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V Praze dne         12.01.2021
                      

R O Z H O D N U T Í  O  P O S K Y T N U T Í  D O T A C E
č. j. MPO 37654/2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „poskytovatel dotace“) jako správní orgán příslušný 
podle § 14g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“),  v 
souladu s § 14m odst. 1 rozpočtových pravidel a v souladu s příslušnými ust. z. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo na základě Vaší žádosti 
o dotaci ze dne 25.11.2020  v rámci Výzvy 1 pro Program „COVID-SPORT II“ (dále jen „Výzva“ a 
„Program“) vyhlášené dne 6. listopadu 2020 tak že, dotace se poskytuje.
Evidenční číslo 
žádosti

2030000019

Příjemce dotace HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Sídlo příjemce 
dotace /místo 
podnikání/adres
a trvalého 
pobytu* 

Pardubice, Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, 53002

IČ příjemce 
dotace

60112476 

VÝŠE DOTACE

Dotace se poskytuje na skutečně vynaložené uznatelné náklady / výdaje splňující podmínky časové 
i věcné uznatelnosti stanovené Výzvou.

Výše poskytované dotace 12 500 000,00 Kč. 

Dotace bude vyplacena na účet příjemce podpory:

Bankovní spojení 
příjemce dotace

35-6939170237/0100

Dotace poskytnutá tímto Rozhodnutím bude vyplacena formou jedné zálohové platby, a to do 30 
kalendářních dnů od doručení tohoto Rozhodnutí příjemci dotace, na jeho bankovní účet. 
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ÚČEL, NA KTERÝ JE DOTACE POSKYTOVÁNA  

Podpora podnikatelských subjektů účastnících se profesionálních mistrovských soutěží nejvyšší či 
druhé nejvyšší úrovně, které byly omezeny ve své činnosti v souvislosti s negativními dopady opatření 
přijímanými dle krizového zákona, mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví a 
Vlády České republiky.

PODMÍNKY, OSTATNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE A KONTROLA

1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci v souladu s platnými právními předpisy České republiky 
(dále jen „ČR“), Výzvou a s tímto Rozhodnutím.

2. Příjemce dotace je povinen splnit účel dotace, na který mu byla dotace poskytnuta, a to do 
31. 12. 2020. Účel dotace nelze změnit.

3. Příjemce dotace je povinen použít finanční prostředky dotace vlastním jménem, na vlastní účet 
a vlastní odpovědnost.

4. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné uznatelnosti 
stanovené Výzvou, které jsou vymezeny v čl. 9. Výzvy pro Oblast podpory A a v čl. 10. Výzvy pro 
Oblast podpory B (dále jen „uznatelné náklady“). Dotace může pokrýt nejvýše 50 % celkových 
uznatelných nákladů.

5. Částka poskytnuté dotace je maximální a nelze ji překročit.

6. Finanční prostředky dotace musí být vynakládány efektivně, účelně a hospodárně v souladu 
s tímto Rozhodnutím.

Vedení účetnictví

7. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby byly řádně 
prokázány celkové uznatelné náklady rozdělené na část hrazenou z dotace a část hrazenou z jiných 
zdrojů. Náklady uplatňované v rámci části celkových uznatelných nákladů hrazených z dotace a 
náklady uplatňované v rámci části celkových uznatelných nákladů hrazených z jiných zdrojů musí 
být v účetnictví sledovány odděleně (pomocí zakázky, střediska, analytických účtů výkonů apod.); 
v případě již uzavřeného účetního období vyhotoví příjemce dotace samostatný přehled.

8. Příjemce nesmí náklady hrazené z dotace (tj. náklady zařazené do části celkových uznatelných 
nákladů hrazených z dotace dle předchozího odstavce) uplatnit u poskytovatele dotace ani u 
jiného poskytovatele veřejných zdrojů způsobem, kdy by stejné náklady byly financované 
z veřejných zdrojů vícekrát. Pokud byl určitý náklad hrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz 
podle předchozí věty pouze této části nákladu.

Kontrola

9. Příjemce dotace je povinen pro účely ověření účelného vynakládání prostředků umožnit po dobu 
10 let od vydání tohoto Rozhodnutí kontrolu vynaložených prostředků a podmínek Výzvy a tohoto 
Rozhodnutí poskytovateli dotace, popř. jiným orgánům v souladu s obecně závaznými předpisy 
(zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů).
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10. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele dotace o kontrolách, které u něj byly 
v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů těchto 
kontrol, a to bez zbytečného odkladu po jejich ukončení.

11. Příjemce dotace, který není právnickou osobou veřejného práva, je na žádost poskytovatele dotace 
povinen předložit dokumenty, které dokládají jím předložené informace o jeho skutečném majiteli 
nebo skutečných majitelích ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí 
funkci.

Vyúčtování a vypořádání dotace

12. Příjemce dotace je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním 
rozpočtem.

13. Příjemce dotace je povinen provést vyúčtování dotace v souladu s tímto Rozhodnutím, a to podle 
pokynů poskytovatele dotace. Vyúčtování dotace musí být provedeno nejpozději do 15. 2. 2021. 
Součástí vyúčtování musí být čestné prohlášení o splnění podmínky zákazu duplicitní úhrady 
nákladů uplatněných v rámci dotace z dalších veřejných zdrojů.

14. Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších 
předpisů, a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém poskytovateli dotace nejpozději 
do 15. 2. 2021 včetně komentáře.

15. V případě, že příjemce dotace bude vracet nevyčerpané finanční prostředky dotace, tak tyto zašle 
na účet stanovený podle pokynů poskytovatele dotace nejpozději do 15. 2. 2021.

16. Příjemce dotace, který na úhradu nákladu za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo 
provedení prací použil finanční prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané 
hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí 
tuto částku zahrnout do vyúčtování a vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na 
odpočet daně z při dané hodnoty uplatnil až poté, je povinen do jednoho měsíce od uplatnění 
nároku odvést částku odpočtu na účet stanovený podle pokynů poskytovatele dotace. 

17. Příjemce dotace je v rámci vyúčtování a vypořádání dotace povinen doložit výstupem z účetnictví 
celkové uznatelné náklady rozdělené na část hrazenou z dotace a část hrazenou z jiných zdrojů. 
Bude-li poskytnutá dotace činit více než 50 % celkových uznatelných nákladů uvedených ve 
vyúčtování a vypořádání dotace, je příjemce dotace povinen částku přesahující 50 % celkových 
uznatelných nákladů vrátit postupem dle bodu 17. tohoto Rozhodnutí.

Uchovávání dokumentů

18. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s poskytnutím dotace 
v souladu s platnými právními předpisy ČR po dobu 10 let od vydání tohoto Rozhodnutí.

Indikátory

19. Příjemce dotace je povinen dokončit probíhající sezónu 2020/2021 v příslušné sportovní soutěži 
dle bodu 7.3. Výzvy, vyjma případů vyšší moci. Splnění této povinnosti bude sledováno 
prostřednictvím následujícího indikátoru:
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Oblast podpory Název indikátoru Hodnota

Oblast podpory 
A

Řádné dokončení sezóny 2020/2021 příslušné soutěže dle 
bodu 7.1. Výzvy

1 ks

20. Příjemce dotace je povinen splnění stanovených hodnot sledovaných indikátorů doložit 
Závěrečnou informací, kterou předloží poskytovateli dotace nejpozději do 30. 6. 2021.

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ A ODVODY ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

21. Není-li v dalších ustanoveních uvedeno jinak, přestavuje porušení povinností uvedených v tomto 
Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) 
rozpočtových pravidel a výše odvodu za porušení rozpočtové kázně činí v souladu s ustanovením 
§ 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel částku, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

22. Poskytovatel dotace bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření 
k nápravě v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že 
příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku,

a) za které byla dotace poskytnuta,

b) u níž poskytovatel dotace podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a jejíž povaha 
umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.

23. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v odst. 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16. a 22 
tohoto Rozhodnutí, a současně příjemce dotace neprovede poskytovatelem dotace uložené 
opatření k nápravě ve stanovené lhůtě, je případný odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu 
s ustanovením § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven až 
do výše 5 % z celkové částky dotace, maximálně však ve výši 50 000 Kč.

24. V případě, že příjemce dotace nesplní stanovenou hodnotu indikátoru dle odst. 19. tohoto 
Rozhodnutí, bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně dle odst. 21 tohoto Rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáno v souladu s pravidly výzvy vyhlášené dne 6. listopadu 2020 
Ministerstvem průmyslu a obchodu jako Výzvy I programu podpory podnikatelů postižených 
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 schváleného vládou 
České republiky dne 14. října 2020 „COVID – SPORT II“ a na základě žádosti o podporu žadatele HOCKEY 
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. která byla poskytovateli dotace předložena dne 25.11.2020. 

Součástí žádosti byly veškeré nezbytné podklady žadatele. Žádost byla posouzena Národní sportovní 
agenturou na základě platné veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Žádost byla v souladu s cíli Výzvy 1 Programu vyhodnocena jako způsobilá k poskytnutí dotace.
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VEŘEJNÁ PODPORA

Podpora v režimu veřejné podpory je žadateli poskytnuta v souladu se Sdělením Komise ze dne 
19.března 2020, C(2020) 1863 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství 
při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, na základě 
Rozhodnutí Komise SA. 59340 (2020/N) ze dne 22. prosince 2020. 

POUČENÍ

Proti tomuto Rozhodnutí není podle ust. § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné odvolání ani 
rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští s výjimkou postupu podle § 153 
odst. 1 písm. a) správního řádu.

Doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
Náměstek ministra průmyslu a obchodu
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