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Podrobné výsledky administrativních a veřejnosprávních kontrol  
 
A) TK PRECHEZA Přerov z. s., se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, 

IČ: 22826611 

Na základě Smlouvy č. 2016/00769/OŠMT/DSM, ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovních akcí 
- Mezinárodní turnaj žen v tenise – ZUBR CUP, Akuna cup dětí v tenise a Memoriál 
Zdeňka Kocmana v babytenise a minitenise dětí – konaných v roce 2016, uzavřené 
mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci 
Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 100 000,-  Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 4 Smlouvy byl příjemce povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce, 
nejpozději však do 15. 1. 2017, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Akce 
Memoriál Zdeňka Kocmana v babytenise a minitenise dětí do 9 let se konala 
27. 8. 2016, příjemce měl tedy vyúčtování předložit nejpozději do 27. 10. 2016.   

Příjemce řádné vyúčtování poskytnuté dotace předložil až dne 23. 12. 2016, tedy 
57 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 100 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 100 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti uvedl, že k pozdně podanému vyúčtování došlo administrativním 
pochybením, kdy příjemce zaslal vyúčtování nedoporučeně a na Krajský úřad 
Olomouckého kraje nebylo zřejmě doručeno. Po výzvě poskytovatele příjemce 
obratem vyúčtování poslal znovu.   

Příjemce dále uvádí, že obdržené finanční prostředky plně využil na finanční podporu 
akce a vrácení poskytnuté dotace by pro spolek bylo likvidační, jelikož tak vysokou 
částkou na svém účtu nedisponuje.            

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  
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B) SMASH GYM OLOMOUC, z. s., se sídlem Kolumbova 1241/8, 77900 Olomouc 
– Hodolany, IČ: 69576807  

Na základě Smlouvy č. 2016/00776/OŠMT/DSM, ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovní akce 
- GCF Challenge: Cage Fight IV. - mezinárodní galavečer MMA a K-1 - konané 
v roce 2016, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), 
byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 
170 000,- Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 4 Smlouvy byl příjemce povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce, 
nejpozději však do 15. 1. 2017, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Akce 
se konala dne 11. 9. 2016, příjemce měl tedy vyúčtování předložit nejpozději 
do 11. 11. 2016.   

Příjemce řádné vyúčtování poskytnuté dotace předložil až dne 19. 12. 2016, tedy 
38 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 170 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 170 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti uvedl, že poskytnutá dotace tvořila významný podíl při pokrytí nákladů 
na akci a v případě, že by musel částku uloženého odvodu uhradit, znamenalo by to 
likvidaci spolku a s tím souvisejících činností, které spolek organizuje.    

Příjemce dále uvádí, že akce, na kterou byly peněžní prostředky poskytnuty, řádně 
proběhla a pochybení bylo pouze administrativního charakteru, kterého se příjemce 
dopustil poprvé.              

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  

 
C) Jesenické sdružení orientačních sportů z. s., se sídlem Tyršova 1581/12, 787 

01 Šumperk, IČ: 02434512 

Na základě Smlouvy č. 2016/01830/OŠSK/DSM, ze dne 14. 6. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů na uspořádání Mistrovství Evropy v orientačním 
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běhu v termínu 20. – 29. 5. 2016 s centrem v Jeseníku – Priessnitzových léčebných 
lázních, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly 
příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 500 000,-  Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 4 Smlouvy byl příjemce povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do dne 29. 7. 2016.    

Příjemce řádné vyúčtování poskytnuté dotace předložil až dne 3. 2. 2017, tedy 
189 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 500 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 500 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti uvedl, že byl přesvědčen, že včas vyhotovené vyúčtování v termínu 
poskytovateli dotace zaslal. Po výzvě poskytovatele však zjistil, že k odeslání 
vyúčtování, byť bylo řádně vyhotoveno, zřejmě administrativní chybou nedošlo. 
Na výzvu poskytovatele pak příjemce svoji povinnost neprodleně splnil.     

Příjemce dále uvádí, že dotace byla využita v souladu s jejím účelovým určením, 
což plyne i z kontroly předloženého vyúčtování poskytovatelem, který k němu neměl 
výhrady. Jednalo se o administrativní pochybení, které nemělo vliv na naplnění účelu 
poskytnuté dotace. 

Dalším důvodem je skutečnost, že příjemce je zájmovým spolkem, jehož činnost 
je vykonávána dobrovolnicky bez snahy o dosažení zisku, tudíž je rozpočet akce 
i celého spolku veskrze vyrovnaný. Proto by úhrada uloženého odvodu byla 
pro spolek prakticky likvidační.              

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  

 
D) Automoto klub Mohelnice v AČR, se sídlem Líšnice č.p. 33, 789 85 Líšnice, 

IČO: 00495514 

Na základě Smlouvy č. 2016/00815/OŠMT/DSM ze dne 6. 4. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovní akce 
„Velká cena Mohelnice truck trial“ konané v roce 2016, uzavřené mezi Olomouckým 
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krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem 
poskytnuty peněžní prostředky ve výši 80 000,-  Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

V souladu s článkem II. odst. 4. Smlouvy byl příjemce povinen předložit vyúčtování 
poskytnutého příspěvku nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce, nejpozději 
však do 15. 1. 2017, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Dle informací 
zjištěných při administrativní kontrole se poslední akce konala dne 22. 5. 2016. 
Příjemce byl tedy povinen předložit vyúčtování nejpozději dne 22. 7. 2016. Kontrolou 
bylo zjištěno, že příjemce zaslal vyúčtování poskytnutého příspěvku až dne 
29. 8. 2016, tedy 38 kalendářních dní po termínu stanoveném ve smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 80 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 80 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. Statutární zástupce příjemce v žádosti uvedl, že k pozdnímu podání vyúčtování 
došlo ze zdravotních důvodů, které vyvrcholily jeho hospitalizací se srdečními 
obtížemi, což doložil lékařskou zprávou. 

Příjemce v žádosti dále uvedl, že vyúčtování dotace bylo sice podáno opožděně, 
ale bez vad a že poskytnuté peněžní prostředky byly použity na stanovený účel. 
Příjemce dále uvedl, že bez příspěvku Olomouckého kraje by tak velkou sportovní 
akci nedokázal zajistit.            

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  

 
E) Česká asociace stolního tenisu, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 

- Břevnov, IČ: 00676888 

Na základě Smlouvy č. 2016/00764/OŠMT/DSM ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovní akce 
„Světový pohár ve stolním tenise World Tour Czech Open“ konané v roce 2016 (dále 
jen „sportovní akce“), uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen 
„Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 
400 000,- Kč. 
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Následnou veřejnosprávní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru kontroly, bylo zjištěno 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
v celkové výši 400 000,- Kč. 

Dle ustanovení čl. II. odst. 2 Smlouvy se příjemce zavázal vynaložit z vlastních 
a jiných zdrojů, na účel uvedený ve čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy, částku nejméně 
3 250 000,- Kč. V případě, že celkové skutečné náklady, vynaložené na účel 
uvedený v čl. I. odst. 2. a 4. smlouvy budou nižší než 3 650 000,- Kč, je příjemce 
povinen vrátit poskytovateli v rámci vyúčtování část dotace ve výši rozdílu mezi touto 
částkou a celkovými skutečnými náklady, a to až do výše poskytnuté dotace. 

Kontrolou finančního výkazu „Výsledovka“ k období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016, bylo 
zjištěno, že celkové skutečné náklady příjemce související s pořádáním sportovní 
akce činily 2 418 482,83 Kč.   

Příjemce v Čestném prohlášení ze dne 25. 4. 2017 uvedl: „všechny náklady v námi 
předložené výsledovce ve výši 2 418 482,83 Kč jsou náklady vynaložené na účel 
uvedený v čl. I odst. 2 „Smlouvy o poskytnutí dotace“, a všechny se týkají pořádání 
sportovní akce – Světový pohár ve stolním tenise World Tour Czech Open v roce 
2016. Další náklady ve výši 3 885 695 Kč byly vynaloženy na akci Světový pohár 
ve stolním tenise Word Tour Czech Open v roce 2016 přes naši dceřinou společnost 
TT Marketing s.r.o., IČO: 24158771, kterou vlastní z 100% náš spolek Česká 
asociace stolního tenisu z.s. Celkové vynaložené náklady na akci v roce 2016 tedy 
byly 6 304 177 Kč.“ 

Dle ustanovení čl. II. odst. 2 Smlouvy byl zavázán vynaložit z vlastních a jiných 
zdrojů částku nejméně 3 250 000,- Kč příjemce, kterým je Česká asociace stolního 
tenisu, IČ: 0067688. Příjemce je právnickou osobou s právní formou zapsaný spolek 
a je z právního hlediska zcela odlišným subjektem než společnost TT Marketing 
s.r.o., IČO: 24158771. 

Skutečné vynaložené náklady příjemce tedy byly o 1 231 517,17 Kč nižší než částka 
stanovená ve Smlouvě.  

Dle ustanovení čl. II. odst. 5. Smlouvy v návaznosti na ustanovení čl. II. odst. 2. 
Smlouvy byl příjemce povinen vrátit poskytovateli v rámci vyúčtování část dotace 
ve výši rozdílu mezi částkou 3 650 000,- Kč (stanovenou Smlouvou) a celkovými 
skutečnými náklady (částka 2 418 482,83 Kč), a to až do výše poskytnuté dotace, 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. 

Vyúčtování dotace předložil příjemce poskytovateli dne 8. 11. 2016, povinnost 
vrácení dotace v plné výši 400 000,- Kč měla být splněna nejpozději dne 
24. 11. 2016. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotaci ve stanovené lhůtě nevrátil. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně zadržených prostředků v celkové výši 
400 000,-  Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemce uložený odvod již uhradil, 
bylo mu současně vypočítáno penále za dobu trvání porušení rozpočtové kázně 
ve výši 122 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. Příjemce v žádosti uvedl, že k porušení rozpočtové kázně došlo mylným 
výkladem smlouvy, kdy náklady vynaložené 100% vlastněnou dceřinou společností 
považoval za náklady vynaložené dle smlouvy z „jiných zdrojů“.  
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Příjemce v žádosti dále uvedl, že poskytnuté peněžní prostředky byly použity 
na stanovený účel. Příjemce dále uvedl, že bez příspěvku Olomouckého kraje by tak 
velkou sportovní akci nedokázal zajistit a jeho vrácení by pro něj znamenalo závažné 
finanční problémy. 

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že pochybení nemělo vliv na čerpání poskytnutého příspěvku, a že dotace byla 
v plné výši použita v souladu s účelem uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů 
odbor kontroly doporučuje vyhovět žádosti příjemce při respektování usnesení Rady 
Olomouckého kraje ze dne 3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále 
v plné výši a odvod snížený o stanovenou nepromíjenou část (10% částky 
poskytnuté dotace, maximálně však 10.000,- Kč).  

 
F) Jesenická Cyklistická z.s., se sídlem Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, 

IČO: 02926865 

Na základě Smlouvy č. 2016/00773/OŠMT/DSM ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovní akce 
„Závod míru / Course de la Paix U23 2016 Nations Cup“ konané v roce 2016, 
uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci 
Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 300 000,- Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

V souladu s článkem II. odst. 4. Smlouvy byl příjemce povinen předložit vyúčtování 
poskytnutého příspěvku nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce, nejpozději 
však do 15. 1. 2017, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Dle informací 
zjištěných při kontrole se akce konala ve dnech 2. 6. – 5. 6. 2016. Příjemce byl tedy 
povinen předložit vyúčtování nejpozději dne 5. 8. 2016. Kontrolou bylo zjištěno, 
že příjemce zaslal vyúčtování poskytnutého příspěvku až dne 16. 1. 2017, tedy 164 
kalendářních dní po termínu stanoveném ve smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 300 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 300 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. Příjemce v žádosti uvedl, že vyúčtování dotace bylo sice podáno opožděně, 
ale bez vad a že poskytnuté peněžní prostředky byly použity na stanovený účel a to 
pod záštitou a za účasti hejtmana Olomouckého kraje. Příjemce dále uvedl, že akce 
proběhla řádně a ve stanoveném termínu.            

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
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poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  

 
G) SPORTCLUB Agentura 64 Olomouc, z. s., se sídlem Šrámkova 337, 

783 73 Grygov, IČO: 66935822 

Na základě Smlouvy č. 2016/00691/OŠMT/DSM ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovní akce 
„19. ročník mezinárodního šachového festivalu Olomoucké šachové léto“ konané 
v roce 2016, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), 
byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 60 000,- Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

V souladu s článkem II. odst. 4. Smlouvy byl příjemce povinen předložit vyúčtování 
poskytnutého příspěvku nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce, nejpozději 
však do 15. 1. 2017, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Dle informací 
zjištěných při administrativní kontrole se poslední akce konala dne 20. 8. 2016. 
Příjemce byl tedy povinen předložit vyúčtování nejpozději dne 20. 10. 2016. 
Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce zaslal vyúčtování poskytnutého příspěvku až dne 
30. 11. 2016, tedy 41 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 60 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 60 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. Příjemce v žádosti uvedl, že vyúčtování dotace bylo sice podáno opožděně, 
ale bez vad, poskytnuté peněžní prostředky byly použity na stanovený účel, 
a že akce proběhla řádně a včas.            

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  
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H) TTV Sport Group s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 
- Dejvice, IČO: 02429802 

Na základě Smlouvy č. 2016/00778/OŠMT/DSM ze dne 31. 3. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním sportovní akce 
„Czech Cycling Tour 2016“ konané v roce 2016, uzavřené mezi Olomouckým krajem 
a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty 
peněžní prostředky ve výši 250 000,- Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

V souladu s článkem II. odst. 4. Smlouvy byl příjemce povinen předložit vyúčtování 
poskytnutého příspěvku nejpozději do dvou měsíců od ukončení akce, nejpozději 
však do 15. 1. 2017, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Dle informací 
zjištěných při kontrole se akce konala 14. 8. 2016. Příjemce byl tedy povinen 
předložit vyúčtování nejpozději dne 14. 10. 2016. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce 
zaslal vyúčtování poskytnutého příspěvku až dne 16. 1. 2017, tedy 94 kalendářních 
dní po termínu stanoveném ve smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 250 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 250 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. Příjemce v žádosti uvedl, že vyúčtování dotace bylo sice podáno opožděně, 
ale bez vad a že poskytnuté peněžní prostředky byly použity na stanovený účel a to 
pod záštitou a za účasti hejtmana Olomouckého kraje. Příjemce dále uvedl, že akce 
proběhla řádně a ve stanoveném termínu.            

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět 
žádosti příjemce při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 
3. 4. 2014 č. UR/37/11/2014 tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený 
o stanovenou nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 
10.000,- Kč).  

 
I) Nadační fond Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje, se sídlem 

Na střelnici 1337/41, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, IČ: 05120683 

Na základě Smlouvy č. 2016/03493/OŠSK/DSM, ze dne 7. 9. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů na podporu mládežnické Regionální fotbalové 
akademie Olomouckého kraje, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem 
(dále jen „Smlouva“), byly příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní 
prostředky ve výši 600 000,-  Kč. 
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Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 4 Smlouvy byl příjemce povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 16. 1. 2017. 

Příjemce řádné vyúčtování poskytnuté dotace předložil až dne 24. 1. 2017, tedy 
8 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 600 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. II odst. 7 Smlouvy byla příjemci 
uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně 
použitých prostředků ve výši 12 000,- Kč, tedy snížený odvod ve výši 2 % z celkově 
poskytnuté dotace. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti uvedl, že se jednalo o první rok, kdy příjemce obdržel 
od Olomouckého kraje dotaci, a tedy i poprvé povinnost předložit poskytovateli 
dotace vyúčtování. Příjemce tak neodhadl dobu nezbytnou ke zpracování vyúčtování 
ve spolupráci s účetní organizace. 

Příjemce dále uvádí, že jelikož je neziskovou organizací, tak by v případě nevyhovění 
žádosti musel v některém z měsíců omezit svoji činnost.           

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Příjemci však byl za toto méně závažné pochybení uložen 
v souladu se Smlouvou již snížený odvod ve výši 2% z celkově poskytnuté dotace. 
Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět částečně žádosti příjemce, 
tedy prominout penále v plné výši a neprominout snížený odvod.  

 
J) Sportovní klub Velká Bystřice z. s., se sídlem Na Letné 766, 783 53 Velká 

Bystřice, IČ: 00535699 

Na základě Smlouvy č. 2016/03467/OŠMT/DSM, ze dne 3. 8. 2016, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci sportovní haly ve Velké 
Bystřici, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly 
příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 700 000,-  Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury, 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 4 Smlouvy byl příjemce povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 15. 12. 2016. 

Příjemce řádné vyúčtování poskytnuté dotace předložil až dne 22. 12. 2016, tedy 
7 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 
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Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se porušení rozpočtové kázně ve výši 700 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. II odst. 7 Smlouvy byla příjemci 
uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně 
použitých prostředků ve výši 14 000,- Kč, tedy snížený odvod ve výši 2 % z celkově 
poskytnuté dotace. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti uvedl, že v průběhu roku 2016 se připravovala transformace 
organizace na spolek, k níž došlo 7. 12. 2016. V této době došlo také ke změně 
v osobě předsedy organizace, přičemž nebyla řádně předána agenda, včetně 
informací týkajících se poskytnutých dotací.           

Z uvedeného důvodu příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále v plné výši. 

Odbor Kontroly v uvedeném případě spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele v tom, 
že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv na čerpání 
poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem 
uvedeným ve Smlouvě. Příjemci však byl za toto méně závažné pochybení uložen 
v souladu se Smlouvou již snížený odvod ve výši 2% z celkově poskytnuté dotace. 
Z uvedených důvodů odbor kontroly doporučuje vyhovět částečně žádosti příjemce, 
tedy prominout penále v plné výši a neprominout snížený odvod.  
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