Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1; evidenční číslo 110; IČ 61387959

Vyhláška 2018/2
k dotacím kraje Praha
Vyhláška k dotacím na rok 2018 zachovává většinu pravidel a zvyklostí vyhlášek minulých. Ustanovení,
která prošla úpravou, jsou:
• odst. (11): otevírá úvahu snížit okresu částku dotace nejen za nesprávně provedenou
registraci, ale i za nedodržení termínů této vyhlášky. Ze zkušenosti vzniká potřeba ostřeji
definovat termíny k dotacím, a i případné následky.
• odst. (26) – (28): stanovují termíny jak pro provedení kontroly krajem, tak pro odevzdání
vyúčtování okresy, i možný další postup. Po dohodě s okresy byl posunut termín pro nahrání
ke kontrole o týden dříve (23.11.).
• Mírně je zpřesněn odst. (29)a – formality sumárního dokumentu.
• V kapitole termíny jsou nyní tučně vyznačené pouze a právě ty termíny, které se týkají okresů.
• Novinkou letošního roku je požadavek MŠMT na definování částky určené na akce hned na
počátku roku a při vyúčtování se nemýlit o více než 10 %. Úprava je vetknuta do odst. (24).

1.

Úvodní ustanovení

(1)

Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, použití a vyúčtování dotací organizačních
jednotek Junáka, kraji Praha, obdržených od ústředí Junáka v rámci dotací junáckým krajům.

(2)

Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To
jsou dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání
činovníků Junáka a mezinárodní aktivity. Bližší podrobnosti k těmto dotacím je možné najít
v Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2018, vydaném hospodářským
zpravodajem VRJ.

(3)

V celém textu se pod těmito pojmy rozumí následující:
a) krajem se rozumí Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.
b) KRJ se rozumí krajská rada Junáka, kraje Praha,
c) okresem se rozumí junácký okres podřízený ve smyslu Organizačního řádu Junáka
kraji,
d) střediskem se rozumí junácké středisko (či přístav) podřízený kraji.

2.

Rozdělení dotací

(4)

Kraj bude v roce 2018 poskytovat svým organizačním jednotkám tyto dotace:
a) dotaci na obecnou činnost organizačních jednotek,
b) dotaci na projekty (např. rádcovské kurzy, akce okresního významu a další).

(5)

(6)

(7)

Z celkových prostředků, které kraji budou přiděleny Junákem (jako Dotace pro junácké kraje):
a) kraj si na svou činnost ponechá částku schválenou v rozpočtu kraje,
b) kraj vyčlení na dotace na projekty částku schválenou v rozpočtu kraje,
c) zbylá část prostředků bude krajem poskytnuta jako dotace na obecnou činnost
organizačních jednotek.
Dotaci na obecnou činnost organizačních jednotek přiděluje kraj okresům. Částka dotace
připadající jednotlivým okresům sestává celkem ze dvou složek:
a) ze základní složky určené podle velikosti členské základny dle čl. (7), význam 66 %
z částky dotace připadající okresům, a dále
b) z nadstavbové složky vypočítané dle hodnotících kritérií dle čl. (8), význam 34 %.
Základní složka dotace bude zcela rozdělena tak, že na každého člena do 26 let věku včetně
přísluší částka přibližně dvakrát vyšší, než za každého člena staršího 26 let, přesné stanovení
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částky na člena provede hospodář KRJ případně jiný činovník pověřený předsedou KRJ. Částky
na člena se zaokrouhlí na celé koruny a přidělím okresům dle čl. (10).
Nadstavbová složka dotace je tvořena zbylými finančními prostředky, bude přidělena
jednotlivým okresům na základě hodnotících kritérií:
1. změna počtu mladších členů v běžném roce proti roku minulému, význam 25 %;
2. podíl počtu mladších členů, kterým vzniklo členství do 31. 1. 2014, na celkovém počtu
mladších členů, význam 25 %;

(8)

3. počet bodů, kdy za každou registrovanou osobu s vůdcovskou zkouškou získá
jednotka 5 bodů, osobu s čekatelskou zkouškou, manažerskou nebo instruktorskou
kvalifikací 2 body, přičemž se počítají jen zkoušky a kvalifikace vykonané a udělené od
1. února 2014 do 31. 1. 2018; počítá se počet bodů připadající na celkový počet členů
jednotky, význam 25 %;
4. počet dětodnů na letních táborech v roce 2017 připadajících na jednoho mladšího
člena, význam 25 %.
Výpočet nadstavbové složky dotace je založen na lineárním porovnání hodnot kritérií, kterých
dosáhly jednotlivé okresy s tím, že u některých kritérií bude stanovena maximální a minimální
hranice. Při výpočtu bude zohledněn význam jednotlivých kritérií.

(9)

(10)

Rozhodujícím datem pro posouzení překročení věkových hranic a zjištění hodnotících kritérií
stanovených tímto pokynem je stav registrace k 31. 1. 2018.

(11)

Předseda KRJ má pravomoc snížit dotaci až o 20 % a to i pro příští rok, pokud okres nesplní
řádně své povinnosti vyplývající z této vyhlášky, zejména z kapitoly 4. Termíny a vyúčtování a
předpisů k registraci.

(12)

Pokud se některé okresy vzdají části dotace na obecnou činnost organizačních jednotek na ně
připadající, popř. jim dotace z jiných důvodů nebude v plné výši dle čl. (11) přidělena, bude
postupováno tak, že těmto okresům se přidělí dotace v odpovídající snížené částce, a poté
bude znovu proveden výpočet podle čl. (8).

(13)

Částky dotace na obecnou činnost organizačních jednotek připadající na jednotlivé okresy
vypočítá hospodář KRJ, případně jiný činovník pověřený předsedou KRJ.

(14)

Předseda KRJ má pravomoc rozhodovat o využití dotačních prostředků vrácených během
prosince ze strany OJ do částky 30 tisíc k úhradě nákladů kraje. V případě časové tísně smí
takto předseda pro úhradu nákladů kraje využít i vyšší částku, toto rozhodnutí následně
potvrzuje KRJ na následujícím jednání. Zejména u vyšších částek a s dostatečnou časovou
rezervou smí předseda KRJ (či jím pověřená osoba) vyhlásit termín a částku, o které se
mohou OJ přihlásit se snahou o maximální transparentnost a snížení rizika nevyužití těchto
prostředků.

3. Využití dotace
(15)

Junácké okresy mohou dotaci využít na provozní náklady a náklady akcí konaných v České
republice v trvání 1–6 dnů. Čerpání dotace na provozní náklady může činit nejvýše 70 %
celkových provozních nákladů u každé organizační jednotky a 70 % nákladů na každou akci.
U zde vyjmenovaných položek vybavení nemůže dotace převýšit stanovenou
maximální částku:
a) Videokamera
7 000 Kč
b) Mobilní telefon
6 000 Kč
c) Multifunkční zařízení (tisk+ sken + copy) 10 000 Kč
d) Notebook
14 000 Kč
e) Stolní PC včetně monitoru
20 000 Kč
f) Tablet
6 000 Kč
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Dotace na provozní náklady jednotky
(16)
Za provozní náklady se považují:
a) spotřeba elektrické energie, vytápění, vodné a stočné;
b) nájemné;
c) materiál (např. kancelářský materiál, čistící prostředky, materiál k provozu kluboven,
materiál pro činnost dětí);
d) neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní
vybavení);
e) cestovné, služby související s provozem organizační jednotky (např. kopírování,
poštovné, komunikační poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadků, informační,
technické, účetní, daňové, právní, poradenské, překladatelské, archivářské služby,
inzerce, revize);
f) předplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace
(v dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna);
g) drobné opravy a údržba majetku.
(17)

Za provozní náklady se nepovažují:

(18)

a) náklady táborů (např. cestovné účastníků na tábor, pronájem tábořiště, potraviny
a stravování na táboře, doprava materiálu na tábor, ostatní náklady, které jsou
zahrnuty do vyúčtování tábora),
b) náklady akcí (např. cestovné účastníků akce, pronájem základny, aktivity na akci,
potraviny a stravování na akci, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování
akce),
c) účastnické poplatky na akce, které jsou již jednou dotovány v rámci Junáka (zejména
celostátní akce, krajské akce, vzdělávací akce).
V rámci provozních nákladů nelze dotovat občerstvení, potraviny a stravování.

Dotace na krátkodobé akce
(19)
Za dotovatelné akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, u kterých podíl
účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí
delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků. Dotaci lze využít v souladu
s všeobecným využitím dotací.
(20)

Za náklady akcí se považují zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

cestovné účastníků a doprava materiálu,
ubytování,
potraviny a stravování účastníků akce,
materiál potřebný na akci,
služby potřebné na akci (např. kopírování, odvoz odpadků, vyčištění výbavy).

4. Termíny a vyúčtování
(21)

Zálohu na dotaci na obecnou činnost organizačních jednotek vyplatí kraj okresům nejpozději
do 22. 5. 2018 a to ve výši zálohy dotace poskytnuté Ústředím Junáka rozpočítané přiměřeně
podle čl. (7). Předseda KRJ je oprávněn rozhodnout o snížení zálohy, pokud by kraj neobdržel
postačující prostředky od Junáka.

(22)

Konečnou výši dotace kraj stanoví dle skutečně přijatých prostředků od Junáka a dle
hodnocených kritérií nejpozději do 15. 9. 2018, kraj následně výši dotace připadající
jednotlivým okresům zveřejní v e-mailové konferenci KRJ.

(23)

Doplatek dotace kraj okresům vyplatí, resp. přeplatek okresy kraji vrátí, nejpozději do
30. 9. 2018.

(24)

Okresy sdělí do 15. 10. 2018 kraji částku, kterou z dotace využijí na náklady akcí s tím, že
při vyúčtování se od ní mohou odchýlit nejvýše o 10 %. Kraj provede odhad dotovaných
nákladů na akce do 30. 4. 2018 a sdělí jej ústředí.
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(25)

Okresy zajistí doplnění skutečnosti táborových dětodnů ve skautISu i o celkové náklady táborů
a potvrzení odevzdání středisky do 15. 11. 2018.

(26)

Vyúčtování
okresy
nahrají
k elektronické
kontrole
do
sběrného
systému
grantypraha.skauting.cz do 23. 11. 2018. Kraj provede předběžnou kontrolu bezprostředně,
a podle potřeby požádá zpracovatele o doplnění nebo opravu. Termín pro ukončení předběžné
kontroly je 4. 12.

(27)

Okresy doručí vyúčtování dotací ve dvojím provedení dle čl. (29) kraji do 14. 12. 2018.

(28)

Pokud dojde k nedodržení termínu vinou na straně kraje, stanoví kraj nový termín okresu, a to
se lhůtou alespoň 7 dnů.
Pokud dojde k nedodržení termínu vinou na straně okresu nebo jemu podřízené jednotky,
může kraj stanovit sankci dle čl. (11).

(29)

Vyúčtování dotace provede okres odevzdáním následujících formulářů ve dvojím vyhotovení:
a) souhrnně za okres na formuláři for_vyuctovani_sumar_Praha s podpisem statutárního
zástupce a stanoviskem a podpisem RK okresu. Dále elektronicky doručí
for_prehled_provoz_Praha, případně i for_prehled_akce_Praha a,
b) vyúčtování provozních nákladů na formuláři for_dot_v2_Praha za každou jednotku
(středisko, okres), která použila dotaci na provoz dle odst. (16) a
c) vyúčtování na formuláři for_vyuctovani_dotace_na akci_Praha za každou akci okresu
či střediska, na kterou byla použita dotace dle odst. (17).

5.

Dotace na rádcovské kurzy a další projekty

(30)

Kraj poskytuje část dotací formou projektů. Typicky jde o rádcovské kursy nebo o akce
s pražským významem. Bližší podmínky stanoví Vyhláška O dotacích na rádcovské kurzy, další
projekty a řešení krizových situací v oblasti nemovitostí; vztahují se na ně však i pravidla této
vyhlášky, zejména kapitola Dotace na krátkodobé akce, kterou se řídí vyúčtování rádcovských
kurzů a kapitola Dotace na provozní náklady jednotek, kterou se řídí řešení krizových situací
v oblasti nemovitostí.

6.

Ostatní

(31)

Dotací se v tomto pokynu rozumí účelový příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2018. Dotace
musí být použita na náklady (výdaje) roku 2018, které jsou ve stejném roce zaplaceny.
Dotace musí být do konce roku 2018 převedena konečnému příjemci.

(32)

Dotace musí být využita hospodárně a v souladu s jejím účelem.

(33)

Při použití dotace nemůže výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem.

(34)

Příjemce dotace je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost.

(35)

Poskytovatel dotace musí písemně stanovit pravidla jejího využití a vyúčtování
formou příkazní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace (s využitím vzorů
umístěných na webových stránkách Junáka). Přijetí rozhodnutí musí být potvrzeno
statutárním orgánem OJ a to buď elektronickou, nebo písemnou formou. Potvrzení
přijetí je podmínkou pro zaslání finančních prostředků z dotace.

(36)

Jednotky, které nemají vyřízeny závazky vůči kraji, nemusí dotaci obdržet. Záloha na dotaci
nebude poskytnuta těm jednotkám, u nichž není záruka včasného a řádného vyúčtování.

(37)

Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně na celé koruny.

(38)

Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových nákladů, část nákladů tak musí být
hrazena z jiných zdrojů jejího příjemce. Tato skutečnost musí být uvedena v příkazní smlouvě
nebo rozhodnutí.

(39)

Příjemce dotace je povinen označit v účetnictví všechny položky, které byly hrazeny z dotací
a odlišit je od položek ostatních.
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(40)

Dotace nelze v žádném případě použít na:
a) úhradu pohoštění (za pohoštění se považuje občerstvení mimo akce, např. při
jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za pohoštění se nepovažuje stravování
účastníků akcí);
b) dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb
a zboží);
c) pokuty a penále;
d) úhradu pořízení investičního majetku (s výjimkou dotace investiční);
e) výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu
komerčními prodejci;
f) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
g) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace;
h) leasing;
i) financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
j) náklady zahraničních služebních cest a stáž (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní
spolupráce);
k) úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou kraje),
l) úhradu přímých daní hrazených organizační jednotkou (netýká se DPH či
spotřebních daní hrazených nepřímo v rámci běžných nákupů).

(41)

Kraj si vyhrazuje právo kontrolovat využití a vyúčtování přidělené dotace nižším OJ. V případě
zjištění porušení této vyhlášky, neúplnosti, nesprávnosti či dalších nesrovnalostí ve vyúčtování
dotace přidělené OJ, má kraj právo pozastavit další dotace příp. požadovat vrácení již
přidělené dotace. Podrobnosti stanoví kraj svým usnesením případně další vyhláškou.

7.

Závěrečná ustanovení

(42)

Termíny pro zasílání záloh uvedené v textu pokynu jsou podmíněny včasným zasláním
dotačních prostředků od ústředí Junáka.

(43)

Vyhláška byla schválena KRJ dne 5. 2. 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti. Nabytím účinnosti
této vyhlášky se zrušuje Vyhláška 2017/01-1 k dotacím Kraje Praha.

Předsedkyně krajské rady
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