osob ve věku 6 – 26 let z celkového počtu zúčastněných. 

Účetní zpracování akce musí být součástí řádného účetnictví SDH, samozřejmě za dodržení podmínky, že 

všechny účetní doklady hrazené z dotace musí být evidovány v účetnictví odděleně a musí být označeny 

zkratkou DMSVA. 

http://www.oshhodonin.cz/


Vyúčtování musí být provedeno ve formuláři viz výše, který musí být podepsán statutárním zástupcem a 

opatřen razítkem SDH. Součástí vyúčtování musí být min. 3 fotografie v elektronické podobě s presentací 

MŠMT (na akci, na materiálu) nebo články z tisku … Fotografie zašlete na email oshhodonin@seznam.cz.  

 

 

Kompletní vyúčtování se skládá z: 

 originálu tabulky vyúčtování  

 fotokopie prvotních účetních dokladů (daňový doklad, faktura) dle účetní evidence označené 

zkratkou DMSVA a kopie pokladního deníku či výpisu z účtu, ve kterém byly položky zaúčtovány  

 min. 3 fotografie, kopie článků, atd. s prezentací MŠMT 

 

Vyplňování formuláře: 

Typ akce = napíšete číslo 1 – 6 dle následující tabulky: 

1 = jednodenní akce (výlet, soustředění - rekreační, poznávací, sportovní, kulturní nebo 
jiná společenská akce) 

  

2 = vícedenní akce (výlet, soustředění, pobyt - rekreační, poznávací, sportovní, kulturní 
nebo jiná společenská akce) 

  

3 = soutěž, turnaj, závod, memoriál, pohárovka s hasičskou či jinou dětskou tématikou       

4 = preventivně výchovná činnost - beseda, exkurse apod.           

5 = pravidelná mimovíkendová schůzka               

6 = jiná (ukázky z činnosti pro veřejnost a další veřejné akce zejména pro neorganizovanou mládež - 
karnevaly, dětské dny, pohádkové lesy apod.) 

 

Do jednotlivých kolonek „náklady hrazené z dotace v Kč“ (materiál, vybavení, kancelářské 

potřeby, jiné provozní náklady – služby, nájem pronájem, doprava) rozepíšete uvedenou 

částku 1 984,- Kč. Do kolonky „náklady na akci celkem v Kč“ je nutné zadat celkovou částku 

nákladů, kterou jste vynaložili a podkládáte doklady, v celkových výdajích na akci (akce) 

musí být částka minimálně 2.835,- Kč !!! „Z dotace čerpáno v Kč“ bude v součtu částka 

přesně 1.984,- Kč  

Dotaci nelze použít na: 

- úhradu výdajů na pohoštění a občerstvení, 

- dary a ceny 

- úhradu pořízení investičního majetku, 

- platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací 

- výrobu, tisk a distribuci časopisů  

- úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti, 

- nákup předplatních jízdenek městské hromadné dopravy, 

- nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním sdružení, 

- leasing, 
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- financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost občanských sdružení, 

- úhradu členských příspěvků  

- úhradu nákladů zahraničních služebních cest a stáží, 

- úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru, 

 

Doporučujeme použít na: 

- vstupné na zámek, ZOO, aquapark,… 

- dopravu na tyto akce 

Pozn.: čím větší účtenka, tím méně papírování 

DOPRAVA = dopravné jsou náklady za dopravu materiálu, věcí nebo hromadnou přepravu osob, které se 

zpravidla hradí bezhotovostním platebním stykem (úhrada faktury dopravce). 

CESTOVNÉ = přepravné jsou náklady na přepravu – jízdné jednotlivých fyzických osob veřejným nebo 

soukromým dopravním prostředkem, které se zpravidla hradí hotově na základě vyplněného cestovního 

příkazu. 

Na táborech, volnočasových a vzdělávacích akcích lze z dotace hradit buď nákup potravin (účetně = 

MATERIÁL), ze kterých stravu připravíte nebo využít služeb zařízení, kde akce probíhá a zajistit stravu u 

tohoto subjektu (účetně = stravovací SLUŽBA). 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: 

Tomáš Sklenák 

E-mail: tomsklenak@gmail.com 

tel.: 728 574 617 

Tomáš Letocha 

E-mail: tomlet@email.cz 

tel.: 725 305 265

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Sklenák 

kancelář OSH Hodonín 
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