
                                                  Státní podpora sportu pro rok 2015                       Příloha č. 1 

1 
 

Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci  
 
Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu III prostřednictvím České unie 
sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným sportovním organizacím.                                                         

Ž Á D O S T   p r o   r o k    2 0 1 5 
N e i n v e s t i č n í   státní dotace  VZOR vyplnění pro SK/TJ 

uplatňovaná prostřednictvím  České unie sportu  (ČUS) - pro víceúčelová sportovní zařízení 

1. Údaj o žádosti k programu: 

A. Žádost na veřejně vyhlášený          Program MŠMT č. 
(Všeobecná sportovní činnost –  Činnost sportovních organizací) 

III 
 

2. Identifikační údaje o organizaci žádající o dotaci :         Název: 

Žadatel (SK/TJ) Tělovýchovná jednota Třeskoplesky 

Zkratka: TJ Třeskoplesky 
Ulice: Město / Obec: PSČ: 

Adresa: U Valu 15 Třeskoplesky 302 70 

Kontaktní spojení: 

Tel: 224513412           Mob: 606 555 333 E-mail: treskoplesky@seznam.cz 
                                                                                Datum vydání: 

Registrace MV č. VSP/1 -2546/90-R 15.3.1990 IČO:      00498906 

 Datum změny: - - -  

Spisová značka spolku:            
dle spolkového rejstříku L 2919 Vedená u: Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 Název: Datum uzavření smlouvy: 

Bank. ústav: Česká spořitelna, a.s. 1.4.1992 Č.ú.:      2200553238 

Kód banky:    0800 
 
3. Statutární orgán (zástupci organizace) 

Příjmení, jméno Titul Funkce 
Sedlák Josef JUDr. Předseda TJ 
Kontaktní spojení: 
Tel: 224513412 Mob: 606 555 333 E-mail: treskoplesky@seznam.cz 

 
U více zástupců s podpisovým právem, kteří budou podepisovat dokumenty v průběhu kalendářního roku: 

Příjmení, jméno Titul Funkce 
Košina Pavel Ing. Místopředseda 
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4. Členská základna:                                                                           v tis. Kč 

Počty vyplní žadatel Vybrané členské příspěvky                                     
za rok 2013  / k 31.12. 2013 

Věková 
kategorie Počet Věková kategorie Celkem - v tis. Kč 

Mládež 100 Mládež 10 

Dospělí 220 Dospělí 110 
CELKEM 320 

 

Celkem 120 
* Požadavek MŠMT - „Vyplnit údaj o členské základně a vybraných příspěvcích u konečných příjemců: u mládeže 
min. výše 100 Kč/os/rok a u dospělých min. výše 500 Kč/os/rok“. 

5. Zásadní údaj  -   NNO je  plátcem DPH:       ANO   /      NE  *  ( * nehodí se škrtněte )  
 

6. Podání daňového přiznání na FÚ za rok 2013:  
Datum podání 31.3. 2014 

        z toho:                                                                                                                                                   v tis. Kč 

Příjmy:  175 Výdaje: 165 Výše daně: 0 
 
 

7. Období realizace sportovní činnosti od  1.1. 2015 do 31.12. 2015 
Finanční prostředky (státní dotace) musí být čerpány ve stejném kalendářním roce, ve kterém byly poskytnuty. 

 
8. EKONOMIKA ŽÁDOSTI:                          

                                                                                                                                                  v tis.  Kč 

Celkové náklady projektu: 167 

z toho:   

Požadovaná výše dotace: 150 

z toho:                                    
mzdy   33,8                                                   

služby 46,2 

materiál 13 

ostatní 74 

Požadovaná stát. dotace v % k celkovým nákladům: 89,82 % 

Spoluúčast na financování akce v % 10,18 % 
V případě schválení žádosti o dotaci v rámci činnosti sportovních organizací - Program III.,                                 

může být dotace poskytnuta až do výše 100 % rozpočtových nákladů.                                                                         
Procento výše poskytnuté dotace bude po kontrole žádostí uvedeno v Rozhodnutí MŠMT. 

 
9. Další finanční zdroje:  

Financování z jiných státních zdrojů, uvést z jakých:    NE 

Částka v tis. Kč: - -  
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10. Účetní hodnota majetku NNO - pro program III:                                 
Nutno uvést skutečný poslední údaj – bude kontrolováno se seznamem v elektronické podobě. 

                                                        Vlastnické vztahy                                                       Hodnota v tis. Kč 

ve vlastnictví   10 000 SK / TJ     
konečný 

příjemce dotace v dlouhodobém pronájmu – vyšší než 10 let 30 000 

CELKEM 40 000 
 
11. Obsahové vymezení požadavku – stručný obsah projektu  
 -  Komentář požadavku – vymezit obsahové zaměření ve vztahu k čerpání státní dotace. 
 -  Zdůvodnění a informace o přínosu státní podpory pro příslušnou cílovou skupinu. 
 -  Uvést požadavky na případné mimořádné záležitosti. 
 -  Uvést rozpis předběžného rozpočtu s údaji o vlastních zdrojích, vč. údaje o spoluúčasti 

Sporty provozované na sportovních 
zařízeních ve vlastnictví či nájmu žadatele: 

Fotbal, jezdectví, házená, lední hokej 

Komentář: 
Cílem projektu je získání finančních prostředků na podporu organizační, administrativní                     
a ekonomické činnosti Tělovýchovné jednoty Třeskoplesky a vytvářet tak podmínky pro výkon         
a rozvoj sportovní činnosti svých členů, zejména pak v oblasti přípravy a účasti v  dlouhodobých 
sportovních soutěží mládeže i dospělých . Dále se jedná zejména o zajištění finančních prostředků    
na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a pořádáním sportovních  soutěží (cestovné, odměny 
rozhodčím, výsledky, pojistné ….) a dalšími náklady souvisejícími s nutnou administrativou 
sportovní organizace (kancelářský materiál, poplatky spojů, mzdové náklady, vedení členské 
základny, evidence majetku, „podvojné účetnictví“, statistické údaje …….). 

Tělovýchovná jednota Třeskoplesky v současné době sdružuje více jak 300 sportovců rozdělených 
dle věkových kategorií a výkonnosti do 15 družstev, která jsou zařazena do pravidelných a 
dlouhodobých soutěží organizovaných v rámci Fotbalové asociace ČR, České jezdecké federace, 
Českého svazu házené a Českého svazu ledního hokeje. 
 
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům téměř ve všech oblastech je ve sportovním prostředí 
poskytnutí neinvestiční dotace na činnost vnímáno jako výrazná pomoc sportovním organizacím, 
které plní nezastupitelnou roli při výchově mládeže a rozvoje pohybových aktivit organizované                          
i neorganizované veřejnosti. 

Předběžný rozpočet požadovaných prostředků: (rozepsat v položkách - v členění materiál, cestovné, 
ost. služby, mzdy, jiné ostatní náklady.  - včet. údaje o vlastních zdrojích) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účel Celkem náklady      
v tis. Kč 

Celkem dotace 
v tis. Kč  

Celkem vlastní 
zdroje v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 13 10 3 
Cestovné 44 40 4 
Ostatní služby 46,20 45,2 1 
Mzdové náklady 33,80 29,80 4 
Jiné ostatní náklady 30 25 5 

CELKEM 167 150 17 
    

Případně rozšířit na další celou stránku nebo rozšíření uvést v příloze.  
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12. Požadované přílohy: 

Žádost o Státní podporu sportu pro rok 2015 musí obsahovat: 

a) Vyplněný formulář žádosti (ČUS) o neinvestiční dotaci s razítkem a podpisem. 

b) Kopie stanov s vyznačením registrace na MV ČR - do 31.12 2013. Případně kopii stanov s registrací     
ve spolkového rejstříku vedeném u příslušného krajského soudu.  

c) Tabulka MŠMT k programu III. (v Excelu - odeslat mailem  OS ČUS nebo předat na CD, DVD) 

d) Kopie potvrzení o přidělení IČO nebo výpis o IČO z Registru osob. Případně výpis ze spolkového 
rejstříku vedeného u příslušného krajského soudu. 

e) Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu SK/TJ u peněžního ústavu.  

f) Doklad o vlastnictví sportovního zařízení  (výpis z katastru nemovitostí - LV -  ne starší 3 měsíců) 

g) Kopie platné úplné smlouvy o nájmu či výpůjčce včetně příp. dodatků (v případě nájmu/výpůjčky) 

h) Čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví (ne - pokud účetnictví vede přímo příslušné OS ČUS) 

i) Tabulka SK/TJ s předběžným rozpočtem (v Excelu - odeslat mailem  OS ČUS nebo předat na CD) 

 
13. SK/TJ překládají žádost 1 x  na adresu územně příslušného Okresního sdružení ČUS.  Platí 

pouze pro žádosti uplatňované prostřednictvím České unie sportu.  
 
Ostatní SK/TJ uplatňující žádosti o dotaci prostřednictvím jiných sportovních organizací předkládají své 
žádosti v termínech a způsobem stanoveným příslušnými sportovními organizacemi a zároveň v souladu 
s podmínkami stanovenými MŠMT. 
 
14. Prohlášení žadatele o státní dotaci:  
 

a)  Žadatel vyplnil všechny údaje podle skutečnosti, doložil všechny požadované doklady a zodpovídá za jejich 
správnost. Žadatel si je vědom toho, že nesrovnalosti v údajích mohou být důvodem k vyřazení žádosti 
z dalšího realizačního procesu. 
 
b)  Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
c)  Statutární orgán potvrzuje, že žádost schválil. 

 
Zpracoval: Ing. Pavel Košina Zástupce organizace: JUDr. Josef Sedlák; Ing. Pavel Košina 

 
 

Datum: 25.8. 2014 

                   
 
        Zástupce organizace  …………………………… 

                      podpis 
 
          
 
      Razítko SK/TJ: 
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Pokyny k vyplnění formuláře žádosti na program III 
uplatněné prostřednictvím  České unie sportu (ČUS)   

předávané  Okresnímu sdružení ČUS (OS ČUS) 
(tyto pokyny nepřikládat k žádosti) 

 
Předmět žádosti  
 
Žádosti o neinvestiční dotaci na Činnost SK/TJ, které vlastní nebo mají v nájmu víceúčelové 
sportovní zařízení, mohou v ČUS sdružené SK/TJ uplatnit pouze cestou ČUS bez účasti 
národních sportovních svazů. Jedná se však pouze o takovou žádost, jejímž předmětem je dotace 
určená výhradně na Činnost SK/TJ jako vlastníků či dlouhodobých nájemců (min. 10 let) 
víceúčelových sportovní zařízení ( např. víceúčelové sportovní haly, stadiony sloužící pro více 
sportovních odvětví) nebo v případě, že SK/TJ provozuje více sportovních zařízení určených pro 
různá sportovní odvětví - vždy minimálně pro 2 sporty. 
 
 

ŽÁDOST  O  NEINVESTIČNÍ  DOTACI 
program MŠMT č. III – Činnost sportovních organizací 

Údaje uvedené v jednotlivých bodech žádosti nesmí být v rozporu s údaji uvedenými     
v přiložené tabulce pro program III. 
 
ad. 1 – Oficiální žádost 
Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu.                                                 
Žádost je určena pro Program III SK/TJ doplní všechny požadované údaje podle skutečnosti  a přiloží 
požadované dokumenty. Dále připojí tabulku MŠMT k programu III - bod b) a tabulku SK/TJ 
s předběžným rozpočtem …..bod i) ( v Excelu ) v elektronické podobě s vyplněním všech údajů.  SK/TJ 
předloží žádost se všemi přílohami v požadovaném termínu (do 4.9.2014) územně příslušnému 
Okresnímu sdružení ČUS. 
 

Upozornění 2: Žádost nemůže podávat SK/TJ samostatně na MŠMT, ale pouze prostřednictvím  sportovní 
organizace s celostátní působností – SK/TJ nepředává žádost s přílohami přímo na ČUS - Praha,        
ale výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČUS.  
 
ad. 2 – Identifikační údaje 
Název sportovní organizace (SK/TJ) a následné údaje je nutno všechny vypsat.  U kontaktního spojení se 
uvádí přímé spojení na zodpovědnou osobu, která může plnohodnotně odpovědět na případné doplňující 
požadavky.  
 
ad. 3 – Statutární orgán 
Zástupce organizace, který sportovní organizaci zastupuje – dle registrovaných stanov a volby orgánů 
SK/TJ.  
 
ad. 4 – Členská základna 
Údaje o členské základně jsou zásadním údajem. Při rozhodování o státní dotaci bude však 
přihlíženo, zda údaj o členské základně je relevantní. Žádosti jednotlivých SK/TJ mohou být 
MŠMT vyřazeny i v případě nevyplnění údaje o členské základně a o výběru členských 
příspěvků za rok 2013 nebo v případě, že bude u členských příspěvků uvedena nižší než 
požadovaná hodnota – v uveřejněných podmínkách MŠMT je stanoven požadavek:   
„Vyplnit údaj o členské základně a vybraných příspěvcích u konečných příjemců: u mládeže min. 
výše 100 Kč/os/rok a u dospělých min. výše 500 Kč/os/rok“.  
 
ad. 5 – Informace o DPH 
Nutno vyplnit jednu z variant.  
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ad. 6 – Datum podání daňového přiznání 
Nutno vyplnit, resp. uvést jiné důvody. Nelze nechat bez vyplnění.  
 
  ad. 7 – Údaje o státní dotaci 
Dotaci lze využít pouze v roce poskytnutí dotace (2015). Dotaci nelze převádět do následujícího 
kalendářního roku. 
 
ad. 8 – Ekonomika žádosti 
Nutno vždy vyplnit – zásadní údaj.   
Poznámka: Náklady je třeba uvést v plné hodnotě.   ( údaje jsou uváděny v tisících  !!!) 
 
ad. 9 – Další informační údaje 
Jedná se pouze o jiné státní zdroje - nutno vyplnit nebo alespoň vypsat „NE“.  ( údaje jsou uváděny 
v tisících  !!!) 
 
ad. 10 – Účetní hodnota majetku NNO 
Nutno vždy vyplnit, a to i v případě nájmu výpůjčky, nelze nechat bez vyplnění. Jedná se o skutečný, 
poslední údaj z účetní evidence.   ( údaje jsou uváděny v tisících  !!!) 
Hodnota majetku vykázaná v žádosti musí být uvedena v účetní hodnotě, nikoli v odhadnuté částce. 
Komise MŠMT si bude prověřovat odhadnuté hodnoty v systémech státní správy (CEDR, RES, ADIS, 
ARIS apod.)  -  Uvedení hodnoty majetku v odhadnuté částce je důvodem k vyřazení žádostí. 
 
ad. 11 – Obsahové vymezení 
Nutno vyplnit – zásadní údaj, nelze nechat bez vyplnění. **Uvést  i sporty provozované  na sportovních 
zařízeních, na které je dotace požadována.  
 
ad. 12 – Požadované přílohy – nutné přiložit všechny požadované přílohy. 
 
ad. 13 –  Informace o podání žádosti 
 
ad. 14. - Prohlášení žadatele o státní dotaci: 
Nutné vyplnit 
 
Razítko a podpis – nutno potvrdit. 

 


