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Úřad městské části Praha 10 
Odbor kontroly a komunikace 
 
SZ:  P10-103705/2018/3 
Čj.:  P10-103711/2018 

Výtisk č. 2 
 

Pr o to ko l  
 
o výsledku veřejnosprávní finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v  platném znění, v souladu s § 12 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. 

Kontrola byla provedena v souladu s plněním plánu kontrol na rok 2018 na základě pověření  
č. 32/VSFK/2018 ze dne 3. 10. 2018. 

 
I. 

Úvodní část 
 

Kontrolní orgán: MČ Praha 10, Úřad MČ Praha 10, Odbor kontroly a komunikace 
 
Kontrolu provedl kontrolní skupina (KS) ve složení: 
                                                                  Ing. Věra Valová, vedoucí KS 
 Bc. Ivana Paterová, členka KS 
 
Kontrolovaná osoba:                           Club Rodamiento, z. s. 
Sídlo organizace:                                   Vykaňská 1355/11, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
IČ:                                                             22757406 
Právní forma:                                       706 - Spolek 
Datum vzniku:                                       16. 1. 2012 
Kontrolovanou osobu zastupoval:  Bc. Daniel Beseda, předseda 
 
Kontrolované období: 
Předmět kontroly:                           čerpání veřejných finančních podpor v souladu se smlouvami  

                                        č. OKP/2/024/2017, OKP/2/025/2017, OKP/2/026/2017. 
 

Kontrola proběhla dne:                    22. 10. 2018 v 16 hod na adrese ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 
budova C, 5. patro, kancelář C 503 

 
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: 
                                                                   doručení Oznámení o zahájení kontroly dne 3. 10. 2018  
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:  
                                                                   kontrola dokladů dne 22. 10. 2018 
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Kontrolovanou oblast upravují mj. tyto právní normy, ve znění pozdějších předpisů: 

 zákon č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole ve veřejné správě ,  

 zákon č. 255/2012 Sb.,  o kontrole (kontrolní řád), 

 zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
 zákon č. 131/2000 Sb.,  o hlavním městě Praze, 

 zákon č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví,  

 zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád. 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením č. 14/3/2017 ze dne 20. 2. 2017 schválilo poskytnutí 
dotací pro žadatele Club Rodamiento, z. s., na realizaci projektů s názvem:     

      

 

A. OKP/2/024/2017 „Volnočasové aktivity pro veřejnost – deskové hry“ ve výši 5.900 Kč 

B. OKP/2/025/2017 „Kuličkové turnaje na Desítce“ ve výši 11.300 Kč 

C. OKP/2/026/2017 „Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)“ ve výši 5.000 Kč 

 

 

Zaměření kontroly: 

1) Smlouva čl. I – Předmět a účel smlouvy  

a) Poskytnuté finanční prostředky k realizaci projektu (dle smlouvy, čl. I., odst. 1)  

2) Smlouva čl. II – Podmínky poskytnutí a vyúčtování dotace  

a) Účel poskytnutí finančních prostředků (dle smlouvy, čl. II., odst. 1) 

b) Čerpání poskytnuté dotace (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod b)  

c) Vyúčtování finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod h)  

      3)    Propagace poskytovatele (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod d) 

 

 

II. 
Průběh kontroly 

 
 

A. OKP/2/024/2017 „Volnočasové aktivity pro veřejnost – deskové hry“ ve výši 5.900 Kč 

Cílem projektu bylo připomenutí (zejména mladším ročníkům) existence některých klasických 
deskových her, zároveň si zahrát nové a málo známé hry a v rámci tohoto projektu zapojit i ZŠ. 
Jednotlivé turnaje a deskové hry proběhly v termínech: 3. 1. 2017, 1. 4. 2017, 8. 10. 2017, 22. 11. 2017 
a 6. 12. 2017. 

Poskytnutí finanční dotace a stanovení podmínek pro její čerpání je stanoveno ve Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace na jednoletý projekt (dále jen „smlouva“) č. OKP/2/024/2017. Výše 
uvedená smlouva byla zástupci poskytovatele, tj.  MČ Praha 10, podepsána dne 28. 4. 2017 a zástupci 
příjemce, tj. Club Rodamiento, z. s., dne 28. 4. 2017. 
 

Úvodní zjištění:  
K žádosti o poskytnutí dotace byl žadatelem zpracován předpokládaný položkový rozpočet projektu 
OKP/2/024/2017 (viz tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1- rozpočet projektu OKP/2/024/2017 

Nákladová položka 
Celkový rozpočet 

projektu na rok 2017 

Požadavek od MČ Praha 10 

na rok 2017 

Hrazeno z jiných 

zdrojů 

Kancelářské potřeby 800 800 0 

Ostatní materiálové náklady 4 500 4 500 0 

Materiálové náklady celkem 5 300 5 300 0 

Nemateriálové náklady 
celkem 

600 600 0 

CELKOVÉ náklady projektu 5 900 5 900 0 

 

Ze strany MČ Praha 10 byly žadateli schváleny finanční prostředky (dále jen „FP“) na projekt 
OKP/2/024/2017  ve výši 5.900 Kč. FP byly připsány na bankovní účet žadatele dne 26. 5. 2018 
(bankovní výpis 5/17). 

 

1) Smlouva čl. I – Předmět a účel smlouvy  

a) Poskytnuté finanční prostředky k realizaci projektu (dle smlouvy, čl. I., odst. 1) 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku I., odst. 1, uvedeno, citace: “Předmětem této smlouvy je 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.900 Kč (slovy: pět tisíc devět set korun českých) z rozpočtu 
Městské části Praha 10 (dále jen „dotace“) na jednoletý projekt č. OKP/2/024/2017 s názvem 
„Volnočasové aktivity pro veřejnost – deskové hry“ (dále jen „projekt“), který je součástí Dotačního 
programu Městské části Praha 10 pro oblast sportu, mládeže a volného času (dále jen „dotační řízení“). 
 
 
2) Smlouva, čl. II – Podmínky poskytnutí a vyúčtování dotace  

a) Účel poskytnutí finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 1)  

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II, odstavec 1, uvedeno, citace: „Příjemce dotaci přijímá  
a zavazuje se využít ji pouze k účelu, k němuž je určena, tj. na realizaci projektu vedeného v čl. I,  
odst. 1 této smlouvy.“ 

 

Kontrolní zjištění:  

KS prověřila účetní doklady vztahující se k čerpání částky 5.900 Kč. Kontrolovaný subjekt dotaci použil 
na nákup deskových her (viz tabulka č. 2).  

 
Tabulka č. 2 – čerpání dle smlouvy OKP/2/024/2017 

Položkový rozpis Číslo dokladu 
Datum 
úhrady 

BV 
Celková 
částka 

Kč 

Hrazeno z 
grantu MČ 

PH10 

Hrazeno 
z jiných 
zdrojů 

Nákup deskových her fa 5024843872 30. 03. 2017 Elektronicky 2 504 2 504 0 

Desková hra - Minidok Krycí 
jména 

fa 5029004973 16. 11. 2017  11/17 419 419 0 

Hra Pukec 3 ks fa 217070 16. 11. 2017 11/17  2 150 2 150 0 

Nákup deskových her fa 170104425 08. 06. 2017 Elektronicky 799 799 0 

CELKEM       5 872 5 872 0 

 
 

Čerpání poskytnutých FP na projekt „Volnočasové aktivity pro veřejnost – deskové hry“ v celkové výši 
5.872 Kč bylo doloženo fakturami (viz tabulka č. 2) – účel poskytnutí dotace byl dodržen.  Celkové 
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náklady na projekt byly ve výši 5.872 Kč, nevyčerpaná část poskytnutých FP ve výši 28 Kč byla 
příjemcem grantu vrácena na účet MČ Praha 10 dne 29. 1. 2018. 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je ve článku II., odst. 6, písm. i) uvedeno, citace: „finanční prostředky 
v r. 2017 nevyčerpané, je příjemce dotace povinen vrátit MČ Praha 10 do 20. 1. 2018…“ Kontrolovaná 
osoba vrátila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 28 Kč, které byly připsány na účet MČ Praha 10 
dne 29. 1. 2018 (doloženo elektronickým BV), tudíž uvedeným jednáním došlo k porušení smlouvy. Ve 
smlouvě v čl. III, odst. 4) je stanoveno, citace: „V případě prodlení s odvodem (vrácením dotace nebo 
její části) poskytovateli ve lhůtě touto smlouvou nebo poskytovatelem stanovené, je příjemce povinen 
uhradit poskytovateli podle ust. § 22 odst. 6 výše citovaného zákona penále ve výši 0,1 % z dlužné částky 
denně, nejvýše však do výše tohoto odvodu…“. 

Kontrolovaná osoba vrátila finanční prostředky 9 dnů po stanoveném termínu.  

 

Dílčí závěr: : Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 28 Kč byly vráceny 9 dnů po stanoveném 
termínu (viz čl. II., odst. 6, písm. i) smlouvy) – tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 
písm. a) ust. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

b) Čerpání poskytnuté dotace (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod b)   

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II. odst. 6, bod b, uvedeno - citace: „čerpání poskytnuté 
dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb sledovat odděleně v účetní evidenci v souladu se zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
Kontrolní zjištění: 

KS bylo předloženo účtování projektu „Volnočasové aktivity pro veřejnost – deskové hry“. Účetní 
operace související s příjmem a čerpáním FP byly v účetnictví organizace vedeny odděleně. 

Dílčí závěr: Nebyly zjištěny závady. 

 

c) Vyúčtování finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod h)  

 

Kontrolní zjištění: 

Vyúčtování bylo předáno na závazném formuláři a zapsáno podatelnou MČ Praha 10 dne 2. 2. 2018.    

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II., odst. 6, písm. h) uvedeno, citace: „dotaci řádně 
vyúčtovat nejpozději k 31. 12. 2017, zpracovat na závazném formuláři pro vyúčtování dotace  
a poskytovateli vyúčtování doručit nejpozději do 15. 1. 2018 prostřednictvím podatelny osobně, kurýrní 
službou nebo cestou poštovního úřadu.“ Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dne 2. 2. 2018 (razítko 
podatelny), tudíž uvedeným jednáním došlo k  porušení smlouvy. Ve smlouvě v čl. III, odst. 6) je 
stanoveno, citace: „V případě nedodržení termínu pro vyúčtování dotace je příjemce povinen uhradit 
následující sankce: 

a) ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků v případě dodání vyúčtování do 7 kalendářních 
dnů ode dne stanoveného v čl. II odst. 6 písm. h) této smlouvy; 

b) ve výši 100 % z poskytnutých finančních prostředků při dodání vyúčtování nebo nedodání 
vyúčtování ve lhůtě delší než 7 dnů ode dne stanoveného v  článku II. odst. 6 písm. h) této 
smlouvy.“ 

 

Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dotace 18 dnů po stanoveném termínu.  
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Dílčí závěr: Vyúčtování finančních prostředků kontrolovaná osoba zaslala na podatelnu MČ Praha 10 
dne 2. 2. 2018. Vzhledem k této skutečnosti došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 písm. 
a) ust. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

B. OKP/2/025/2017 „Kuličkové turnaje na Desítce“ ve výši 11.300 Kč 

Cílem projektu bylo rozšíření povědomí o kuličkovém sportu, zapojení co nejširšího okruhu obyvatel, 
zejména dětí do pohybových aktivit (navíc ve volné přírodě a pod širým nebem).  Podařilo se uspořádat 
3 velké kuličkové turnaje, a to 17. 5. 2017, 24. 8. 2017 a 18. 9. 2017. 

Poskytnutí finanční dotace a stanovení podmínek pro její čerpání je stanoveno ve  Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace na jednoletý projekt (dále jen „smlouva“) č. OKP/2/025/2017. Výše 
uvedená smlouva byla zástupci poskytovatele, tj.  MČ Praha 10, podepsána dne 28. 4. 2017 a zástupci 
příjemce, tj. Club Rodamiento, z. s., dne 28. 4. 2017. 

 

Úvodní zjištění:  

 

K žádosti o poskytnutí dotace byl žadatelem zpracován předpokládaný položkový rozpočet projektu 
OKP/2/025/2017 (viz tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3- rozpočet projektu OKP/2/025/2017 

Nákladová položka 
Celkový rozpočet 

projektu na rok 2017 
Požadavek od MČ Praha 

10 na rok 2017 
Hrazeno z jiných 

zdrojů 

Kancelářské potřeby 750 750 0 

Spotřební materiál  200 200 0 

Ostatní materiálové náklady 10 350 10 350 0 

Materiálové náklady celkem 11 300 11 300 0 

Nemateriálové náklady celkem 3 600 3 600 0 

CELKOVÉ náklady projektu 14 900 14 900 0 

 

Ze strany MČ Praha 10 byly žadateli schváleny finanční prostředky (dále jen „FP“) na projekt 
OKP/2/025/2017  ve výši 11.300 Kč. FP byly připsány na bankovní účet žadatele dne 26. 5. 2018 
(bankovní výpis 5/17). 

 

1) Smlouva čl. I – Předmět a účel smlouvy  

a) Poskytnuté finanční prostředky k realizaci projektu (dle smlouvy, čl. I., odst. 1) 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku I., odst. 1, uvedeno, citace: “Předmětem této smlouvy je 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 11.300 Kč (slovy: jedenáct tisíc tři sta korun českých) z rozpočtu 
Městské části Praha 10 (dále jen „dotace“) na jednoletý projekt č. OKP/2/025/2017 s názvem 
„Kuličkové turnaje na desítce“ (dále jen „projekt“), který je součástí Dotačního programu Městské části 
Praha 10 pro oblast sportu, mládeže a volného času (dále jen „dotační řízení“). 
 
 

2) Smlouva, čl. II – Podmínky poskytnutí a vyúčtování dotace  

a) Účel poskytnutí finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 1)  

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II, odstavec 1, uvedeno, citace: „Příjemce dotaci přijímá  
a zavazuje se využít ji pouze k účelu, k němuž je určena, tj. na realizaci projektu vedeného v  čl. I,  
odst. 1 této smlouvy.“ 
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Kontrolní zjištění:  

KS prověřila účetní doklady vztahující se k čerpání částky 11.300 Kč. Kontrolovaný subjekt dotaci použil 
na nákup pohárů, medailí, květin a dárkových košů pro hráče  (viz tabulka č. 4).  

 
    Tabulka č. 4 – čerpání dle smlouvy OKP/2/025/2017 

Položkový rozpis Číslo dokladu 
Datum 

úhrady 

BV/ 

paragon 

Celková 

částka 
Kč 

Hrazeno z 

grantu MČ 
PH10 

Hrazeno 

z jiných 
zdrojů 

Sportovní poháry a medaile fa 79/2017 23. 08. 2017 8/17 933 933 0 

Sportovní poháry a trofeje fa 40/2017 19. 05. 2017 5/17 435 435 0 

Květiny fa 2024695 26. 09. 2017 9/17 1 307 1 307 0 

Dárkové koše pro hráče paragon 28. 09. 2017 9/17 2 015 2 015 0 

Nákup trofejí, pohárů fa 95/2017 29. 09. 2017 9/17 3 235 3 235 0 

CELKEM      7 925 7 925 0 

 
 

Čerpání poskytnutých FP na projekt „Kuličkové turnaje na desítce“ v celkové výši 7.925 Kč bylo 
doloženo fakturami a paragonem (viz tabulka č. 4) – účel poskytnutí dotace byl dodržen.  Celkové 
náklady na projekt byly ve výši 7.925 Kč, nevyčerpaná část poskytnutých FP ve výši  3.375 Kč byla 
příjemcem grantu vrácena na účet MČ Praha 10 dne 29. 1. 2018. 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je ve článku II., odst. 6, písm. i) uvedeno, citace: „finanční prostředky 
v r. 2017 nevyčerpané, je příjemce dotace povinen vrátit MČ Praha 10 do 20. 1. 2018…“ Kontrolovaná 
osoba vrátila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.375 Kč, které byly připsány na účet  
MČ Praha 10 dne 29. 1. 2018 (doloženo elektronickým BV), tudíž uvedeným jednáním došlo k  porušení 
smlouvy. Ve smlouvě v čl. III, odst. 4) je stanoveno, citace: „V případě prodlení s odvodem (vrácením 
dotace nebo její části) poskytovateli ve lhůtě touto smlouvou  nebo poskytovatelem stanovené, je 
příjemce povinen uhradit poskytovateli podle ust. § 22 odst. 6 výše citovaného zákona penále ve výši 
0,1 % z dlužné částky denně, nejvýše však do výše tohoto odvodu…“.  

Kontrolovaná osoba vrátila finanční prostředky 9 dnů po stanoveném termínu. 

 

Dílčí závěr: : Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.375 Kč byly vráceny 9 dnů po stanoveném 
termínu (viz čl. II., odst. 6, písm. i) smlouvy) – tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 
písm. a) ust. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

b) Čerpání poskytnuté dotace (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod b)    

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II. odst. 6, bod b, uvedeno - citace: „čerpání poskytnuté 
dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb sledovat odděleně v účetní evidenci v souladu se zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
 
Kontrolní zjištění: 

KS bylo předloženo účtování projektu „Kuličkové turnaje na desítce“. Účetní operace související 
s příjmem a čerpáním FP byly v účetnictví organizace vedeny odděleně.  

 

Dílčí závěr: Nebyly zjištěny závady. 
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c) Vyúčtování finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod h)  
 

Kontrolní zjištění: 

Vyúčtování bylo předáno na závazném formuláři a zapsáno podatelnou MČ Praha 10 dne 2. 2. 2018.   

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II., odst. 6, písm. h) uvedeno, citace: „dotaci řádně 
vyúčtovat nejpozději k 31. 12. 2017, zpracovat na závazném formuláři pro vyúčtování dotace  
a poskytovateli vyúčtování doručit nejpozději do 15. 1. 2018 prostřednictvím podatelny osobně, kurýrní 
službou nebo cestou poštovního úřadu.“ Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dne 2. 2. 2018 (razítko 
podatelny), tudíž uvedeným jednáním došlo k porušení smlouvy. Ve smlouvě v čl. III, odst. 6) je 
stanoveno, citace: „V případě nedodržení termínu pro vyúčtování dotace je příjemce povinen uhradit 
následující sankce: 

a) ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků v případě dodání vyúčtování do 7 kalendářních 
dnů ode dne stanoveného v čl. II odst. 6 písm. h) této smlouvy; 

b) ve výši 100 % z poskytnutých finančních prostředků při dodání vyúčtování nebo nedodání 
vyúčtování ve lhůtě delší než 7 dnů ode dne stanoveného v  článku II. odst. 6 písm. h) této 
smlouvy.“ 

 

Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dotace 18 dnů po stanoveném termínu.  

 

Dílčí závěr: Vyúčtování finančních prostředků kontrolovaná osoba zaslala na podatelnu MČ Praha 10 
dne 2. 2. 2018. Vzhledem k této skutečnosti došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 písm. 
a) ust. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
C. OKP/2/026/2017 „Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)“ ve výši 5.000 Kč 

Cílem projektu byla organizace trojboje – turnajů dvojic. Akce se zúčastnily celé rodiny, kdy si mnozí 
vyzkoušeli vůbec poprvé některé sporty (např. pétanque). Kuličkový turnaj dvojic proběhl 5. 11. 2017, 
Pétanque turnaj dvojic pak 11. 11. 2017 a bowlingový turnaj dvojic 22. 11. 2017. 

Poskytnutí finanční dotace a stanovení podmínek pro její čerpání je stanoveno ve  Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace na jednoletý projekt (dále jen „smlouva“) č. OKP/2/026/2017. Výše 
uvedená smlouva byla zástupci poskytovatele, tj.  MČ Praha 10, podepsána dne 28. 4. 2017 a zástupci 
příjemce, tj. Club Rodamiento, z. s., dne 28. 4. 2017. 

 

Úvodní zjištění:  

 

K žádosti o poskytnutí dotace byl žadatelem zpracován předpokládaný položkový rozpočet projektu 
OKP/2/026/2017 (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5 - rozpočet projektu OKP/2/026/2017 

Nákladová položka 
Celkový rozpočet 

projektu na rok 2017 
Požadavek od MČ Praha 

10 na rok 2017 
Hrazeno z jiných 

zdrojů 

Ostatní materiálové náklady 5 000 5 000 0 

Materiálové náklady celkem 5 000 5 000 0 

Nemateriálové náklady celkem 6 420 6 420 0 

CELKOVÉ náklady projektu 11 420 11 420 0 

Ze strany MČ Praha 10 byly žadateli schváleny finanční prostředky (dále jen „FP“) na projekt 
OKP/2/026/2017 ve výši 5.000 Kč. FP byly připsány na bankovní účet žadatele dne 26. 5. 2018 
(bankovní výpis 5/17). 
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1) Smlouva čl. I – Předmět a účel smlouvy  

a) Poskytnuté finanční prostředky k realizaci projektu (dle smlouvy, čl. I., odst. 1) 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku I., odst. 1, uvedeno, citace: „Předmětem této smlouvy je 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) z rozpočtu Městské 
části Praha 10 (dále jen „dotace“) na jednoletý projekt č. OKP/2/026/2017 s názvem „Trojboj – turnaj 
dvojic (bowling/kuličky/pétanque)“ (dále jen „projekt“), který je součástí Dotačního programu 
Městské části Praha 10 pro oblast sportu, mládeže a volného času (dále jen „dotační řízení“).  
 
 
2) Smlouva, čl. II – Podmínky poskytnutí a vyúčtování dotace  

a) Účel poskytnutí finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 1) 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II, odstavec 1, uvedeno, citace: „Příjemce dotaci přijímá  
a zavazuje se využít ji pouze k účelu, k němuž je určena, tj. na realizaci projektu vedeného v  čl. I,  
odst. 1 této smlouvy.“ 

 

Kontrolní zjištění:  

KS prověřila účetní doklady vztahující se k čerpání částky 5.000 Kč. Kontrolovaný subjekt dotaci použil 
na nákup trofejí, pohárů, medailí a originálních placek (viz tabulka č. 6).  

 
Tabulka č. 6 – čerpání dle smlouvy OKP/2/026/2017 

Položkový rozpis Číslo dokladu 
Datum 
úhrady 

BV/VPD 
Celková 
částka 

Kč 

Hrazeno z 
grantu 

MČ PH10 

Hrazeno 
z jiných 
zdrojů 

Nákup trofejí, pohárů, diplomů fa 128/2017 22. 11. 2017 11/17  2 090 2 090 0 

Nákup trofejí, medailí fa 116/2017 07. 11. 2017 11/17 1 560 1 560 0 

Placky/špendlíky paragon 06. 11. 2017 hotově  370 370 0 

CELKEM       4 020 4 020 0 

 
 

Čerpání poskytnutých FP na projekt „Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)“ v celkové 
výši 4.020 Kč bylo doloženo fakturami a paragonem (viz tabulka č. 6) – účel poskytnutí dotace byl 
dodržen.  Celkové náklady na projekt byly ve výši 4.020 Kč, nevyčerpaná část poskytnutých FP ve 
výši 980 Kč byla příjemcem grantu vrácena na účet MČ Praha 10 dne 29. 1. 2018.  

 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je ve článku II., odst. 6, písm. i) uvedeno, citace: „finanční prostředky 
v r. 2017 nevyčerpané, je příjemce dotace povinen vrátit MČ Praha 10 do 20. 1. 2018…“ Kontrolovaná 
osoba vrátila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 980 Kč, které byly připsány na účet  
MČ Praha 10 dne 29. 1. 2018 (doloženo elektronickým BV), tudíž uvedeným jednáním došlo k  porušení 
smlouvy. Ve smlouvě v čl. III, odst. 4) je stanoveno, citace: „V případě prodlení s odvodem (vrácením 
dotace nebo její části) poskytovateli ve lhůtě touto smlouvou nebo poskytovatelem stanovené, je 
příjemce povinen uhradit poskytovateli podle ust. § 22 odst. 6 výše citovaného zákona penále ve výši 
0,1 % z dlužné částky denně, nejvýše však do výše tohoto odvodu…“.  

 

Kontrolovaná osoba vrátila finanční prostředky 9 dnů po stanoveném termínu. 

Dílčí závěr: : Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 980 Kč byly vráceny 9 dnů po stanoveném 
termínu (viz čl. II., odst. 6, písm. i) smlouvy) – tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 
písm. a) ust. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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b) Čerpání poskytnuté dotace (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod b)    

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II. odst. 6, bod b, uvedeno - citace: „čerpání poskytnuté 
dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb sledovat odděleně v účetní evidenci v souladu se zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
Kontrolní zjištění: 

KS bylo předloženo účtování projektu „Trojboj – turnaj dvojic (bowling/kuličky/pétanque)“. Účetní 
operace související s příjmem a čerpáním FP byly v účetnictví organizace vedeny odděleně.  

Dílčí závěr: Nebyly zjištěny závady. 

 

c) Vyúčtování finančních prostředků (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod h)  
 

Kontrolní zjištění: 

Vyúčtování bylo předáno na závazném formuláři a zapsáno podatelnou MČ Praha 10 dne 2. 2. 2018.   

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je v článku II., odst. 6, písm. h) uvedeno, citace: „dotaci řádně 
vyúčtovat nejpozději k 31. 12. 2017, zpracovat na závazném formuláři pro vyúčtování dotace  
a poskytovateli vyúčtování doručit nejpozději do 15. 1. 2018 prostřednictvím podatelny osobně, kurýrní 
službou nebo cestou poštovního úřadu.“ Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dne 2. 2. 2018 (razítko 
podatelny), tudíž uvedeným jednáním došlo k  porušení smlouvy. Ve smlouvě v čl. III, odst. 6) je 
stanoveno, citace: „V případě nedodržení termínu pro vyúčtování dotace je příjemce povinen uhradit 
následující sankce: 

a) ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků v případě dodání vyúčtování do 7 kalendářních 
dnů ode dne stanoveného v čl. II odst. 6 písm. h) této smlouvy; 

b) ve výši 100 % z poskytnutých finančních prostředků při dodání vyúčtování nebo nedodání 
vyúčtování ve lhůtě delší než 7 dnů ode dne stanoveného v  článku II. odst. 6 písm. h) této 
smlouvy.“ 

 

Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dotace 18 dnů po stanoveném termínu.  

 

Dílčí závěr: Vyúčtování finančních prostředků kontrolovaná osoba zaslala na podatelnu MČ Praha 10 
dne 2. 2. 2018. Vzhledem ke skutečnosti došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 písm. a) 
ust. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3) Propagace poskytovatele (dle smlouvy čl. II., odst. 6, bod d) 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace v článku II., odst. 6, bod d) uvedeno – citace: „při realizaci akce nebo 
akcí, které jsou součástí projektu, zajistit propagaci poskytovatele dle podmínek obsažených  
ve schválené metodice pro příslušný rok (dále jen „podmínky“). Propagací se pro účely této smlouvy 
rozumí uvádění loga MČ Praha 10…ve všech tiskových materiálech i na webu příjemce (s odkazem na 
webové stránky MČ Praha 10)…“ 

 

Kontrolní zjištění: 

KS bylo zjištěno, že logo MČ Praha 10 je uvedeno na webových stránkách v  sekci a to včetně prokliku 
http://www.rodamiento.cz/reference/, na webové stránky MČ Praha 10. 

 

Závěr k bodu 3: Nebyly zjištěny závady. 

 

http://www.rodamiento.cz/reference/
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III. 
 

ZÁVĚR  - Shrnutí kontrolních zjištění 
 

Kontrola čerpání veřejné finanční podpory u žadatele Club Rodamiento, z. s., Vykaňská 1355/11,  
100 00 Praha 10 - Strašnice,     p  r  o  k  á  z  a  l  a    porušení rozpočtové kázně (§ 22 odst. 2 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), a sice: 
nebyly dodrženy podmínky stanovené Smlouvami o poskytnutí veřejné finanční podpory  
 

č. OKP/2/024/2017 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 28 Kč byly vráceny 9 dnů po stanoveném termínu. 
Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dotace 18 dnů po stanoveném termínu. 

 

č. OKP/2/025/2017 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.375 Kč byly vráceny 9 dnů po stanoveném termínu.  
Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dotace 18 dnů po stanoveném termínu. 

 

č. OKP/2/026/2017. 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 980 Kč byly vráceny 9 dnů po stanoveném termínu. 
Kontrolovaná osoba předala vyúčtování dotace 18 dnů po stanoveném termínu. 

 

Všechny výše uvedené akce byly řádně vyúčtovány, vedeny odděleně v účetnictví a byly doloženy 
originálními doklady o čerpání finančních prostředků, tedy účel poskytnutí finančních prostředků byl 
beze zbytku dodržen. 

 

DOPORUČENÍ 

KS doporučuje úpravu Metodiky pro předkladatele pro rok 2017 i webových stránek MČ Praha 10, kde 
je uvedeno, že subjekt, kterému byla poskytnuta finanční dotace má předat vyúčtování nejpozději do 
31. 1. následujícího roku, což je v rozporu s tím, co je uvedeno ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace na jednoletý projekt, a to je vyúčtování předložit do 15. 1. následujícího roku.  

 

IV. 
   

Tento protokol je určen příjemci dotace – Club Rodamiento, z. s., Vykaňská 1355/11, 100 00 Praha 10 - 
Strašnice a orgánům městské části Praha 10.  
 
Protokol má 11 listů a byl vyhotoven v počtu 2 originálních výtisků a 5 kopií. 
 

Protokol byl vyhotoven dne 24. 10. 2018 

 

Ing. Věra Valová, vedoucí KS                                               .........................................   

„podepsáno elektronicky“  

 

 

Bc. Ivana Paterová, členka KS                                                 ......................................... 

 „podepsáno elektronicky“        „otisk razítka“
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Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  Úřední hodiny: tel.: +420 267 093 111    

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  Pondělí  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 Fax: +420 272 739 587    
IČ: 00063941 Středa  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 e-mail: posta@praha10.cz    

  www.praha10.cz    

 

Poučení:    
 
Proti jednotlivým kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle 
ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, námitky, a to ve 
lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Námitky musí být podány písemně, musí z  nich být zřejmé, 
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s  tímto 
kontrolním zjištěním. 
 
 

 
Rozdělovník:  
 
originál – výtisk č. 1 pro ÚMČ Praha 10, odbor kontroly a komunikace  
 
 
originál – výtisk č. 2  Club Rodamiento, z. s., Vykaňská 1355/11, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
 
 
Kopie předány:   
 
 
kancelář starosty                          …………………………………………………………………….. 
 
 
kancelář tajemníka                       ……………………………………………………………………..      
 
 
odbor kultury a projektů             …………………………………………………………………….. 
 
 
odbor ekonomický                        …………………………………………………………………….. 
 
 
kancelář místostarosty MČ Praha 10 kompetentního pro oblast bezpečnosti a problematiku dotací 
 
                                                         …………………………………………………………………….. 
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