
 

 

                                                                                                    Č.j.: TS-245/VO-2007 
 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3,  
zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra 
IČ: 00007064 
(dále jen "ministerstvo")  
 
a 
 
Občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky  
se sídlem Za  Císařským  mlýnem  1063 , Praha 7 
zastoupené PaedDr. Josefem Hauptem - viceprezidentem 
IČ: 48548596 
reg. pod č j.: VPS/1-2813/90 
(dále jen "unie")  

uzavírají  
smlouvu o spolupráci 

 
Čl. 1 

 
    Ministerstvo a unie uzavírají v zájmu efektivní spolupráce při poskytování finanční a  
materiální  podpory služební tělesné a střelecké  přípravě  příslušníků  Policie České 
republiky (dále jen "policista") a dalších sportovních aktivit policistů, příslušníků 
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "hasič"), zaměstnanců 
ministerstva, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených 
ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním 
právním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává funkci zřizovatele (dále jen " 
zaměstnanec “), tuto smlouvu.       
 

Čl. 2 
 

1. V souladu s ustanovením § 2 a § 4 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů, zabezpečují obě smluvní strany jako předmět smlouvy 
všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované účasti kladou za 
cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice a upevňování zdraví, tedy rozvoj 
sportu pro všechny, výkonnostního sportu a současně i přípravu ke státní sportovní 
reprezentaci a přípravu sportovních talentů. Tělesná příprava policistů, zaměstnanců i 
hasičů je součástí těchto aktivit.  

 
2. Ministerstvo každoročně zabezpečí přípravu a vyhlášení veřejně prospěšného 
programu, jehož cílem je naplnění předmětu této smlouvy, pokud právní předpisy nebo 
vláda svým usnesením nestanoví jinak. Vyhlášení programu, vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace včetně hospodaření s ní a kontroly správnosti použití a vyúčtování 
dotace bude v plném rozsahu vycházet z příslušných právních předpisů a interních aktů 
řízení ministra vnitra)1). 

                                                           
1 § 12 až 19 zákona č. 218/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých  dalších zákonů , 
ve znění pozdějších předpisů.Usnesení vlády České republiky č. 114/2001 ze dne 7.2.2001 o Zásadách 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy, ve znění pozdějších novel 



 

 

 
3. K  zabezpečení  plnění  úkolů v oblasti podpory sportu ve všech jeho součástech, 
se touto smlouvou doporučuje vedoucím  zaměstnancům ministerstva (vedoucí 
zaměstnanci územních pracovišť podle čl. 10 odst. 2 a přílohy č. 1 nařízení Ministerstva 
vnitra č. 73/2001, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů a současně vedoucím organizačních složek státu a státních 
příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho 
působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým ministerstvo 
vykonává funkci zřizovatele, uzavření obdobných smluv s jednotlivými sportovními 
kluby zabezpečujícími sportovní aktivity na území a sportovištích, případně dalším 
majetku státu, s nímž jsou jednotliví vedoucí zaměstnanci příslušní hospodařit. 
  
4. Ministerstvo za využití odborných pracovišť v rámci odboru sportu a v rámci 
územních pracovišť, případně za využití pracovišť organizačních složek státu a státních 
příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho 
působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým ministerstvo 
vykonává funkci zřizovatele, bude úzce spolupracovat s unií při zabezpečování 
mezinárodní sportovní policejní reprezentace. 
 

 Čl. 3  
 

1. Unie je při zabezpečování předmětu smlouvy o spolupráci povinna: 
 
a) používat dotaci v souladu s podmínkami uvedenými v Usnesení vlády č. 114/2001 ze 
dne 7. 2. 2001 konkretizovanými v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném 
pro jednotlivý kalendářní rok; předkládat finanční zúčtování dotace způsobem a ve 
lhůtách stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
 b) uvolňovat prostředky z přidělené dotace klubům sdruženým v unii podle rozsahu 
jejich účasti na realizaci schváleného projektu; stanovit klubům podmínky použití a 
způsob účetní evidence i vyúčtování dotace v souladu s podmínkami stanovenými v 
rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
c) vést účetní evidenci o přijaté dotaci i jejím použití důsledně odděleně od jiných zdrojů 
využívaných v jednotlivých klubech i v unii jako celku; garantovat splnění všech 
povinností ze smlouvy vyplývajících i v jednotlivých sportovních klubech; 
d) provádět kontrolu plnění podle smlouvy o spolupráci  a kontrolu správnosti použití a 
vyúčtování poskytnuté dotace v jednotlivých klubech ve spolupráci s ministerstvem 
e) strpět a poskytovat součinnost při předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní 
kontrole v oblasti nakládání s dotací; zajistit tuto povinnost i v jednotlivých sportovních 
klubech; 
f) zajistit v případě, že budou s fyzickými či právnickými osobami uzavírány smlouvy o 
dodávce zboží nebo služeb hrazených z poskytnuté dotace, závazek těchto subjektů 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.      
  
2. Unie a v ní sdružené kluby se budou podle smlouvy o spolupráci organizačně, 
materiálně i finančně podílet na přípravě a pořádání sportovních policejních soutěží na 
celorepublikové i mezinárodní úrovni a při zabezpečování policejní sportovní  
reprezentace na mezinárodních soutěžích. 
 



 

 

 
3. Unie bude v jednotlivých sportovních klubech v ní sdružených prosazovat prioritní 
orientaci na sporty navazující na potřeby služební tělesné a střelecké přípravy policistů 
i  tělesné přípravy hasičů, v případě policistů pak  zejména na sporty, při nichž dochází 
k fyzickému kontaktu s protivníkem (někdy prostřednictvím zbraní) a v přímém střetnutí 
se usiluje o překonání jeho odporu nebo o jeho přemožení a také se zaměří na střelbu.  

Čl. 4 
 

1. Na úseku hospodaření s nemovitým i movitým majetkem, s nímž je ministerstvo, 
jednotlivá územní pracoviště, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace 
zřízené ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízené zvláštním 
předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává funkci zřizovatele , příslušné k 
hospodaření2) , lze poskytovat majetek státu podle následujících zásad: 
a) smlouvu s kluby uzavírá pověřený vedoucí zaměstnanec nebo služební funkcionář3) 
a vedoucí zaměstnanec organizací uvedených v předchozím textu, ve formě a 
způsobem stanoveným v příslušných  ustanoveních  zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
b) pro  tělesnou a střeleckou přípravu policistů a  hasičů upravenou interními akty řízení 
ministra vnitra a pro další sportovní činnost organizovanou v rámci sportovních aktivit 
klubů, které se účastní více než 50 % policistů, hasičů a zaměstnanců,  se majetek 
poskytuje formou výpůjčky; 
c) pro další sportovní činnost organizovanou v rámci sportovních aktivit klubů, které se 
účastní méně než 50 % policistů, hasičů a zaměstnanců, se majetek poskytuje formou 
výpůjčky se současnou úhradou  provozních nákladů; 
d) pro ostatní činnost klubů lze poskytnout pouze formou nájmu za cenu v místě a čase 
obvyklém. 

 
2. Ubytovací služby při plánovaných sportovních akcích v ubytovacích zařízeních 
ministerstva lze poskytnout podle následujících zásad: 
a) policistům, hasičům a zaměstnancům v souladu s interním aktem řízení4) 
b) ostatním sportovcům, kteří se účastní plánované akce klubu, za úhradu odpovídající 
výši základní ceny5) a to pouze v rámci recipročních dohod; 
 

Čl. 5 
 

1. Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu určitou v trvání 5 let ode dne jejího podpisu 
smluvními stranami. Obě smluvní strany mají možnost smlouvu ukončit výpovědí. 
 
      Výpovědní lhůta je stanovena v délce 3 měsíců a její běh se počíná prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

      Ministerstvo je oprávněno odstoupit od smlouvy okamžitě, dojde-li k porušení  
                                                           
2) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3) Nařízení Ministerstva vnitra č. 73/ 2001 ,o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 
4) Nařízení Ministerstva vnitra č. 75/2000,kterým se upravuje poskytování přechodného ubytování v 
ubytovacích zařízeních Ministerstva vnitra a Policie České republiky, ve znění nařízení Ministerstva vnitra 
č. 34/2001. 
5) Čl. 14 odst. 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 75/2000. 



 

 

podmínek uvedených v právních předpisech, usnesení vlády a této smlouvy. 
 
2. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno. Text smlouvy bude zveřejněn ve Věstníku Ministerstva vnitra.  
 
3. Smlouva o spolupráci nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
5. Dnem účinnosti smlouvy o spolupráci se ruší Smlouva mezi Ministerstvem vnitra, 
Policií České republiky a Únií tělovýchovných organizací Policie České republiky o 
vzájemné spolupráci při poskytování finanční a materiální podpory policejním 
sportovním klubům ze dne 19. července 2002 zveřejněná ve Věstníku Ministerstva 
vnitra čá. 57, pod č. 47/2002. 
 
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou Podmínky pro hospodaření s neinvestičními 
dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích 
sdružených v UNITOP ČR. Podmínky budou změněny bezodkladně v případě změny 
právních předpisů řešících tuto problematiku. 
 
 
 
V Praze dne  
 
 
 
 
     ...............................................       ..............................................  
           MUDr. Mgr. Ivan Langer              PaedDr. Josef Haupt 
                   ministr vnitra                                                     viceprezident 
             Ministerstvo vnitra ČR   Unie tělovýchovných organizací     
                                                                                   Policie České republiky  
 



 

 

Příloha č. 1. Smlouvy o spolupráci 
 

 
Podmínky pro hospoda ření s neinvesti čními dotacemi za etátního rozpo čtu 
České republiky v nestátních neziskových organizacíc h sdružených v UNITOP 

ČR. 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
 Podmínky pro hospodaření s neinvestičními dotacemi za státního rozpočtu 
České republiky v nestátních neziskových organizacích (dále jen Podmínky) vycházejí 
ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a navazujícího usnesení vlády České 
republiky ze dne 7. února 2001 č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy. 

 
 

Článek 2 
Účelovost používání dotací 

 
1. Dotace mohou být použity pouze na projekty věcně a finančně vymezené 

v Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
na jednotlivý kalendářní rok (dále jen „Rozhodnutí“) 

2 V rámci realizace projektů, kde je hlavním cílem zvyšování tělesné zdatnosti 
u profesních skupin, kde je tato zdatnost nutným předpokladem výkonu profese, jsou 
cílovými sociálními kategoriemi příslušníci Police České republiky a zaměstnanci 
Ministerstva vnitra nebo Police České republiky, nebo rozpočtových a příspěvkových 
organizací zřízených Ministerstvem vnitra (dále jen „cílová kategorie“) a dotace 
mohou bít použity především na : 

a) vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností cílových 
kategorií, 

b) zdokonalování pro výkon policejní profese potřebných znalostí, dovedností 
a návyků, 

c) regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně-pohybových 
aktivit cílových kategorií, 

d) organizační a materiální podporu systému rezortních policejních sportovních 
soutěží, 

e) pořádání vlastníc místních, regionálních, celorepublikových i mezinárodních 
policejních sportovních soutěží, 

f) prezentace a propagace policejní přípravy a policejního sportu v resortu i na 
veřejnosti, 

g) rozvoj mezinárodního policejního sportovního styku, 



 

 

h) reprezentaci sportovních organizací Police České republiky v mezinárodních 
policejních sportovních organizacích, zejména v Evropské sportovní organizaci 
policejních sborů (U.S.P.E.) a ve Světové organizaci policejních tělovýchovných 
složek (U.S.I.P.), 

i) podporu přípravě a účasti reprezentačních výběrů Police České republiky na 
mezinárodních policejních sportovních soutěžích, policejních mistrovstvích Evropy 
a policejních mistrovstvích světa, 

j) spolupráci policejního sportu v rámci tělovýchovného a sportovního hnutí v České 
republice, zvláště pak v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace. 

 
3. Dotace nesmí být použity na: 

a) úhradu výdajů na pohoštění a dary, 

b) úhradu pořízení investičního majetku, 

c) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci 
projektů, 

d) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, 

e) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, 

f) úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami, které nejsou součástí 
realizovaného projektu, 

g) úhradu mezd a odvodů na sociální a zdravotní pohoštění funkcionářů a 
zaměstnanců nestátní neziskové organizace, který se nepodílejí na realizaci 
projektu, 

h) úhradu výdajů souvisejících s propagací služeb sportovního a tělovýchovného 
zařízení a jeho provozovatele, 

i) úhradu výdajů souvisejících s pojištěním sportovních a tělovýchovných zařízení. 
 

4. Pohoštění není společné stravování poskytované cílovým kategoriím při 
sportovních akcích, soustředěních a výcvikových táborech ani jejich občerstvení v 
průběhu sportovních soutěží. 

 
 

Článek 3 
Účetnictví a vyú čtování 

 

1. Nestátní nezisková organizace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových 
prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnut a za jejich řádné a oddělené 
sledování v jednoduchém nebo podvojném účetnictví v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny. 

3. Finanční prostředky státní dotace lze použít do 31. 12. běžného roku a nelze je 
převádět do roku následujícího. 



 

 

4. Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 31.1. 
následujícího roku na k tomuto účelu zpracovaném formuláři. Vyúčtování se předkládá 
v jednom vyhotovení na věcně příslušný útvar Ministerstva vnitra. 

5. V termínu vyúčtování dotace, tj. do 31.1. následujícího roku musí být 
poukázány nevyčerpané finanční prostředky na účet Ministerstva vnitra (viz bod 8), 
včetně avíza k platbě. 

6. Pokud nestátní nezisková organizace nepředloží finanční zúčtování 
poskytnuté dotace podle odst. 4 nebo neodvede nevyčerpané prostředky podle odst. 5 
bude ministerstvem stanoven náhradní termín. Při nedodržení náhradního termínu 
pozastaví ministerstvo poskytování další dotace a bude vymáhat nevrácené 
prostředky podle příslušných právních předpisů. 

7. Nestátní nezisková organizace, která v průběhu roku zjistí, že státní dotaci 
nemůže na schválený projekt v plném rozsahu využít vráží prostředky na účet 
Ministerstva vnitra. 

8. Finanční prostředky, které budou vráceny do 31. 12. běženého roku a finanční 
prostředky, které budou vráceny v období od 1. 1. do 31. 1.. následujícího roku, se 
poukazují na účet uvedený v Rozhodnutí. 

 
 

Článek 4 
Kontrola 

 

1. Kontrolu správnosti použití poskytnutých prostředků provádí územní finanční 
orgány, Nejvyšší kontrolní úřad a Ministerstvo vnitra. 

2. Ministerstvo, které poskytlo nestátní neziskové organizaci dotaci ze státního 
rozpočtu je povinno ověřovat správnost použití poskytnutých finančních prostředků ze 
státního rozpočtu republiky, zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány. 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem účinnosti smlouvy o spolupráci uzavřené 

mezi Ministerstvem vnitra a UNITOP ČR. 
 

 
 


