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Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy 
č.j. 15 400/2007-501 

 
 

Státní podpora sportu 
Veřejné vyhlášení programů pro rok 2008 

 
 
 
 

Obecná ustanovení 
 
 

1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2008 (dále jen 
„Programy“) vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně některých souvisejících zákonů, v návaznosti na usnesení vlády č. 114 
ze dne 7.února 2001 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“. 
Rozvojový program je vyhlašován v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány 
v souladu s ustanovením § 163 školského zákona, pouze pro školy a školská zařízení 
zapsaná v rejstříku škol. 

2. Programy jsou zaměřeny na plnění obsahového zaměření v souladu s usnesením vlády 
č.718 „Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému 
výchovy sportovních talentů“ ze dne 14. července 1999, s usnesením vlády č. 17  „k 
Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny“ ze dne 5. ledna 2000 a mají oporu 
v zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhlášení programů je rovněž v souladu s usnesením vlády č. 1046 „k Dlouhodobému 
programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století“ 
ze dne 30. října 2002 a s doporučeními ministrů sportu EU. 

3. Za žadatele - NNO v oblasti sportu se považují subjekty, které: 
a)  vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších   

předpisů, včetně organizační struktury organizace dle §16 odst.4 tohoto zákona - 
smlouva o součinnosti,  

b)  ve svých stanovách mají jako hlavní činnost provozování sportovních  a tělovýchov-
ných činností, 

c) mají celorepublikovou působnost, tzn. pravidelnou organizovanou činnost vyvíjejí 
nejméně v 10 krajích nebo členskou základnu tvoří nejméně 800 členů, pokud není 
jinak přímo vymezeno cílem programu, resp. Rozhodnutím, 

d)  U sportovní a tělovýchovné činnosti s celorepublikovou působností předkládá žádost 
střešní, resp.zastřešující organizace, pokud není vymezeno jinak cílem programu. 
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4. Žadatel musí předložit požadavek na formuláři, který je přílohou tohoto dokumentu. 
Žádost musí být vyplněna pro každý program samostatně, včetně jednotlivých projektů. U 
zastřešujících organizací musí žádost obsahovat přehled dílčích realizátorů, resp.projektů. 

5. Programy nejsou určeny pro NNO působící v oblasti státní podpory pro mládež.  

6. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Podané projekty se 
nevracejí. Žadatelé budou informováni pouze prostřednictvím zveřejněných přehledů 
schválených projektů na adrese MŠMT http://www.msmt.cz v odkazu „sport a 
tělovýchova / dotace“ do tří týdnů po projednání poradou vedení MŠMT. Předpokládaný 
termín březen / duben 2008.  Příjemci dotací, jejichž žádosti byly schváleny, budou 
realizovány v souvislosti se stanoveným postupem příslušného programu.  

7. Dotace na schválené neinvestiční programy se poskytují až do výše 100% 
rozpočtovaných výdajů projektů.  U programu V. a programu VIII. se dotace poskytuje  
až do výše 70% rozpočtovaných výdajů projektů. 

8. Při přípravě a samotném průběhu podávání žádostí, poskytují pracovníci MŠMT pouze 
stručné doplňující informace. Kompletní informace jsou uvedeny na adrese: 
www.msmt.cz /sport a tělovýchova/sport, resp. tělovýchova.  

9. Státní dotace jsou poskytovány na vyhlášené programy,  které se řídí platnými „Zásadami 
činnosti“ pro příslušný program. Zásady zohledňují obsahové zaměření činnosti, principy 
a kritéria podpory v oblasti sportu a tělovýchovy.  
Současně, zásady příslušného programu, vymezují okruh sportovních svazů, které splňují 
kritéria pro poskytnutí dotace (dále jen vybrané sportovní svazy). Zásady vydává a 
aktualizuje MŠMT a jsou zveřejněny na výše uvedené adrese.  

10. Neúplné žádosti, které nesplňují základní kritéria a požadavky, nebudou projednávány. 

11. Státní podporu obdrží pouze žadatel, který má řádné vyúčtování dotace z předchozího 
roku a neporušil platnou metodiku pro hospodaření s neinvestičními  dotacemi a Zásady 
pro poskytování dotací programu 233510, případně odstranil v určeném termínu zjištěné 
závady. 

12. Případné řízení o odnětí dotace může být zahájeno za podmínek stanovených v ustanovení 
§ 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Na řízení o odnětí dotace se vztahují 
obecné předpisy o správním řízení. 

13. Nedodržení účelového určení dotace, podmínek jejího použití a dalších povinností 
stanovených v tomto rozhodnutí a nedodržení lhůty pro finanční vypořádání a vrácení 
nepoužitých finančních prostředků se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 44 
odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a podléhá sankcím podle § 44a zákona  
č. 218/2000 Sb.   

14. Při opakovaném nedodržení stanovených podmínek MŠMT žádost NNO o státní dotaci 
vyřadí z výběrového řízení pro přidělování státních dotací v nadcházejícím období. 

15. Žadatel  bere na vědomí mimořádné situace, týkající se snižování již schváleného státního 
rozpočtu a je povinen akceptovat související změnová řízení.  
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Státní podpora sportu 
 

 je zaměřena do tří tematických oblastí: 
• Část A:  oblast státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů   
• Část B:  oblast tělovýchovy – tzv. oblast Veřejně prospěšných programů (dále jen VPP). 
• Část C:  oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 
 
 
Část A:  Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních 

talentů 
 

Tato podpora je určena specifickému okruhu občanských sdružení - sportovních svazů 
zabezpečující sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů, které splňují podmínky 
platných „Zásad činnosti“ a jsou zařazeny do tzv. „Klíče reprezentace“. Na základě 
specifických kritérií jsou navrhovány státní prostředky na zabezpečení programů podpory 
státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů u Programů I. až IV., včetně 
podpory projektu celostátního finále „Olympiády dětí a mládeže“.  

 
Program I – Sportovní reprezentace ČR 

1. Cílem je podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích dospělých a juniorů  
a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích (Olympijské a Paralympijské 
hry, Deaflympiády, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Univerziády a 
odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže),  prostřednictvím vybraných 
sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní reprezentace. 

2. Podpora sportovní přípravy reprezentačních týmů u sportovních svazů, zařazených 
do programu Olympijských her. Jedná se o roční podporu olympijského cyklu, tzv. 
„OH příprava“. 

 
Program II – Sportovní centra mládeže 

Cílem je podpora projektů sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké  
a juniorské kategorie (zpravidla  15 -19 let,  pokud  mezinárodní pravidla nebo MŠMT 
nestanoví jinak), prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do 
systému přípravy sportovních talentů. U zdravotně postižených sportovců se spojují 
věkové kategorie junioři a senioři. 

 
Program III – Sportovní talent 

1. Cílem je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích. 
Podpora je zaměřena na činnost jednotlivců, oddílů, nebo klubů s určením na 
výcvikové tábory, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy,  okresní a krajské 
výběry a jejich soutěže, republikové výběry mládeže, prostřednictvím vybraných 
sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. 

2. Podpora finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“ (dále jen „ODM“). 
 
Program IV – Sportovní střediska 

1. Jedná se o dlouhodobý projekt „Intenzifikace sportovních tříd“, prostřednictvím 
vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních 
talentů. Cílem je podpora sportovní přípravy žáků tříd s rozšířeným vyučováním 
tělesné výchovy na základních školách ve spolupráci se sportovním svazem. 
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2. Cílem je doplnění projektu „Intenzifikace sportovních tříd“. Jedná se o podporu 
sportovní přípravy dětí, zpravidla ve věkové kategorii 6 až 15 let, které jsou 
zařazeny do systému všeobecné přípravy sportovních talentů nebo jsou v tzv. 
rozběhových třídách,  pokud  sportovní svaz nestanoví jinak.  

 
Rozvojový program - Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem 

gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.       
Podpora je orientována na činnost sportovně talentovaných žáků, zejména sportovní 
přípravy, formou diferencovaných vícenákladů. Jedná se o podporu nad rámec zajištění 
vzdělávání, kterým se dosahuje stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou a 
uskutečňuje se v oborech gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou (pozn.: nad 
rozsah standardního normativu). MŠMT stanovuje podporu dle kritérií pro financování 
Rozvojového programu uvedených v zásadách činnosti, které budou novelizovány a po 
schválení budou zveřejněny v průběhu měsíce září. Státní podpora se poskytuje na 
kalendářní rok, na základě schváleného finančního objemu v rámci státního rozpočtu.  
Podpora se realizuje na základě podané „Žádosti k Rozvojovému programu SG“. Na 
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Podané projekty se nevracejí. 
Schválení žadatelé budou informováni do tří týdnů po projednání poradou vedení MŠMT. 
Případné změny účelu a podmínky poskytování dotací budou s příjemci dotace 
projednány. 

 

 

 
Pokyny pro předkládání žádostí: 

 
1. Žádost o poskytnutí státní dotace na Programu I – Sportovní reprezentace ČR; Program 

II – Sportovní centra mládeže; Program III – Sportovní talent; Program IV – Základní 
sportovní střediska se předkládají na předepsaném formuláři pouze s obecnou částí - I.. 
Formulář je k dispozici na adrese http: www.msmt.cz v odkazu sport a tělovýchova od 
10. srpna 2007. 

2. Program I – Sportovní reprezentace ČR musí sportovní svaz doplnit podkladovými 
materiály stanovenými v "Zásadách financování sportovní reprezentace ČR a přípravy 
sportovních talentů ze státního rozpočtu v roce 2008", který bude k dispozici na adrese 
http: www.msmt.cz v odkazu  sport a tělovýchova  od 30.září 2007. 

3. Žádost pro Program III, bod 2 – „ODM“, předkládá na MŠMT pouze vyhlašovatel, resp. 
spoluorganizátor projektu, kterým může být pouze občanské sdružení v oblasti sportu. 

4. Žádost musí obsahovat kopii stanov s příslušnou registraci NNO, včetně kopie 
dokumentů:  IČO, smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu s č. účtu. 

5. Žádost na „Rozvojový program“ se předkládá na předepsaném formuláři, vč. doplňující 
přílohy, kterou je kopie „Zahajovacího výkazu“ pro ÚIV o sportov. přípravě přísl. roku. 

 
6. Žádosti pro program I,  II,  III. a  IV, včetně Rozvojového programu předkládají 

žadatelé do 30.listopadu 2007 současně: 

a) v elektronické podobě (lze i scanované) na adresu: sport2008@msmt.cz. Nutno do 
zprávy uvést odesilatele a Program č. …, resp. Rozvojový program, o který se žádá. 

b) 1x v písemné podobě, včetně požadovaných originálních podpisů a potvrzení na 
adresu: MŠMT – odboru 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
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Část B:     Podpora oblasti „Tělovýchova“,   
tzv. Veřejně prospěšné programy (VPP) 

 

Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny 
Cílem vyhlášeného programu je podpora projektů vedoucích k celoživotním pohybovým 
aktivitám občanů s prioritami  a s účelovým zaměřením na: 

1. Pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii  
6 – 18 let. 

2. Otevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových kampaní se 
zaměřením ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. 

3. Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let. 
4. Vzdělávání dobrovolných pracovníků NNO v oblasti sportu pro všechny, mimo 

trenérů a rozhodčích sportovních svazů. 
5. Tělovýchovnou reprezentaci. 

 
Program VI – Sport a škola 

Žadatelem může být NNO s charakterem školní, studentské nebo univerzitní sportovní 
organizace. Cílem vyhlášeného programu je vytváření podmínek pro široké sportovní 
aktivity a soutěže žáků a studentů škol, kteří jsou členy školních sportovních klubů a 
vysokoškolských sportovních organizací. Účelové zaměření programu je na: 

1. Pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve 
věkové kategorii 6 – 26 let. 

2. Soutěže žáků a studentů školních a univerzitních sportovních klubů republikového 
charakteru. 

3. Pohybové aktivity zaměřené na zdravotně oslabené žáky a studenty. 
4. Podporu projektů Center sportu na školách. 
5. Mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních Mezinárodních 

školských a studentských organizacích pořádaných na území České republiky. 
 

Program VII – Sport zdravotně postižených 
O podporu mohou žádat pouze specializovaná sportovní sdružení s celorepublikovou 
působností, jejichž členská základna je nejméně z 90 % tvořena zdravotně postiženými 
občany a jejich nezbytným doprovodem a provozující převážně paralympijské 
a deaflympijské sporty. Žádost předkládá NNO působící v oblasti zdravotně postižených 
sportovců, resp. zastřešující sdružení, kde členskou základnu tvoří nejméně 400 členů. 

Cílem vyhlášeného programu je zajistit podporu vytváření podmínek pro aktivní 
pohybovou činnost a integraci zdrav. postižených občanů, s účelovým zaměřením na: 

1. Zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti;  
2. Zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti; 
3. Podporu mezinárodních soutěží zdravotně postižených sportovců, pořádaných na 

území České republiky. 
 

Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
Cílem vyhlášeného programu je podpora zajištění údržby a provozu sportovních  
a  tělovýchovných zařízení v oblasti sportu, s účelovým zaměřením na: 
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1. Podporu udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, 
výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů1) nebo dlouhodobém nájmu občanských 
sdružení 2). 

2. Podporu udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní 
činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2). 

3. Podporu udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů 
a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů1) nebo 
dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2). 

 
 

Pokyny pro předkládání žádostí: 
 

1. Žádosti, projekty musí být zpracované na předepsaných formulářích, které jsou 
k dispozici na adrese:  http:// www.msmt.cz v odkazu sport a tělovýchova / dotace od 
10.srpna 2007. 

2. Souhrnná žádost, projekt musí: 
• mít celorepublikový charakter a být předložen organizací s celorepublikovou 

působností, nikoliv jednotlivými kluby, pokud není vymezeno programem jinak, 
• být vyplněn ve všech bodech,  
• obsahovat kopie stanov a příslušné registrace NNO, 
• obsahovat kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla organizace (IČO), 
• obsahovat kopii smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu. 
• obsahovat dílčí seznam potencionálních příjemců dotace u zastřešujících 

organizacích, resp. ústředních organizací.   
3. U Programu VIII.: 

• žádost, projekt ještě musí obsahovat doklad o vlastnictví (resp. dlouhodobém 
pronájmu) budovy, či pozemku, na jejichž údržbu NNO požaduje dotaci, 

• žádost předkládá:  
-  NNO s celorepublikovou působností, viz. obecná ustanovení. 
- NNO s nadregionální působností (sportovní svazy), tzn. pravidelnou organizova-

nou činnost vyvíjejí alespoň ve 3 krajích nebo členskou základnu tvoří nejméně 
400 členů, s výjimkou sportů, které jsou v programu Olympijských her.  

- NNO, zejména zařazené do projektu „Intenzifikace sportovních tříd“ a zajišťující 
činnost programu „Sportovních center mládeže“.  

4. Žádosti k Programům se posuzují podle kritérií platných  „Zásad činnosti“ oblasti VPP. 
 
5. Žádosti pro program V., VI., VII. a VIII. předkládají žadatelé do 31. října 2007 

současně: 

c) v elektronické podobě (lze i scanované) na adresu: sport2008@msmt.cz. Nutno 
do zprávy uvést odesilatele a program č. …, o který se žádá. 

d) 1x v písemné podobě, včetně požadovaných originálních podpisů a potvrzení 
na adresu: MŠMT – odboru 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

 
1)  § 59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů a §1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku ČR. 
2)  zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská 

sdružení působící v oblasti  tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., 
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.  
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Část C:     Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 
 

Dotace jsou poskytovány na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
sportovních organizací. Žádost předkládá žadatel v souladu se zásadami MŠMT k uvedenému 
Programu.  

Cílem vyhlášeného programu je vytváření a zlepšování technických podmínek v oblasti 
sportovní infrastruktury. 

 
Program 233510 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací 
 

1. Podprogram 233512:  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
sportovních organizací. 

Příjemci dotací jsou NNO v oblasti sportu, případně města a obce. 

 

2. Podprogram 233513:  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
sportovní reprezentace. 

Příjemci dotací jsou resortní sportovní centra a občanská sdružení zabezpečující systém 
přípravy státní sportovní reprezentace a talentované mládeže. 

 
 
 

Pokyny pro předkládání žádostí: 
 
1. Projekty musí být zpracované na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na 

adrese: http:// www.msmt.cz v odkazu sport a tělovýchova / dotace od 10.srpna 2007. 

2. Předkládání žádostí s projekty a příslušnou dokumentací se řídí platnými „Zásadami 
MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu určených na 
pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve sportu“, vydané k Programu 
233510 pro příslušný rok. 

3. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Podané projekty se 
nevracejí. Žadatelé budou informováni prostřednictvím zveřejněných přehledů 
schválených projektů na adrese MŠMT http://www.msmt.cz v odkazu „sport a 
tělovýchova / dotace“ do tří týdnů po projednání poradou vedení MŠMT. Předpokládaný 
termín březen / duben 2008.  Příjemci dotací, jejichž žádosti byly schváleny, budou 
vyrozuměni a realizace dotace bude probíhat v souvislosti s postupem příslušného 
podprogramu.  

4. Dokumentace k přijetí žádosti, viz. formulář Žádosti o dotaci (v souladu s Vyhláškou 
č.560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku). 

5. Kromě základních předpokladů a vymezení  příjemce,  uvedených  v zásadách Programu 
233510, musí žadatel splnit následující podmínky. Jedná se o předložení dokumentace 
k přijetí žádosti, která se předkládá v jednom písemném vyhotovení (originál): 

- investiční záměr a formulář Žádosti o dotaci, 
- projekt nebo studie u staveb (2 – 4 výkresy vystihující technický záměr), 
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- souhrnný rozpočet nákladů akce včetně závazného dokladu o spolufinancování, 
- výpis  z  katastru  nemovitostí  a snímek  z  pozemkové mapy u staveb, jimiž dokládá 

žadatel vlastnictví nemovitosti (ne starší 3 měsíce), 
- platnou   dlouhodobou   (ještě  min. 15 let)   nájemní   smlouvu,   pokud  je  žádáno o 

dotaci do majetku jiného subjektu, 
- stanovisko nebo koncepci příslušného národního sportovního svazu nebo zastřešující 

tělovýchovné organizace k předkládané žádosti, 
- stanovisko  města  nebo  obce, případně svazku obcí, ve vazbě na koncepci rozvoje a 

na územní plán, včetně 2 fotografií vystihujících aktuální stav sportovního zařízení, 
- u NNO stanovy jimiž prokazuje náplň své činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, 
- úředně  ověřená   kopie  dokládající  přidělení  IČ,  jíž  organizace  dokládá  existenci 

ekonomického subjektu, 
- potvrzení  místně  příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky, 

že není v úpadku, a že majetek  není zatížen  zástavním  právem ( ne starší 3 měsíce), 
- potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá 

nedoplatky na sociálním pojištění. 
- vyplněné a potvrzené formuláře S – 05 dle následujících pokynů. 
 

6. Žadatelé o dotaci budou dále předkládat odpovídající formuláře Dokumentace_akce v 
tištěné formě. 

(a) Povinné části formuláře Dokumentace_akce budou vyplněny podle dále uvedených 
pokynů.  
Jako povinné jsou  stanoveny části: 
• S-05-110 - Identifikační údaje a systém řízení akce, 
• S-05-120 – Harmonogram přípravy a realizace akce,  
• S-05-140 – Indikátory akce (i když tyto údaje nejsou pro r.2008 vyžadovány), 
• S-05-143  – Parametry akce-stavby (alternativně S-05-144 stroje a zařízení), 
• S-05-160 – Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce, 
alternativně S-05-150 - Neinvestiční bilance, pokud tak bude ze strany MŠMT určeno. 

(b) Nepovinné   části   formuláře   Dokumentace_akce   budou   vyžadovány   pouze  
v jednotlivých případech PROGRAMU 233 510. Žadatelé o dotaci budou v těchto 
případech k jejich zpracování a předložení zvlášť vyzváni. 

 
(c) Další povinné doklady, předkládané žadatelem, vycházející z požadavku Vyhlášky  

č. 560/2006 Sb., na kompletnost investičního záměru: 
• stručné zhodnocení požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) 

stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popř. předpokládanou 
výši finančních potřeb jak na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a 
zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu, 

• stručné zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti, 
• stručné vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, 

jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod. 
 

(d) Pro zpracování a pro další komunikaci s MŠMT na bázi formuláře Dokumentace_akce 
je nutná instalace software 602XML Filler. Tento software (a jeho případné následné 
aktualizace) je volně ke stažení z webových stránek Ministerstva financí, z adresy: 
www.isprofin.cz/602XML.php. 
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(e) Teprve po nainstalování tohoto software je možné přikročit ke stažení formulářů 
Dokumentace_akce.zfo buď z www.isprofin.cz/602XML.php (s ohledem na vývoj 
databázového software MF-ISPROFIN je nutné rovněž sledovat aktualizaci tohoto 
formuláře, kterou bude MF vždy avizovat), anebo již předpřipravených formulářů 
MŠMT. 

 
(f) Pro výchozí zpracování elektronických formulářů Dokumentace_akce lze pro Program 

233510 použít ze strany MŠMT předpřipravené verze, zpracované zvlášť pro 
podprogram 233512  a pro podprogram 233513, které jsou volně ke stažení 
z webových stránek MŠMT ( a po instalaci 602XML Filler jsou k použití). Adresa:  
www.msmt.cz/Sport a tělovýchova/Dotace/Investiční/Dokumenty . 

 
Poznámka: 
 Žadatelé o dotaci z PROGRAMU 233510 musí mít na paměti, že předložení základních, 

písemných podkladů požadovaných k jednání o poskytnutí dotace je pouze první krok 
v celém řízení.  

 U schválených žadatelů, veškerá další komunikace mezi MŠMT jakožto správcem 
programu a příjemcem dotace  bude nadále vedena převážně v elektronické formě.  

 MŠMT nebude nadále přijímat formuláře RA80-RA88.   
 Pokud jsou stanovené podmínky nad rámec technických možností žadatele o dotaci, je 

jenom věcí žadatele, aby si zajistil náhradní řešení (inženýrskou organizaci, u TJ pomoc 
střešní organizace, případně pomoc odborných útvarů obecních nebo městských úřadů, 
pokud takovou poskytují a apod.). 

 
7. Žádosti k programu 233510  se předkládají s přesným označením podprogramu:  

 pod značkou „233512“ 
 pod značkou „233513“ 

 

8. Žádosti se předkládají v jednom písemném vyhotovení na adresu: MŠMT – odbor 50, 
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1   v období      od  10.října  do   31. října 2007.  

 

Upozornění:  Na projekty došlé mimo termín nebude brán zřetel. 
 
 

V Praze dne:  6. srpna 2007 
 
 
 

                                                                  Jan  Kocourek, v.r. 
                                                                  náměstek ministryně 
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Formulář pro Státní dotace 
I. 

Obecná část 
 

Žádost nestátní neziskové organizace o neinvestiční státní dotaci 
pro rok 2008 

 (vyplní žadatel ve všech bodech!) 
 

Název poskytovatele dotace:  MŠMT 
Interní č. žádosti: 
(nevyplňovat)   Ž_2008_    _        

       doplní MŠMT                   vzor: Ž_2008_č.Programu_Poř.č. 
         (Ž_2008_P_001) 
(Vyplní žadatel) 

Žádost je podávána na PROGRAM: 
* 

* Poznámka:    
- Uvádí se číslo vyhlášeného programu I. – VIII,  
- Formulář obsahuje 2 části: obecnou a specifickou. 
- Pro programy I. až IV. se podává formulář pouze s obecnou částí, a u zastřešujících 

organizací včetně seznamu dílčích realizátorů projektu. 
- U programů V. až VIII., nutno podat formulář (obě části) pro každý program 

samostatně.   
- U žádostí k programům V. až VIII. s více projekty je nutno vyplnit specifickou část 2 

pro každý projekt samostatně.  
 

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

 

OBČANSKÉ  SDRUŽENÍ : 
-Zastřešující organizace 
-Samostatné občan. sdružení 
 

:                                                                                                 -   

                                                             .  zkratka :                       . 

 

ADRESA:  

PSČ:         . Tel.:                    Fax:           Mob.:    

E-mail:      www:      
 

REGISTRACE: Číslo a datum registrace u MV:          

IČO:           DIČ:     

Peněžní ústav:  

kód banky:    
Číslo účtu:    
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2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 
Příjmení, jméno,                                                             titul                           funkce 
   

Kontaktní adresa                                                                                                                  PSČ 
  

Telefon/ fax                                 e-mail                                                          Podpisový vzor statut. zástupce 

   
* U více statutárních zástupců je nutné uvést seznam, včetně 

podpisových vzorů v příloze. 
 

 

 
3. Členská základna: 1)           

- Počet  subjektů   a) celkem  klubů:                         . 

                  b) z toho klubů z jiných organizací:                           . 

- Počet  členů                 (pro registrované použít svazovou registraci sportovců v postup. soutěžích)   *                                

Věková kategorie celkem registrovaní 

Mládež   
Senioři   

Celkem   
4. Počet krajů v činnosti organizace:  1)                                                      

 

5. Účetní hodnota majetku organizace v tis. Kč:  1) 
 

6. Datum podání daňového přiznání na FÚ:                                   . 

                    a) příjmy:                                               .     z toho členské příspěvky: _______________ 

b) výdaje:                                                 .   

c) výše daně:                                            . 

7. Statutární orgán prohlašuje, že pro rok 2008 na předložené projekty uvedené 
       v příloze:      a)   žádá státní dotace od jiného resortu:     ANO    x      NE  *   

      b)   žádá státní dotace od jiného resortu       :                              .  
           (Uveďte jmenovitě resort a výši požadované dotace) 

* nehodící se škrtněte 
1)   údaj za celý kalendářní rok z poslední uzávěrky ke dni 31.12.    –   následná aktualizace, dle výzvy MŠMT. 
Poznámka:  Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Celková výše požadované dotace  =  součet dílčích projektů uvedených v částích II. 
Celkové 
náklady:  Požadovaná 

dotace 2008:  Počet 
projektů:  

!!! Nutno vyplnit u Programu V. – VIII.                                                                                                            v  Kč 
 

Zpracoval: ……………………………….              Statutární zástupce: ………………………..................... 
Datum:                                                                         Razítko: 
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II. 
Specifická část 

 
Žádost NNO o neinvestiční státní dotaci pro rok 2008 

P R O J E K T  
                                                           

(vyplní žadatel na každý projekt zvlášť) 

PROGRAM:  Název 
projektu:  

Občanské sdružení:  
 
 

8. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace 

8.1.  Doba realizace: od:                         .  do:                         .  

(realizace může trvat déle než jeden rozpočtový rok) 

8.2. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu, prostřednictvím MŠMT již v minulém 

kalendářním roce?  

Pokud ano, uveďte ze kterého vyhlášeného programu:                        .   

a v jaké výši:                                            .      stav realizace: ______________________ 

 

9. EKONOMIKA PROJEKTU:                          
                                                                                                                                                  v  Kč 

Celkové náklady projektu:  
z toho:   

Požadovaná výše dotace:  
z toho:                                  

mzdy                                    

služby  

materiál  

Požadovaná výše dotace v % k celkovým nákladům:  
 

Financování z jiných státních zdrojů, uvést 
z jakých: 

                                                         

Financování z jiných zdrojů, uvést z jakých:  

uvést jejich celkový objem  

U projektu VIII. 

Typ vlastnictví:  

Doba dlouhodobého pronájmu:  

Počet dílčích příjemců dotace u zastřeš. a ústřed. organizací:    
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10. Základní idea a stručný obsah projektu  
 

(zdůvodněný a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro příslušnou cílovou skupinu 
- pokud se jedná o pokračující projekt, stručné vyhodnocení jeho dosavadní realizace ) 

Obsah *: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rozšířit v příloze 
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11. Realizátor projektu (gestor) 

Jméno, titul, funkce  
 

Organizace  
 

Kontaktní adresa  
                                                                                     E-mail 

Telefon/Fax   
 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do dotačního programu. 

 

12.  Požadované přílohy: 

Přikládané přílohy k žádosti              ANO x NE 

a) Kopie stanov a příslušná registrace NNO  
b) Ověřená kopie IČO  
c) Ověřená kopie smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u 

peněžního ústavu 
 

d) U více statutárních zástupců přiložit seznam statutárních 
zástupců, včetně podpisových vzorů 

 

e) Pouze u programu VIII., doklad o vlastnictví (dlouhodobém 
pronájmu) budovy, či pozemku, na jejichž provoz a údržbu je 
NNO požadována dotace. Mimo žadatelů uvedených v bodu 3. 

 

 

 

13.  Příjemce žádostí a projektů: 

a)  Adresa: 

  MŠMT – odbor 50 

  Karmelitská 7, 

  118 12  Praha 1 

b)  Na obálce vyznačte Program č……/2008  
 

Poznámka:  Potvrzené originály  k žádosti (podpis a razítko), včetně příloh zasílejte poštou dle určených 
termínů na adresu MŠMT.  

 

 

Zpracoval: ………………………….      Statutární zástupce: ……………………….………………... 
                                                                                    (vypsat hůlkovým písmem) 
   
Datum:                                                           

        Statutární zástupce:  …...…………………………………… 
                               podpis 

            Razítko: 



MŠMT                                                                                           Státní podpora sportu 2008  
č.j. 15 400/2007-501                                                                                                   Příloha č. 2 

 1

Formulář pro Státní dotace  
 

 
Žádost  k  „ROZVOJOVÉMU  PROGRAMU - SG“  o neinvestiční státní 

dotaci pro rok 2008 
 

 (vyplní žadatel ve všech bodech!) 

Název poskytovatele dotace:  MŠMT 
Interní č. žádosti: 
(nevyplňovat)   Ž_2008_    _        

    * doplní MŠMT                  vzor: Ž_2008_č.Programu_Poř.č. 
         (Ž_2008_RP_001) 
 
1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

 

Gymnázium, Sportovní 
gymnázium 
 

Název:                                                                                           -   

                                                             .  zkratka :                       . 

 

ADRESA:  

PSČ:         . Tel.:                    Fax:           Mob.:    

E-mail:      www:      
 

2. Statutární zástupci školy 

Ředitel školy:   Příjmení,             Jméno,                                                  titul 
   

Telefon / mobil                                 e-mail                                                         
   
  

Zástupce ředitele:  Příjmení,     Jméno,                                                  titul 
   

Telefon / mobil                                 e-mail                                                         
   

 
Příjmení,                                            Jméno,                                                  titul 
   

Telefon / mobil                                 e-mail                                                         
   

 
3. Údaje o programu, na který je žádána státní dotace 

 a)  Doba realizace: od:                         .  do:                         .  
*    nehodící se škrtněte. 
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4. EKONOMIKA PROJEKTU:   
„Pro kalendářní rok 2008“                          

                                                                                                                                             v Kč 

Požadovaná výše dotace celkem:  
z toho:                                    

osobní náklady                           
z toho:  

platy:  

OON:  

pojistné:  

FKSP:  
 

ONIV  
 
 
 
5. Informativní přehled:   
 

Poř. Sport Počet 
trenérů 

Velikost  
úvazku 

Počet 
sportovců 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 
 
6.  Využívání sportovního a tělovýchovného zařízení:                                                v Kč 

             Finanční 
náklady 
celkem 

Vlastní zařízení:   

Pronájem:   

Ostatní:   

 
 
 
7. Základní idea a stručný obsah projektu  

(zdůvodněný a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro příslušnou cílovou 
skupinu - pokud se jedná o pokračující projekt, stručné vyhodnocení jeho dosavadní 
realizace, viz. následující tabulka - Obsah) 
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Obsah*:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Případně rozšířit v příloze 

 
 
 
8. Doplňkové údaje  

(následující tabulka je ilustrativní. Možno využít a přiložit „Zahajovací výkaz“ pro ÚIV 
o sportovní přípravě pro příslušný rok)  
 
a) Jmenovitý seznam trenérů 
 
Příjmení, jméno, titul sport vzdělání 

kvalifikace 
velikost 
úvazku 

Počet 
sportovců

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Případně rozšířit 
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b) Jmenovitý seznam reprezentantů 
 

Příjmení, jméno * sport Rok  
narození 

Věková 
kategorie ** 

Úspěšnost 
sportovce***

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* Případně rozšířit 
** Jedná se o sportovní kategorii např. U-16 
*** Uvést úspěšnost sportovce např. člen širší reprezentace  

nebo účast na soutěžích  ODM, MČR, EYOF, MEJ a MSJ. 
 
 

9. Příjemce žádostí a projektů: 

a)  Adresa: 

  MŠMT – odbor 50 

  Karmelitská 7, 

  118 12  Praha 1 

b)  Elektronické spojení:  jan.vosatka@msmt.cz   
 

Potvrzené originály  k žádosti (podpis a razítko), včetně příloh zasílejte poštou dle určených termínů na 
adresu MŠMT.  

 
Poznámka:  Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o   

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

Zpracoval: ………………………….      Statutární zástupce: ……………………….………………... 
                                                                                    (vypsat hůlkovým písmem) 
   
Datum:                                                           

        Statutární zástupce:  …...…………………………………… 
                               podpis 

            Razítko: 
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Formulář pro Státní dotace 

PROGRAM  233510 
 

Ž Á D O S T   p r o   r o k    2 0 0 8 
o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na podporu stavby nebo  

jiné investiční akce 
(dále jen Investiční záměr) 

„Program  podpory rozvoje a obnovy materiálně-technické základny sportu a tělovýchovy“ 
 
   Podprogram Pořad.číslo 
    

 
 

Vysvětlivky:  
Nevyplňovat- údaje pouze  pro potřeby MŠMT 
 
 

A.  Identifikační údaje žadatele o dotaci 1) 
(pouze nestátní neziskové organizace-občanské sdružení v tělovýchově a sportu anebo obec, město) 

 
 Registrovaný název  

 
 Sídlo  

 
 Celá adresa  

 
 IČO  

 
Vysvětlivky:  
Nestátní nezisková organizace- občanské sdružení v tělovýchově a sportu,  ne obcí zřízená právnická osoba 
 
 
A1.  Statutární zástupci a osoby pověřené jednáním o žádost o dotaci 
 Jméno (funkce) Telefon FAX e:mail 
    

 
 

    
 

 

 
 
A2. Identifikační údaje zastupující střešní organizace 

(uvádí se pouze v případě nestátní neziskové organizace-občanského sdružení v tělovýchově a sportu, 
pokud tato svojí zastřešující organizaci anebo nebo svůj sportovní svaz  zplnomocňuje jednáním pro 
další řízení o dotaci a pro realizaci investiční akce) 

 
 Registrovaný název  

 
 Sídlo  

 
 Celá adresa  

 
 IČO  
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B. Charakteristika návrhu Investičního záměru 2) 
(předkládaného k poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu) 

 
 
 Místo stavby  

 
 Okres  

 
 Kraj  

 
 Výstižný název (max. 20 znaků)  

 
 Hlavní sportovní náplň  

 
 Dosahovaná úroveň činnosti  

 
 Přihlášení se k Podprogramu  

 
 
 
Vysvětlivky:  
 
Místo stavby – v případě j.strojů, zařízení, inventáře či mobiliáře nebo j.movitého majetku-

se uvádí sídlo žadatele 
Výstižný název-název vystihující konkrétní hlavní obsah (nikoli obecný)  investičního 

záměru (např. reko povrchu hřiště, nástavba tělocvičny,nákup nářadí,reko 
sociál.zařízení, stavba střelnice,stavba šaten,rozšíření atlet.ploch, apod.) 

Hlavní sportovní náplň-hlavní sportovní discipliny, které mají být investičním záměrem 
saturovány (např. fotbal, tenis, míčové hry obecně, gymnastika, letecká 
akrobacie apod.) 

Dosahovaná úroveň-charakteristika dosahované úrovně hlavní sportovní náplně 
(např.rekreační, juniorské přebory, republiková mistrovství, školní a veřejná, 
příprava sportovní reprezentace apod.)  

Přihlášení se k Podprogramu – viz Zásady MŠMT  
(možnosti: 233512-obecná tělovýchova a sport; 233513-pouze sportovní reprezentace) 
 
 
 
 
 
B1.  Majetko-právní vztahy k návrhu Investičního záměru 3) 
 
 Stavba  

 
 Pozemky  

 
 
 
Vysvětlivky 
 
Stavba-uvést, kdo je (bude) majitelem  nemovitosti dotčené investičním záměrem 
Pozemky- uvést, kdo je majitelem pozemků, dotčených investičním záměrem 
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C. Prohlášení žadatele o dotaci 
 
Žadatel závazně potvrzuje, že: 
 
1. se seznámil se Zásadami MŠMT pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního 

rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve sportu 
platnými pro r.2008. Předkládaná žádost a údaje v ní uvedené nejsou s těmito Zásadami 
v rozporu, 

2. bere na vědomí, že v případě schválení dotace, bude se i v dalším postupu realizace 
projektu, řídit těmito Zásadami MŠMT, 

3. bere na vědomí skutečnost, když následná kontrola této žádosti zjistí, že předkládané 
údaje a dokumentace neodpovídají skutečnosti, bude to posuzováno jako pokus o 
neoprávněné získání prostředků státního rozpočtu, 

4. souhlasí (v případě schválení jeho žádosti o poskytnutí dotace) se zveřejněním svého 
názvu, sídla, dotačního titulu, účelu použité dotace a výše schválené (resp.přijaté) 
dotace,  

5. bere na vědomí, že v případě schválení dotace ze strany MŠMT potvrzené vydáním 
registračního listu (ne dříve), je povinen k vydání rozhodnutí a k uvolnění čerpání 
dotace zaslat bez dalšího vyzvání na MŠMT znovu dále uvedené doklady: 

a) Investiční záměr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební řízení (platí  
i pro záměry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických parametrů. 
V případě jednotlivých strojů a zařízení jejich specifikace (české názvy). 

b) Aktualizované, vyplněné a potvrzené (každý list) formuláře S-05 (viz Vyhláška 
č.560/2006 Sb.) 

c) Aktualizovaný (podle výběrového řízení) rozpočet na úrovni výkazu výměr, 

a dále kopie platných dokladů 
d) o provedení územně-stavebním řízení (stanovisko stavebního úřadu), 

e) o posouzení a vyhodnocení nabídek dle §69 Zák.č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách (u podlimitních akcí rovněž adekvátní doklad o provedeném výběrovém 
řízení), 

f)    smluv o dílo (k doložení údajů jednotlivých položek formuláře S-05) 

g) jiné doklady dle samostatného vyžádání MŠMT. 
 
Poznámka:  Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o   svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Zpracoval: ………………………….      Statutární zástupce: ……………………….………………... 
                                                                                    (vypsat hůlkovým písmem) 
   
Datum:                                                           

        Statutární zástupce:  …...…………………………………… 
                               podpis 

            Razítko: 
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D. Dokumentace požadovaná jako součást žádosti o dotaci 
(dokumentace dokládající výše uvedené údaje-přílohy k žádosti) 

 
 
 01) Identifikační údaje žadatele 
  U NNO kopie stanov a registrace MV, kopie dokladu o přidělení IČO 

(doklady nejsou nutné v případě, že platí A2, anebo že kdy jde o obec,město) 
 

 02) Charakteristika investičního záměru 
 a) Investiční záměr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební řízení 

(platí i pro záměry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením technických 
parametrů. 
V případě jednotlivých strojů a zařízení jejich specifikace (české názvy). 

 b) Vyplněné a potvrzené (každý list) formuláře S-05 (viz Vyhl.č.560/2006 Sb.) 
 c) Souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr. 
 d) Stanovisko nebo koncepci příslušného národního sportovního svazu nebo 

zastřešující tělovýchovné organizace.  
 e) Stanovisko města nebo obce ve vazbě na koncepci rozvoje a na územní plán. 

 
 03) Majetko-právní vztahy k investičnímu záměru 
 a) Výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb  

(ne starší 3 měsíce) 
 b) Platná dlouhodobá nájemní smlouva (ještě min. 15 let), pokud je žádáno  

o dotaci do majetku jiného subjektu než je příjemce dotace, písemný souhlas 
majitele nemovitosti s navrhovanou investici a způsob vypořádání v případě 
zániku smlouvy. 

 c) Doklady k zajištění dofinancování do úrovně rozpočtu (spolufinancování)-jinak 
viz Zásady MŠMT o povinné spoluúčasti na financování investice.  

 d) Potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové 
nedoplatky, že není v úpadku a že jeho majetek není zatížen zástavním právem 
(u NNO není nutné v případě A2). 

 e) Potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá 
nedoplatky na sociálním pojištění (u NNO není nutné v případě A2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


