
Pracovní aktiv zástupců klubů  
OFS Jihlava 

Jihlava, 22.8.2012, 16,00 hod. 

Program: 
 
1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2013 
2. Vyúčtování programu IV. MŠMT – údržba rok 2012 



1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2013 

Podmínky: 

1)Uplatnit žádost prostřednictvím FAČR mohou 
pouze SK/TJ sdružené a registrované ve FAČR.  

 

2)Předmětem žádosti může být pouze neinvestiční 
dotace určená na údržbu a provoz jak 
jednoúčelového sportovního zařízení pro fotbal, 
tak sportovního zařízení s víceúčelovým 
zaměřením, kde je dominantním sportovním 
odvětvím fotbal.  

 



Administrace, termíny 
• 22.8.2012 pracovní aktiv 
 

• TJ – SK vyplní žádost, zajistí přílohy 
 
• Konzultuje nejasnosti 
 

• Do 5.9. předá na RS ČSTV Jihlava 
 
• RS ČSTV Jihlava předá  
      ČSTV Praha 

• ČSTV Praha předá FAČR 
 

• FAČR předá na MŠMT  
      do 30.9. 
 

 



Vyplnění žádosti 

Podklady získáte na internetové adrese: 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=114722&tmplid=3409 

• Informace pro SK a TJ sdružené ve FAČR 
(příloha č.1) 

• Formulář žádosti (příloha č. 2) 

• Vzor vyplnění žádosti (příloha č. 3) 

• Vyplnění tabulky (příloha č. 4) 

• Vzor vyplnění tabulky (příloha č. 5) 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=114722&tmplid=3409


Přílohy žádosti: 

• Kopie stanov (nemusí být ověřené) 
• Potvrzení o přidělení IČ (pokud není IČ uvedeno ve 

stanovách) 
• Kopii o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu 

(vedeného výhradně na TJ, SK) 
• Doklad o vlastnictví budovy, pozemku na jejichž údržbu 

TJ, SK požaduje dotaci – aktuální výpis z katastru 
nemovitostí 

• Kopii platné smlouvy o nájmu/výpůjčce – od obce či 
města 

• Prohlášení o vedení podvojného účetnictví 
 



Pamatovat !!! 

• Požadovaná dotace nesmí přesáhnout 

60 % účetní hodnoty majetku 

 

• a zároveň nesmí přesáhnout  

70 % celkových plánovaných nákladů 

 

Při překročení těchto podmínek bude žádost 
vyřazena !!! 



Předání žádostí 

• Žádost musí být předána v listinné podobě 
podepsané oprávněnými osobami + razítko 

• Tabulka v elektronické podobě (možnost 
dohody s paní Němcovou o vyhotovení) 

• TERMÍN: 

DO 5.9.2012 



Podmínky čerpání a vyúčtování dotace: 

1) Stanovuje smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze SR ČR v oblasti sportu na rok 2012 uzavřená mezi 
TJ, SK a FAČR 

2) Termín vyúčtování je do 31.10.2012 

3) Administraci zajišťuje RS ČSTV Jihlava, paní 
Němcová 567 301 938 

4) Podklady a metodiky naleznete na internetové 
adrese RS ČSTV Jihlava: 

http://www.cstv.cz/jihlava/okénko_subjektů.htm 

 

2. Vyúčtování programu IV. MŠMT – údržba rok 2012 

http://www.cstv.cz/jihlava/okénko_subjektů.htm
http://www.cstv.cz/jihlava/okénko_subjektů.htm
http://www.cstv.cz/jihlava/okénko_subjektů.htm
http://www.cstv.cz/jihlava/okénko_subjektů.htm


Vyúčtování dotace 

• Respektovat Účelové určení a podmínky 
neinvestiční dotace  

• Respektovat MP „B“ – Metodická informace pro 
čerpání a vyúčtování dotací z programu MŠMT IV. 
– Údržba a MP „B-b“ – příklady 

• Vyplnit a podepsat oprávněnými osobami 
závěrečnou tabulku vyúčtování (listinná podoba) 

 
Při nejasnostech poradí RS ČSTV Jihlava 

paní Němcová 567 301 938 


