
Vyúčtování dotací z rozpočtu města Příbram 
 

FORMULÁŘE 

Formuláře k vyúčtování jsou ke stažení na webové stránce města Příbram 

(www.dotace.pribram.eu). 

 

 

 

VÝPOČET POVINNÉ SPOLUÚČASTI (v případě, že spoluúčast dotační program vyžaduje) 

 

přidělená dotace (Kč) : 0.8 – přidělená dotace (Kč) 

 

příklad: dotace byla přidělena ve výši 10.000 Kč 

10.000 : 0,8 = 12.500 

12.500 – 10.000 = 2.500 

Dotačník vyúčtuje dotaci 10.000 Kč a minimálně 2.500 Kč navíc jako povinnou spoluúčast. 

 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 

- ve formuláři bude uveden seznam jednotlivých účetních dokladů vztahujících se k dané 

dotaci s uvedením čísla účetního dokladu, podrobného popisu dokladu (co, pro koho 

atp.) a celkové částky dokladu (případně nižší částky, pokud je doklad uplatňován 

pouze částečně), 

- k vyúčtování budou přiloženy fotokopie prvotních dokladů související s účtovanou 

dotací i s povinnou spoluúčastí (zejména kopie faktur, smluv, smluv o nájmu, kupních 

smluv) a také kopie dokladů o jejich úhradě (výpis z bankovního účtu, pokladní doklad), 

- faktury budou uznány pouze v případě, že popis dodaného zboží, nebo služeb bude 

dostatečně konkrétní. Jinak je k faktuře třeba doložit dodací list, nebo objednávku, 

- každý doklad ve vyúčtování bude povinně pevně spojen s dokladem o jeho úhradě 

(bankovní výpis, nebo pokladní doklad). Doklady musí obsahovat náležitosti stanovené 

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 

- v případě vyúčtování nákladů na závody či soustředění (příp. jiné sportovní akce), 

budou veškeré doklady týkající se této akce pevně spojeny (např. faktura za dopravu, 

ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu, další nutné náklady). Bude 

přiložen doklad o konání akce (pozvánka, propozice závodu atd) a soupiska dětí, které 

se akce zúčastnily včetně dospělého doprovodu, 

- v případě využití dotace na úhradu nákladů v cizí měně, je povinnost předložit také 

aktuální kurzovní lístek ČNB k datu platby. 

 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Markéta Benešová, 318 402 299 

 

Bc. Kamila Troudi, 318 402 292 

 


