
Pracovní aktiv zástupců klubů  
OFS Jihlava 

Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 

Program: 
 
1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 
2. Vyúčtování programu IV. MŠMT – údržba rok 2013 



1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 

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 
• 19.8.2013 pracovní 

aktiv 

 

 

• Konzultuje nejasnosti 

 

 

• JUS předá do 10.9. na 
KO ČUS Kraje Vysočina 

 

• ČUS předá na FAČR 

 

 

 

• TJ – SK vyplní žádost, 
zajistí přílohy 

 
 
• Do 4.9. předá na 

Jihlavskou unii sportu 
 
 

• KO ČUS Kraje Vysočina 
předá do 16.9. na ČUS 

 
 
• FAČR předá na MŠMT  
      do 30.9. 



Vyplnění žádosti 
Podklady získáte na internetové adrese: 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=136087&tmplid=3409 

Informace pro SK a TJ sdružené ve FAČR 

  

• Formulář žádosti + vzor 

• Vyplnění tabulky souhrnné tabulky + 
vzor  

• Vyplnění tabulky rozpočtu  

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) - žádosti o neinvestiční dotaci na rok 2014 

Informace pro Sportovní kluby a Tělovýchovné jednoty sdružené ve Fotbalové asociaci ČR       

k podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT  

č. IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

V souvislosti s uveřejněním podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)             

pro podávání žádostí o dotace na r. 2014, informujeme sdružené SK/TJ o možnosti podání žádosti           

o neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. IV. - Údržba  a provoz sportovních zařízení.     
 

SK/TJ předkládající žádosti prostřednictvím FAČR musí splňovat níže uvedené podmínky. 
 

1.  SK/TJ, jako předkladatel žádosti, musí být sdružen a registrován ve FAČR. 
 

2.  Předmět žádosti. 
 

Předmětem žádosti může být 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.  
 

3.  Vlastnictví sportovních zařízení. 
 

Žádající SK/TJ (NNO - nestátní nezisková organizace) musí být vlastníkem dotčeného sportovního 

zařízení nebo musí dotčené sportovní zařízení užívat a provozovat na základě smlouvy                  

o dlouhodobém celoročním nájmu / výpůjčce, a to uzavřené na dobu vyšší než 10 let od roku 

podání žádosti o dotaci (tj. např. na dobu určitou - minimálně od 1.1. 2014 do 2.1. 2024 bez 

možnosti pronajímatele k podání běžné (nesankční) výpovědi v průběhu této lhůty). V případě 

nájmu / výpůjčky může být vlastníkem pronajímaného sportovního zařízení pouze obec, město 

nebo státní instituce. Nájem / výpůjčka od jiných subjektů (obchodní společnosti, 

podnikatelského subjektu, fyzické osoby, jiného občanského sdružení …), je dle Zásad MŠMT 

platných pro r. 2013 - 2014  nepřípustný, (ve výjimečných případech může MŠMT připustit 

výjimku nájmu / výpůjčky mezi NNO). Dotaci lze poskytnout pouze v případě, že nájemce je 

provozovatelem sportovního zařízení v nájmu/výpůjčce a hradí tedy svým jménem náklady 

na provoz a údržbu. 
 

Sportovní zařízení na jehož provoz a údržbu SK/TJ požaduje dotaci nesmí být zatíženo zástavním 

právem ( mimo ČSTV/ČUS ), exekucí nebo dražbou. 
 

4.  Vedení podvojného účetnictví. 
 

Žádající SK/TJ musí při poskytnutí a čerpání dotace vždy vést tzv. podvojné účetnictví            

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Na základě platných podmínek 

MŠMT „nelze   při použití dotace vést účetnictví v tzv. jednoduchém účetnictví“( daňové evidenci ).  
 

5.  Žádost o dotaci. 
 

Žádost SK/TJ o dotaci, uplatněná prostřednictvím FAČR, musí být zpracována na předepsaných 

formulářích a musí obsahovat: 
 

a)   Formulář žádosti (označený na úvodní straně názvem Fotbalová asociace ČR, jejíž 

prostřednictvím je žádost podávána - viz příloha) vyplněný ve všech bodech dle vzoru, 

podepsaný oprávněnými osobami, 
 

b)   tabulku MŠMT k programu IV. (označenou v části „Žadatel:“Fotbalová asociace ČR), 

vyplněnou ve všech bodech v řádku pořad. číslo 1. (je nutné zaslat v Excelu - 

v elektronické podobě na mailovou adresu územně příslušného Okresního sdružení České 

unie sportu nebo po dohodě předat OS ČUS na přenosném datovém nosiči - CD,DVD), 

(hodnoty v Kč se uvádějí v tisících!!) 

Státní podpora sportu pro rok 2014 
č.j. MŠMT-21943/2013-50                                                                                                                      Příloha č. 1 

Formulář pro Státní dotaci  
Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu       

pro sportovní svaz FAČR. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.                                                         

Ž Á D O S T   p r o   r o k    2 0 1 4 

N e i n v e s t i č n í   státní dotace  VZOR vyplnění pro SK/TJ 
uplatňovaná prostřednictvím  Fotbalové asociace České republiky (FAČR)                                                                                       

 

1. Údaj o žádosti k programu: 

A. Žádost na veřejně vyhlášený                      PROGRAM č. 

(Všeobecná sportovní činnost – Údržba a provoz sportovních zařízení) 

IV 

 

 

2. Identifikační údaje o organizaci žádající o dotaci: 
                                        Název 

Žadatel (SK/TJ) 
Tělovýchovná jednota Třeskoplesky 

Zkratka: TJ Třeskoplesky 
 

Ulice Město PSČ 

ADRESA: U Valu 15 Praha 10 102 00 

Kontaktní spojení: 

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

 Datum vydání: 

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

    Datum změny: - - -  

Název  Datum uzavření sml. 

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 

 

 

Státní podpora sportu pro rok 2014 
č.j. MŠMT-21943/2013-50                                                                                                                      Příloha č. 1 

Formulář pro Státní dotaci  
Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu       

pro sportovní svaz FAČR. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.                                                         

Ž Á D O S T   p r o   r o k    2 0 1 4 

N e i n v e s t i č n í   státní dotace 

uplatňovaná prostřednictvím  Fotbalové asociace České republiky (FAČR)                                                                                       

 

1. Údaj o žádosti k programu: 

A. Žádost na veřejně vyhlášený                      PROGRAM č. 

(Všeobecná sportovní činnost – Údržba a provoz sportovních zařízení) 

IV 

 

 

2. Identifikační údaje o organizaci žádající o dotaci: 
                                        Název 

Žadatel (SK/TJ) 
 

Zkratka:  
 

Ulice Město PSČ 

ADRESA:    

Kontaktní spojení: 

Tel:  Mob:  E-mail:  

 Datum vydání: 

Registrace č.   IČO:            

    Datum změny:   

Název  Datum uzavření sml. 

Bank. ústav:   Č.ú.:            

Kód banky:      

 

3. Statutární orgán (zástupci organizace) 

Příjmení, jméno Titul Funkce 

   

Kontaktní spojení: 

Tel:  Mob:  E-mail:  

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

Příjmení, jméno Titul Funkce 

   

 

 

2014

Program IV - "Údržba a provoz sportovních zařízení"

Pozn.

Zkratka

Pořad. sdružení Název IČ Adresa

číslo Kraj Sport Servisní org. žadatele žadatele žadatele Název banky Číslo účtřu

0 4 5 6 7 8 9 10 11

Pha FOT FAČR Fotbalová asociace ČR 00406741 Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6

DÍLČÍ  ŽÁDOSTI  -  EVIDENCE

Poč. 0 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 FOT FAČR

1 Program IV - "Údržba a provoz sportovních zařízení"

POZNÁMKA:

1. Hodnota majetku:  

poslední skutečný údaj z účetní evidence - Rozvaha

2. Vlastnictví:

List vlastníka (LV) - katastr nemovitostí

Smlouva o dlouhodobém pronájmu vyšší než 10 let

3. Počet členské základny - údaj k 31.12. 2012.

4. U víceúčelových zařízení - počet sportů

5. Ve sloupci 18 - vlastnictví žadatele,  bude vlastnictví uvedeno v číselné hodnotě (1,2, 3) včet. možných kombinací 

- např. v případě vlastnictví i nájmu bude uvedeno 1,2

1.  Vlastník sport. zařízení

2.  Dlouhobý pronájem SZ

3.  Výpůjčka SZ

Žadatel:

Bankovní spojení žadatele

2014

Program IV - "Údržba a provoz sportovních zařízení"

Pozn.

Zkratka

Pořad. sdružení Název IČ Adresa

číslo Kraj Sport Servisní org. žadatele žadatele žadatele Název banky Číslo účtřu

0 4 5 6 7 8 9 10 11

Pha FOT FAČR Fotbalová asociace ČR 00406741 Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6

DÍLČÍ  ŽÁDOSTI  -  EVIDENCE

Poč. 0 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 PHA FOT FAČR TJ Třeskoplesky 00498906 U Valu 15, 102 00 Praha 10 Česká spořitelna, a.s. 2200553238

1 Program IV - "Údržba a provoz sportovních zařízení"

POZNÁMKA:

1. Hodnota majetku:  

poslední skutečný údaj z účetní evidence - Rozvaha

2. Vlastnictví:

List vlastníka (LV) - katastr nemovitostí

Smlouva o dlouhodobém pronájmu vyšší než 10 let

3. Počet členské základny - údaj k 31.12. 2012.

4. U víceúčelových zařízení - počet sportů

5. Ve sloupci 18 - vlastnictví žadatele,  bude vlastnictví uvedeno v číselné hodnotě (1,2, 3) včet. možných kombinací 

- např. v případě vlastnictví i nájmu bude uvedeno 1,2

1.  Vlastník sport. zařízení

2.  Dlouhobý pronájem SZ

3.  Výpůjčka SZ

VZOR vyplnění pro SK/TJ - Fotbalová asociace ČR

Žadatel:

Bankovní spojení žadatele

v tis Kč

Název SK / TJ 

konečný příjemce        dotace

spotřeba    

materiálu

energie 

(služby)

opravy 

(služby)
mzdy ostatní

celkem     

dotace

spotřeba    

materiálu

energie 

(služby)

opravy 

(služby)
mzdy ostatní

celkem  

vlastní  zdroje

náklady       

celkem

1 0,00 0,00 0,00

Údaje uvedené SK/TJ v této tabulce musí být shodné s údaji uvedenými ve formuláři žádosti o neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. IV pro rok 2014

i) - Předběžný rozpočet - Přílohová  tabulka SK/TJ - k žádosti o státní neinvestiční dotaci - program MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

Fotbalová asociace ČR

Předběžný rozpočet plánovaných nákladů z požadované dotace a z vlastních zdrojů

Předběžný rozpočet plánovaných nákladů z dotace v tis Kč

Žádost o neinvestiční dotaci uplatněna prostřednictví národního sportovního svazu / servisní organizace:

Předběžný rozpočet plánovaných nákladů z vlastních zdrojů v tis Kč

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=136087&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 ne starší 3 měsíců 

• Kopii platné úplné smlouvy o nájmu/výpůjčce uzavřené 
na dobu vyšší než 10 let 

• Čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví 
• Přílohovou tabulku s předběžným rozpočtem 

 



Pamatovat !!! 
• Požadovaná dotace nesmí přesáhnout 

60 % účetní hodnoty majetku 
 

• a zároveň nesmí přesáhnout  
70 % celkových plánovaných nákladů 

 
• Žádost  nemůže být uplatněna prostřednictvím více svazů 

nebo podána přímo na MŠMT 
 

• TJ, SK musí uvést výši členských příspěvků – nesmí být 
nulová hodnota 

 
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 4. 9. 2013 



Podmínky čerpání a vyúčtování dotace: 

1) Stanovuje smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze SR ČR v oblasti sportu na rok 2013 uzavřená mezi 
TJ, SK a FAČR 

2) Termín vyúčtování je do 31.10.2013 

3) Administraci zajišťuje Jihlavská unie sportu, paní 
Němcová 567 301 938 

4) Podklady a metodiky naleznete na internetové 
adrese Jihlavské unie sportu: 

http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013 

 

2. Vyúčtování programu IV. MŠMT – údržba rok 2013 

http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013
http://www.sportjihlava.cz/udrzba-a-provoz-2013


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 Jihlavská unie sportu 

paní Němcová 567 301 938 


