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PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ DOTACÍ A JINÝCH ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PLNĚNÍ 
POSKYTOVANÝCH ZE STÁTNÍHO ČI JINÉHO VEŘEJNÉHO ROZPOČTU 

 
 
1. Tento předpis upravuje pravidla, kterými se řídí Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., IČO: 619 03 779, se sídlem Na Potůčku 

652, 264 01 Sedlčany (dále jen „Spolek“) při používání dotací a jiných účelově vázaných plnění poskytovaných ze státního či 
jiného veřejného rozpočtu (dále jen „Dotace“). 

 
2. Dotace je součástí majetku společnosti ve smyslu čl. IV. odst. 2 stanov Spolku. O hospodaření a dispozicemi s majetkem 

Spolku rozhoduje výkonná rada Spolku ve smyslu čl. IV. odst. 3 Spolku. 
 
3. Spolek se zavazuje hospodařit s majetkem Spolku hospodárně a efektivně a využívat Dotace v souladu s právními předpisy. 

Spolek se zavazuje používat Dotaci dle účelu k tomu stanovenému poskytovatelem Dotace. 
 
4. Spolek se zavazuje naložit s Dotací způsobem stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí takové Dotace nebo 

v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu poskytovatele takové Dotace nebo v souladu s jiným dokumentem, na základě 
kterého byla taková Dotace poskytnuta. 

 
5. Obdržel-li Spolek Dotaci a vyžaduje-li to poskytovatel takové Dotace, vzniká Spolku okamžikem jeho zrušení s likvidací 

povinnost vrátit Dotaci v celé výši, v jaké byla poskytnuta, a to i v případě, že byla Dotace již částečně nebo zcela využita.  
 

6. Povinnost Spolku vrátit Dotaci v celé výši dle čl. 5 tohoto předpisu se neuplatní v případě současného naplnění veškerých 
následujících podmínek, tedy že: 

 
- Dotace byla řádně využita k účelu stanovenému poskytovatelem Dotace, 
- Dotace byla řádně písemně vyúčtována a toto písemné vyúčtování řádně a včas předloženo poskytovateli Dotace a  
- mezi okamžikem předložení písemného vyúčtování a následným okamžikem zrušení Spolku s likvidací uplynula 

minimálně doba jednoho roku. 
 
7. V případě jakýchkoliv nejasností ve znění tohoto předpisu poskytne jeho výklad výkonná rada Spolku v souladu se smyslem a 

účelem tohoto předpisu. 
 
8. Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu prezidentem Spolku. 
 
 
V Sedlčanech dne 24. září 2016 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Langer 
prezident Sportovního klubu Pegas Sedlčany, z.s. 
 


