
Zveřejněno 1. 2. 2023

Dotace na energie 2022

Z dotace na podporu volnočasových pohybových aktivit lze hradit

náklady za energie vodné a stočné, nájemné a náklady na paliva určená

k vytápění.

Náklady musí být z období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022, zaplacené do 31. 1. 2023 a je

potřeba mít je podložené vyúčtováním, fakturou, smlouvou apod. Nezapomeňte tedy

požádat o mimořádné vyúčtování včas, obvykle jeho vystavení trvá kolem

jednoho měsíce.

 Je možné �nancovat až 100% nákladů.

 Dotaci obdržíte prostřednictvím krajů a okresů, z ústředí na kraje budeme peníze

odesílat v první polovině prosince.

Krok za krokem

Časté dotazy

Pokud máte dotaz, můžete využít dokument  pro otázky k této dotaci.

Abychom se o dotazu hned dozvěděli, značte tam prosím e-mail

karamela@skaut.cz .

Rozhodnutí

Kraje obdrží na tuto dotaci samostatné rozhodnutí a bude se

i samostatně vyúčtovávat. Zde je vzor rozhodnutí pro kraje.

Vyúčtování

Dotace se vyúčtovává samostatně, termín pro kraje je do 15. 1. 2023.

MŠMT požaduje vyúčtovat zvlášť částky na jednotlivé druhy energií, které

lze dotovat (náklady za energie, vodné a stočné, nájemné a náklady na

paliva určená k vytápění). Proto je bude nutné odlišit i ve vyúčtování od

jednotek a připravili jsme pro ně upravené formuláře a je třeba také

přiložit výsledovku se zaúčtováním.

https://docs.google.com/document/d/1efzMjiIi4T9tGaM6OIIWXyHzwJhge2mgU5c6e-m0jqY/edit#heading=h.jljrhq2smfrw
mailto:karamela@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/files/5f2e4f3d-4755-4156-8a66-da95793ccf6a


Výsledovka (nebo jiná účetní sestava, ze které je patrné zaúčtování

dotace, odevzdává každý, kdo využil dotaci); v jednoduchém účetnictví

můžete využít peněžní deník (část za dotaci), případně sestavu, kterou

umí váš systém, např. bilanci.

for_dot_v2

for_krajské vyúčtování_přehled

for_krajské vyúčtování_sumář

Co přiložit jako "výsledovku" a jak na export z ESO

K vyúčtování je nutné od všech OJ, které využijí dotaci, přiložit i "účetní

sestavu jednotlivých dokadů hrazených z dotace (ze sestavy musí být

zřejmá výše jednotlivých druhů nákladů, na jejichž úhradu byla dotace

čerpána)".

Účetní sestavou je myšlena například výsledovka, kde bude vidět

zaúčtovaná dotace ve výnosech a k tomu příslušné náklady (nikoli

výsledovka za celý rok). V peněžním deníku je možné si například přidat

sloupec "dotace na energie" a podle něho vy�ltrovat příslušné řádky.

V systému ESO v podvojném účetnictví si výsledovku vyexportujete

následovně:

Aktivně používáte modul "dotace/ dary" v účetním systému Skeleton

ESO, pak vytisknout požadovanou přílohu k vyúčtování mimořádné

dotace na energie nebude těžké.

Návod neslouží pro uživatele ESA, kteří ten modul nepoužívají. 

1. v modulu "dotace"/dary zvolte příslušnou dotaci (v našem případě

MŠMT - mimořádná dotace na energie)

2. klikněte na tlačítko "tisk" v úvodní záložce základní informace

3. zobrazí se vám tisková sestava dotace - klikněte na ikonku diskety

nad tiskovou sestavou a zvolte možnost uložení (ideální je PDF -

možnost Adobe Acrobat)

4. sestava se vám stáhne do stažených souborů - přejmenujte ji dle

libosti 

Celý návod, jak používat modul si můžete pustit na videu  .

https://krizovatka.skaut.cz/files/db84e421-87fe-4579-864d-77b9a424b335
https://krizovatka.skaut.cz/files/f02716cd-38bc-46cc-8ed6-d8e195d04405
https://krizovatka.skaut.cz/files/a66af920-32f6-4a94-a630-e492d193d99f
https://www.youtube.com/watch?v=msCmY1YpFS8&list=PL1-n9MPOnbQi6TpDTNdtfCcKGUJrzUkr9&index=7


Dělujeme za popis Ellie a Jirshimu.


