Sttátní po
odporaa sporttu pro rok
r 20 13
Projednán
no poradou vvedení MŠM
MT dne 19. čeervna 2012
pod č.j. M
MŠMT-19507
7/2012-50

ÚVOD
D
Odbor sporttu Ministerrstva školsttví, mládežže a tělov
výchovy (ddále jen „M
MŠMT“)
předložiil návrh materiálu
m
„S
Státní podppora sportu
u pro rok 2013“ v soouvislosti s dotační
politikoou státního rozpočtu prro rok 20133. Uvedený
ý návrh porada vedení MŠMT prrojednala
dne 19. června 20112. Materiáál o Státní ppodpoře spo
ortu pro rok
k 2013 kompplexně zahrrnuje jak
neinvestiční, tak kaapitálové prrostředky.
Zee strany stáátního rozpo
očtu je předdběžně stan
noven návrh
h finančníhoo objemu pro
p sport
pro rok 2013 ve výši
v
2 982 784
7 tis. Kč.. Finanční objem
o
pro oblast sporrtu roku 20
013 bude
určen po schváleníí PS PČR a rozepsán M
Ministerstvem financí (cca prosinnec letošníh
ho roku).
Pro infoormaci uváddíme závazn
né ukazatelee v členění státního
s
rozzpočtu.
Státní ppodpora je orientována
o
na plnění úk
úkolů vyplýv
vajících ze:
• zákoona č. 2/19969 Sb., o zřízení minissterstev a jiiných ústřed
dních orgánnů státní sprrávy ČR,
ve znnění pozdějšších předpissů,
• zákoona č. 115//2001 Sb., o podpoře sportu ze dne
d 28. úno
ora 2001, vve znění po
ozdějších
předppisů,
• usneesení vlády ze dne 9. břřezna 2011 č. 167 o Ko
oncepci státtní podpory sportu v ČR
R.
Prrogramy jssou veřejněě vyhlašovvány v soulladu se záákonem č. 218/2000 Sb., o
rozpočtoových pravidlech a o změně
z
někteerých souviisejících zák
konů (rozpoočtová prav
vidla), ve
znění poozdějších přředpisů, a s usnesením
m vlády ze dne
d 1. únoraa 2010 č. 922 o „Zásadách vlády
pro poskytování dotací ze státního rrozpočtu ČR
Č nestátn
ním neziskoovým orgaanizacím
vy“.
ústředníími orgány státní správ
Poočet, složenní a obsaho
ové zaměřenní programů
ů vychází z finančníhoo objemu zákona
z
o
státním rozpočtu roku
r
2013 pro oblast sportu. Ob
bdobně jako
o v minulém
m roce je podpora
orientovvána na vyyhlášení pětti programůů neinvestiičního a jednoho proggramu inveestičního
charakteeru v členěnní:
1
2
3
4
5
6

Proogramy 2013
Proogram I – Spoortovní reprezentace
R
Resortní
sporto
ovní centra M
MO, MV, MŠM
MT a ADV
Proogram II – Sportovně talen
ntovaná mládeež
Proogram III – Všeobecná
V
činn
nost
Proogram IV – Údržba
Ú
a provo
oz sportovníchh zařízení
Proogram V – Organizace spo
ortu
Proogram 1335100 – Podpora materiál.
m
tech. základny sporrtu

Charakter
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
neinvestice
investice

Uzávěrka
U
30
0.11.2012
*
30
0.11.2012
30.9.2012
30.9.2012
30.9.2012
30.9.2012

ELKEM
CE

*Finančční podporra činnosti Resortních
h sportovních center (dále jen „R
RSC“) Min
nisterstva
školstvíí mládeže a tělovýcho
ovy, Ministterstva obrany ČR, Ministerstva
M
vnitra ČR
R, včetně
zajištěnní činnosti Antidopingo
A
ového výbooru ČR (dálle jen „ADV
V“). Státní dotace se realizují,
r
prostředdnictvím MŠMT, na záákladě schvááleného finaančního objjemu v rámcci státního rozpočtu
r
a na zzákladě kooordinační činnosti
č
M
MŠMT s RS
SC. Finan
nční prostřředky se převádějí
p
rozpočtoovým opatřřením prostřřednictvím M
Ministerstva financí naa příslušné rresorty.
1

Dle připomínek, námětů a zkušeností z obsahového vymezení dotací, včetně závěrů
získaných z realizace finančních prostředků v roce 2012 je precizován vztah: poskytovatel a
příjemce státní dotace – konečný příjemce. Z tohoto důvodu je charakterizována struktura
státních dotací směřujících na podporu samotné sportovní činnosti jak v oblasti sportovní
reprezentace, včetně sportovně talentované mládeže, tak na podporu všeobecné sportovní
činnosti, včetně provozu a údržby sportovních zařízení a organizace sportu.
Státní dotace jsou poskytované NNO s registrovanými stanovami podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
Obsahově jsou rovněž vybrané programy koncipovány tak, aby umožnily naplňovat
vládní programy „Zdraví pro všechny v 21. století“, „Program na podporu stárnoucí
populace“ a reagovat na doporučení ministrů pro sport v Evropské unii (dále jen „EU“).
Vyhlášení programů rovněž zohledňuje závěry z uskutečněných interních auditů MŠMT
z období roků 2011 až 2012, resp. z kontrolního protokolu o kontrole NKÚ
č. 07/17-430/28/08 a následných opatření z nich vyplývajících. Z tohoto důvodu je vyhlášena
i podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR velkého rozsahu, resp. přesahující
období jednoho kalendářního roku. Metodické principy k tomuto zaměření jsou zapracovány
do zásad programů sportovní reprezentace a organizace sportu.
Na veřejné vyhlášení programů navazuje další postup pro poskytnutí a realizaci státních
prostředků, který PV MŠMT projednala s platností pro období od roku 2011 do roku 2014.
Jedná se o dokumenty vymezující systémem metodických pokynů, výběrových principů a
kritérií, včetně využití doporučení poradních, expertních komisí. Dokumenty projednala PV
MŠMT pod č.j. 24 116/2010-50 – „Metodický postup poskytování dotací vyhlášených Státní
podporou sportu pro období 2011 až 2014“, ve znění pozdějších aktualizací.
Aktualizaci Metodického postupu projednala gremiální porada náměstka ministra pro
skupinu V dne 18. června a schválila dne 9. července 2012 pod č.j. MŠMT-23407/2012-50
(zveřejněno na internetových stránkách MŠMT – sport – dotace).
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Státní podpora
p
a sportu
u pro ro
ok 20133
A. Obeecná ustaanovení – neinvestičn
n
ní prostředky
1.

Proogramy státnní podpory sportu pro nestátní neziskové org
ganizace (dáále jen „NN
NO“) pro
rokk 2013 (dálee jen „Progrramy“) vyhhlašuje Min
nisterstvo šk
kolství, mlád
ádeže a tělov
výchovy
(dáále jen „MŠM
MT“), v sou
uladu se zákkonem č. 218/2000 Sb
b., o rozpočttových prav
vidlech a
visejících zzákonů (rozzpočtová pravidla), vee znění po
ozdějších
o zzměně něktterých souv
předpisů, v návvaznosti na usnesení vllády ze dne 1. února 20
010 č. 92 o Zásadách vlády
v
pro
posskytování dotací
d
ze státního rrozpočtu České
Č
repu
ubliky nestá
tátním neziiskovým
orgganizacím ússtředními orrgány státníí správy.

2.

Proogramy jsouu zaměřeny na plnění oobsahového zaměření s ohledem nna usnesení vlády ze
dnee 9. března 2011 č. 16
67 o Konceepci státní podpory
p
sportu v Českké republicee a mají
opooru v zákonnu č. 115/20
001 Sb., o ppodpoře spo
ortu, ve zněn
ní pozdějšícch předpisů
ů, a které
jsouu v působnoosti od 1. ledna do 31. pprosince rok
ku 2012.
Vyhhlášení proggramů je ro
ovněž v soulladu s usnessením vlády
y ze dne 30 . října 2002
2 č. 1046
k D
Dlouhodobéému program
mu zlepšovvání zdravo
otního stavu
u obyvatelst
stva ČR Zd
draví pro
všeechny v 21. století a s doporučením
d
mi ministrů sportu EU.

3.

Na poskytnutí dotace ze státního roozpočtu dle zákona č. 218/2000
2
SSb., o rozpo
očtových
praavidlech, ve znění pozd
dějších předppisů:
a) nna peněžní prostředky
p
státního rozzpočtu není právní náro
ok,
b) o poskytnuttí dotace a její výši rozhhoduje posk
kytovatel,
c) ddle zákona č. 218/200
00 Sb., citaace: „na rozzhodnutí po
odle odstavvce 3 se neevztahují
oobecné předdpisy o spráávním řízeníí 15) a je vy
yloučeno jeh
ho soudní ppřezkoumán
ní. 15a)“.

B. Pok
kyny pro předklád
p
ání žádosstí – neinveestiční prosstředky
1.

Žad
datelem je: NNO – s registrací stanov pod
dle zákona č. 83/19900 Sb., o sdrružování
obččanů, ve znnění pozdějšších předpissů a získán
ním identifik
kačního číssla organizaace (dále
jen „IČ), s cellostátní půssobností (čiinnost ve všech
v
krajícch ČR), s vvýjimkou náárodních
spoortovních svvazů zařazeených do pprogramu olympijskýc
o
h her, pokkud není vy
ymezeno
cíleem program
mu jinak, v oblasti
o
sporrtu se za subjekty - sportovní sdrružení pova
ažují:
a) nnárodní spoortovní svazz s celostátnní působnosttí (dále jen „sportovní
„
ssvaz“),
b) ssportovní orrganizace s celostátní ppůsobností (např.
(
ČOS, KČT apodd.)
c) ssportovní orrganizace, působící
p
na základě meezinárodní autority
a
(ČO
OV),
d) N
NNO-servissní organizaace (např. Č
ČSTV, SSSČ
ČR apod.) pouze
p
s účellovým vymeezením:
- TJ/SK jaako vlastník
ků a dlouhhodobých pronajímate
p
elů (min. 110 let) spo
ortovních
zařízení s víceúčelovým zaměěřením (s více
v
sporty - víceúčeloové haly, arreály pro
více sporrtů apod.), vč.
v vlastnicttví servisní organizace,, pouze u Prrogramu IV
V,
- dle člensství sportov
vních svazů v servisní organizaci (max. do vvýše 2 % ro
ozpočtu),
pouze u Programu V,
V
- ostatních národních sportovních
s
h svazů, bezz duplicitnícch žádostí, ppouze u Prog. V.
Pozznámka: Daalší specifick
ké vymezenní je uveden
no u jednotliivých progrramů.
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2.

Žadatelem v oblasti zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“) je: NNO –
s registrací stanov podle zákona č. 83/1990 Sb., s vymezením jako u bodu 1, se považují
subjekty - sportovní sdružení se sporty, které jsou na programu PH a DH:
a) sportovní svaz s celostátní působností působící pro specifický druh handicapovaných
sportovců (dále jen „HS“), sdruženého v ČPV,
b) národní sportovní svaz a organizace s celostátní působností s činností pro ZPS,
c) sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority (ČPV, ČHSO).

3.

NNO plně zodpovídá za jmenovité údaje o členské základně – závazný ukazatel. Rok
2013 je přechodným obdobím, kdy je žadatel povinen pouze:
a) Vyplnit tabulku v žádosti bod 4 – Členská základna, včetně vybraných členských
příspěvků za rok 2011, dle skutečných údajů. Do členského příspěvku se
nezapočítávají příspěvky TJ, resp. příspěvky přímo určené na služby, provoz apod.
b) Současně předá k žádosti na přenosném nosiči elektronickou podobu databáze členské
základny za rok 2011 tak, jak ji eviduje. Nedodání = NNO nevede elektronicky
členskou základnu.
Upozornění: Od roku 2014 bude vyžadováno, bez výjimky, vyplnění a dodání
databázového souboru (minimálně v programu MS Excel) s údaji: příjmení – jméno –
rodné číslo bez údaje za lomítkem (rodné číslo zůstává pouze u NNO) – pohlaví název sportovního klubu – město/obec – údaj o členství (registrovaný sportovec,
trenér, rozhodčí, technický a organizační pracovník, funkcionář, ostatní) – a hlavní údaj
o zaplacené částce členského příspěvku (jmenovitě u každé osoby částka zaplacená
svazu, ale i klubu/oddílu).
NNO, která již má zpracované uvedené údaje může je předložit již pro rok 2013.
Obdržené údaje budou využity pro konečné uložiště.

4.

NNO předkládá kompletní žádost, dle stanovených podmínek, včetně vyplnění všech
potřebných údajů – zásadní kritéria. Vyžaduje-li to účelové zaměření programu, je nutné
zpracovat, přiložit k žádosti předběžný rozpočet projektu, včetně spoluúčasti, vlastních
prostředků a také seznam předpokládaných konečných příjemců dotace.
Upozornění: Předběžný rozpočet uváděný v žádosti žadatelem u Programů I, II a V je
pouze informativního charakteru a nemá vliv na konečné stanovení dotačního objemu ze
strany MŠMT, protože státní dotace je stanovena výpočtem podle faktografických údajů
a dle kritérií „Zásad“ k jednotlivým programům. Výjimkou je žádost o podporu
významné sportovní akce, kde je nutné uvést předběžný rozpočet s celkovým objemem a
spoluúčastí, včetně rozvahy příjmů a výdajů.

5.

Žádost na podporu „Významné sportovní akce“ (dále jen „VSA“) pořádané v ČR je
předkládána ve stanoveném termínu s uvedením názvu sportovní akce. Podpora VSA je
realizována prostřednictvím programu I a V; „Významná akce“ (VA) u programu III.
Žádosti NNO s celostátní působností se podávají s rozlišením dle časového období na:
a) jednoletou podporu – uskutečnění následného kalendářního roku.
b) víceletou podporu – uskutečnění finálové akce v horizontu 2 a více let. Evidence VSA/
VA na MŠMT již v době příprav, dle prvního podání žádosti.
c) víceletou podporu – informování MŠMT o podání návrhu na kandidaturu uspořádání
VSA/VA. Po schválení je akce evidována MŠMT na základě podané žádosti v daném
termínu.
Upozornění: Podpora VSA se poskytuje max. do výše 70 % rozpočtovaných nákladů,
pokud není Rozhodnutím stanoveno jinak.
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6.

Záštita poskytnutá MŠMT je pouze morální podporou sportovní akce a nezakládá nárok
na finanční příspěvek. Při případné realizaci podpory (s ohledem na možnosti stávajícího
rozpočtu) jsou vyžadovány stejné podmínky, jako u oficiálních žádostí, viz pokyny pro
předkládání žádostí.

7.

Metodické postupy výběru a realizace schválených žádostí jsou zpracovány v „Zásadách“
pro jednotlivé programy, kde jsou uvedeny i principy a kritéria státní podpory sportu.

8.

Státní podporu obdrží pouze žadatel, který má řádné vyúčtování dotace z předchozího
roku - vypořádání se státním rozpočtem a neporušil „Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu.

9.

Žádosti, které nesplňují stanovené podmínky veřejně vyhlášených programů nebo
nebudou řádně vyplněny, budou vyřazeny.

10. Podané projekty u programu 133510, které nejsou zrealizovány, se nevracejí, pokud si je
žadatel písemně nevyžádá na odboru sportu MŠMT.
11. Žadatelé budou informováni pouze prostřednictvím přehledů schválených projektů
zveřejněných na adrese: www.msmt.cz – sport - dotace po projednání poradou vedení
MŠMT.
12. V průběhu kalendářního roku, dle možností státního rozpočtu, je možné řešit mimořádné
záležitosti na základě stanovených principů MŠMT.
13. Při přípravě a samotném průběhu podávání žádostí poskytují pracovníci MŠMT pouze
stručné doplňující informace.
14. Žadatel bere na vědomí mimořádné situace, týkající se snižování již schváleného státního
rozpočtu, a je povinen akceptovat související změnová řízení.
15. Upozornění pro NNO: i při splnění podmínek je předběžné schválení dotace vázáno na
možnosti státního rozpočtu a na výběrovém procesu, kdy požadovaný objem může být
upraven – snížen, resp. nemusí být žádost realizována.
16. Upozornění pro NNO: zodpovědnost za čerpání státní dotace je na příjemci dotace, stejně
tak na konečném příjemci státních prostředků, kteří vedou podvojné účetnictví dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
17. Přehled veřejně vyhlašovaných programů Státní podpory sportu na rok 2013:
a) Neinvestiční dotace:
Výdajový okruh: Sportovní reprezentace
Program I
Sportovní reprezentace České republiky
Program II
Sportovně talentovaná mládež
Výdajový okruh:
Program III
Program IV
Program V

Všeobecná sportovní činnost
Všeobecná činnost
Údržba a provoz sportovních zařízení
Organizace sportu

b) Investiční dotace:
Program 133510
Podpora materiálně technické základny sportu
z toho:
Subtitul 133512: Materiálně technická základna sportovních organizací
Subtitul 133513: Materiálně technická základna sportovní reprezentace
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C. Dokumenty a termíny pro předkládání žádostí:
neinvestiční prostředky

1. Žadatelem je NNO, která předkládá žádost o poskytnutí státní dotace na vyhlášené
programy na předepsaných formulářích, viz příloha a dle vymezení, která jsou uvedená
v části „A. Obecná ustanovení“ a části „B. Pokyny pro předkládání žádostí“ tohoto
materiálu.
2. Žadatel musí vyplnit žádost pro každý program samostatně a musí doložit požadovanou
dokumentaci. Samostatně je předkládána i žádost na podporu významné akce/akcí a
také žádosti pro oblast zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“).
Upozornění: Nutno vyplnit všechny údaje formuláře.
3. Žádost musí obsahovat:
ověřenou kopii stanov s příslušnou registrací NNO, 1
ověřenou kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla organizace (IČ), 1
ověřenou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu. 1
jmenný seznam členů s údajem o výši zaplaceného členského příspěvku, viz B/3
- pouze v elektronické podobě a dle vzorového souboru – příloha.
e) přehled konečných příjemců – žadatelů o státní dotaci u Programu IV.
- pouze v elektronické podobě a dle vzorového souboru – příloha.
a)
b)
c)
d)

Žadatel předkládá ověřené kopie i údaje v elektronické podobě na přenosném nosiči
pouze jednou.
Při podání více žádosti je nutné přiložit již jen kopie písemných dokumentů a na každé
uvést, ke kterému programu byl přiložen originál ověřené kopie. U údajů o členské
základně je nutné obdobně uvést, u které žádosti je přiložen nosič CD nebo DVD.
Upozornění: Písemné údaje v žádosti musí být shodné s elektronickými údaji.
4. Před vyplněním žádosti je také nutné prostudovat doplňující informace účelového
zaměření a specifického vymezení u jednotlivých programů, které jsou součástí tohoto
dokumentu.
5. Žádosti se předkládají 1x v písemné podobě, včetně požadovaných podpisů na adresu:
MŠMT – odbor sportu, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Termín pro předkládání žádostí na rok 2013:
Žádosti pro program I a II - předkládají žadatelé
Žádosti pro program III až V - předkládají žadatelé

1

do 30. l i s t o p a d u 2012.
do 30. z á ř í 2012.

Při podávání žádostí na více programů se ověřená kopie přikládá pouze k jednomu programu. U ostatních je
přikládána již jen kopie s označením přímo na této kopii, u kterého programu je přiložen originál ověření.
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Program I – Státní sportovní reprezentace ČR
Účelové zaměření:
1.

Podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích dospělých a juniorů
a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích (zejména Olympijské,
Paralympijské a Deaflympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy,
Univerziády, mezinárodní soutěže pod patronací Mezinárodního a Evropského
olympijského výboru a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže), prostřednictvím
vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní
reprezentace.

2.

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

3.

Finanční objem státní podpory se stanovuje dle „Zásad“ pro program I. Pro rok 2013 se
jedná o svazy umístěné do 80. místa v TOP a tak zvaných předzávorkových organizací.

4.

MŠMT stanovuje konečný počet podporovaných sportovních svazů, vč. snížení počtu.

Specifické vymezení:
a) Žadatelem je NNO:
 národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“), který je
členem příslušné mezinárodní sportovní federace (dále jen „MSF“),
a kde je minimálně 20 členů MSF,
 sportovní organizace s celostátní působností, vč. organizací působící na základě
mezinárodní autority (ČOV, ČAUS, ČPV a ČHSO), včetně zabezpečení akce Special
Games (SG) a Global Games (GG) pouze prostřednictvím ČHSO – tzv.
předzávorkové organizace.
 pro oblast ZPS: sportovní svaz druhu postižení HS sdruženého v ČPV a národní
sportovní svaz s celostátní působností (žádosti se předkládají samostatně).
b) Sportovní svaz, dle „Zásad programu I“, předloží další podklady ke sportovní
reprezentaci: Finanční dotazník, seznam širší reprezentace, plán akcí, adresář členů
příslušné mezinárodní světové federace – pouze v elektronické podobě (formuláře jsou
součástí „Zásad“) na adresu: repre@msmt.cz
c) Dotace se poskytuje do výše 100 % bez podmínky spoluúčasti. Důvod: Sportovní
svazy a organizace plní úkoly spojené se zajištěním reprezentace České republiky i
v době snížené možnosti získání podpory sponzorů a dalších zdrojů pro spoluúčast.
d) Náklady na mzdové prostředky lze čerpat do výše 35% celkového finančního objemu.
e) Upozornění pro žadatele
¾ Zásadní údaj u žádosti – členská základna – elektronické zpracování, viz „pokyny“.
¾ Nový žadatel předkládá: Formulář oficiální žádosti včetně stanovených dokumentů
uvedených v „Zásadách“ programu I. Nový žadatel je zařazen do tříletého
sledovacího období bez finanční podpory.
¾ Žádost na podporu VSA se vyplňuje a předkládá samostatně. Poskytuje se max. do
výše 70 % rozpočtovaných nákladů, pokud není Rozhodnutím stanoveno jinak.
Podpora VSA pořádaných v ČR se podává prostřednictvím Programu I a V.
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Program II - Sportovně talentovaná mládež
Účelové zaměření:
1.

Sportovní svaz s finančním objemem efektivně hospodaří a stanovuje si podle ročního
plánu vlastní poměr rozdělení obdržených, státních prostředků na:
a) Sportovní centra mládeže – SCM
sportovní příprava talentů dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 -19 až 23
let, prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému
přípravy sportovních talentů. Sportovní svaz rozhoduje o podpoře talentů až do
věkové kategorie 23 let.
b) Sportovní střediska – SpS. Sportovní příprava talentů věkové kategorie 6 až 15 let
ve vybraných sportovních svazech, které jsou zařazeny do systému přípravy
sportovních talentů. Podporu lze také realizovat ve spolupráci s řediteli základních
škol s využitím potenciálu těchto školních zařízení.

2.

Finanční objem státní podpory se stanovuje dle „Zásad“ pro program II. Pro rok 2013 se
jedná o svazy umístěné do 80. místa v TOP.

3.

MŠMT stanovuje konečný počet podporovaných sportovních svazů, vč. snížení počtu.

4.

Podpora finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“, předkládá na MŠMT
pouze vyhlašovatel, resp. spoluorganizátor projektu, kterým může být pouze občanské
sdružení v oblasti sportu, proto je státní podpora poskytována prostřednictvím ČOV.

Specifické vymezení:
a) Žadatelem je NNO:
 národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“), který je
členem příslušné mezinárodní sportovní federace (dále jen „MSF“),
a kde je minimálně 20 členů MSF,
 sportovní organizace s celostátní působností, vč. organizací působící na základě
mezinárodní autority (ČOV, ČPV) – tzv. předzávorkové záležitosti,
 pro oblast ZPS:
a) národní sportovní svaz s celostátní působností působící pro ZPS,
b) sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh HS,
b) Sportovní svaz (u OH sportů povinné), dle „Zásad programu II“, předloží další
podklady ke sportovně talentované mládeži: Přehled SCM a SpS a seznam
sportovních talentů – pouze v elektronické podobě (vzorové tabulky jsou součástí
„Zásad“) na adresu: repre@msmt.cz.
c) Dotace se poskytuje do výše 100 % bez podmínky spoluúčasti. Důvod: Sportovní
svazy a organizace plní úkoly spojené se zajištěním reprezentace České republiky i
v době snížené možnosti získání podpory sponzorů a dalších zdrojů pro spoluúčast.
d) Náklady na mzdové prostředky lze čerpat do výše 85% celkového finančního objemu.
Vybrané sportovní olympijské svazy předloží systém evidence vedoucích trenérů SCM a
SpS, kteří budou v hlavním pracovním poměru s plným financování ze státních
prostředků, včetně zákonných odvodů.
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Program III – Všeobecná činnost
Účelové zaměření:
1. Oblast volnočasového, školního a univerzitního sportu
¾ Pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve
věkové kategorii 6 – 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center
sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve
sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a
na českou účast v zahraničí.
¾ Významná akce (dále jen „VA“) - podpora volnočasového sportu, která je zaměřena
pouze na podporu pořádání mezinárodní akce v ČR nebo na podporu české účasti na
zahraničních akcích. Nejedná se o podporu sportovní činnosti národních sport. svazů.
2. Oblast zdravotně postižených sportovců - ZPS
Podpora je určena pouze na činnost sportů, které jsou na programu Paralympijských (PH)
a Deaflympijských (DH) her s účelovým vymezením na:
¾ Zapojení mládeže a dospělých do pravidelné sportovní činnosti ZPS,
¾ Pořádání mezinárodních soutěží ZPS v ČR a účast na mezinárodních soutěží ZPS, bez
duplicitní podpory s Programem I.
Specifické vymezení:
a) Žadatelem je NNO:
 sportovní organizace s celostátní působností, působící v oblasti volnočasového,
školního a univerzitního spotu,
 pro oblast ZPS:
a) sportovní svaz s celostátní působností s druhem postižení HS, sdruženého v ČPV,
b) národní sportovní svaz s celostátní působností s činností pro ZPS,
c) sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority (ČPV, ČHSO),
d) sportovní organizace s celostátní působností a s činností pro ZPS,
b) Každý žadatel – příjemce dotace musí vyplnit a podat oficiální formulář žádosti, dle
stanovených pokynů pro podávání žádostí, viz výše.
c) Dotace se poskytují maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při
vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně do výše 30 %), s výjimkou u
zdravotně postižených sportovců a žáků školních a univerzitních sportovních klubů.
d) Náklady na mzdové prostředky lze čerpat do výše 25% celkového finančního objemu.
e) Upozornění pro žadatele:
¾ Zásadní údaj u žádosti – členská základna – elektronické zpracování, viz „pokyny“.
Údaje o ZPS jsou uvedeny samostatně.
¾ Členská základna u oblasti ZP je kritériem pro výpočet státní dotace.
¾ Podpora VA se poskytuje max. do výše 70 % rozpočtovaných nákladů,
s výjimkou oblasti ZPS, pokud není Rozhodnutím stanoveno jinak.
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Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
Účelové zaměření:
1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle
zvláštních právních předpisů2 nebo dlouhodobém nájmu NNO3. Sportovním zařízením
se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně
nebo převážně pro provozování sportu.
2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní
činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO2.
3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů
a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo
dlouhodobém nájmu NNO2.
Specifické vymezení:
a) Podpora je neinvestičního charakteru. Z tohoto důvodu nelze zaměňovat za investiční
projekt, který má vazbu na zvyšování hodnoty majetku.
b) Žadatelem je NNO:
 národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“),
 sportovní organizace s celostátní působností (ČOS, KČT ……),
 NNO - servisní organizace (ČSTV, SSSČR) pouze s účelovým vymezením požadavků:
- TJ/SK jako vlastníků a dlouhodobých pronajímatelů (min. 10 let) sportovních
zařízení s víceúčelovým zaměřením (s více sporty - víceúčelové haly, areály pro
více sportů apod.), vč. vlastnictví servisní organizace, pouze u programu IV.
 U oblasti ZPS: pouze vlastník a dlouhodobý pronajímatel (min. 10 let), který má ve
stanovách hlavní předmět činnosti sport handicapovaných.
c) Každý žadatel dotace musí vyplnit a podat oficiální formulář žádosti, dle stanovených
pokynů pro podávání žádostí, viz výše a s přehledem konečných příjemců
v elektronické podobě, viz tabulka k žádosti.
a) Dotace se poskytují maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při
vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně do výše 30 %), s výjimkou
oblasti ZPS a žáků školních a univerzitních sportovních klubů.
b) Upozornění pro žadatele
¾ Požadavek pouze do výše 60 % celkové hodnoty majetku sport. zařízení v tis. Kč.
¾ Údaj hodnoty majetku z účetní dokumentace v tis. Kč, nikoliv odhad.
¾ Údaj o vlastnictví, výpůjčce, dlouhodobém nájmu (min. na 10 let) – doklad o výpisu
z katastru nemovitostí, list vlastníka, souhlas vlastníka u dlouhodobého pronájmu.
¾ Údaj o členské základně a celkově vybraných členských příspěvcích.
¾ Koneční příjemci nemohou podávat žádost duplicitně.
¾ Sportovní zařízení, které jsou využívány pro činnost VSC MŠMT (pro sportovní
reprezentaci ČR) budou řešeny individuálně na základě požadavku VSC MŠMT.
2
3

§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.
zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti 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..
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Program V – Organizace sportu
Účelové zaměření:
1.

Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti NNO
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zajišťující pravidelnou, organizovanou sportovní činnost.

2.

Podpora je realizována v rámci všeobecné sportovní činnosti na zabezpečení sportovní
činnosti a na pořádání akcí v České republice (domácích, zahraničních), včetně oblasti ZPS.
Dotace se může poskytnout až do výše rozpočtovaných nákladů nebo pokud není
stanoveno Rozhodnutím jinak.

3.

Cílem podpory je zabezpečení sportovní činnosti členů NNO a zajištění organizace
nejen v ústředí, ale i u krajských, regionálních článků jejich organizační struktury.

Specifické vymezení:
a) Žadatelem je NNO:
 národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“),
 sportovní organizace s celostátní působností,
 sportovní organizace, působící na základě mezinárodní autority (ČOV, ČPV),
 NNO - servisní organizace (ČSTV, SSSČR…) pouze s účelovým vymezením
požadavků:
- dle členství sportovních svazů v servisní organizaci (max. do výše 2 % rozpočtu),
- ostatních národních sportovních svazů, bez duplicitních požadavků.
b) Každý žadatel dotace musí vyplnit a podat oficiální formulář žádosti, dle stanovených
pokynů pro podávání žádostí, viz výše a s přehledem konečných příjemců
v elektronické podobě (Sportovní kluby, resp. oddíly – mající IČ).
c) Náklady na mzdové prostředky lze čerpat do výše rozpočtovaných nákladů
schválené státní dotace.
d) Plátce DPH nesmí hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hodnoty, pokud může
uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Příjemce dotace, který zaplatil za
pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv
peněžními prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do
kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí
tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok
na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést částku
odpočtu na účet finančního vypořádání.
e) Upozornění pro žadatele
¾ Zásadní údaj u žádosti – členská základna – elektronické zpracování, viz „pokyny“.
¾ Členská základna u oblasti ZPS je kritériem pro výpočet státní dotace.
¾ Zásadní údaj u žádosti - hodnota o celkově vybraném členském příspěvku. Písemné
údaje v žádosti musí být shodné s elektronickými údaji.
¾ Podpora VSA se poskytuje max. do výše 70 % rozpočtovaných nákladů,
s výjimkou oblasti ZPS, pokud není Rozhodnutím stanoveno jinak.
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PROGRAM 133510
Podpora materiálně technické základny sportu
programové financování pro rok 2013

Účelové zaměření:
1. Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.
(pozn.: dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51200 XXXX)

2. Subtitul 133513: Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace.
pro občanská sdružení:
(pozn.:dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51300 XXXX)
pro resortní sportovní centra:
(pozn.:dle databáze Ministerstva financí - označení 133V51300 XXXX)

Specifické vymezení:
Každý žadatel – příjemce dotace musí vyplnit a podat oficiální formulář žádosti, včetně
vyplnění všech údajů a dodání příslušných dokladů.
ad. 1

Subtitul 133512:
a) Žadatelem je NNO, které vlastní (bude vlastnit) sportovní zařízení nebo
má výpůjčku, resp. dlouhodobou nájemní smlouvou (minimálně na 10 let) na
provozování sportovního zařízení.
b) Městům a obcím a jimi zřízeným organizacím v 100% vlastnictví (pouze
příspěvkové a rozpočtové organizace) jsou dotace poskytovány pouze výjimečně a
za následujících podmínek:
- dotace se poskytují pouze do sportovních zařízení, která již využívají na
základě smluv o využívání sportovišť s existující NNO,
- smlouvy o využívání sportovišť s NNO musí být uzavřeny na dobu minimálně
10 let po dokončení dotované akce,

ad. 2

Subtitul 133513:
a) Žadatelem jsou resortní sportovní centra a NNO zabezpečující systém přípravy
sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže, včetně pořádání mezinárodních
akcí.
b) Žádosti předkládají pouze NNO, národní sportovní svazy a resortní sportovní
centra, které zajišťují přípravu sportovní reprezentace ČR.

obecně:
a) Žádost nesmí být podávána duplicitně, ale pouze jedenkrát, a to buď přes servisní
organizaci s celostátní působností, nebo samostatně jako žádost NNO.
b) U jednotlivých, jmenovitých žádostí NNO se jedná o diferencovanou podporou,
omezenou možnostmi státního rozpočtu. Z tohoto důvodu může být dotace proti
požadavku snížena, s následnou výzvou na úpravu rozpočtu a investičního
záměru.
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Pokyny pro předkládání žádostí:
programové financování
Program 133510

1.

Oblast dotací se řídí vyhláškou č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb.,
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2.

Žadatelem je jmenovitá NNO, obec nebo město a předkládá žádost na předepsaných
formulářích, se stanovenými doklady a s vyznačením příslušného subtitulu, viz dále.

3.

Žadatel – příjemce dotace může pověřit zastupováním servisní organizaci s celostátní
působností a toto stanovisko uvede ve své žádosti. Pověřená servisní organizace podává
souhrn žádostí s požadovanými podklady od jednotlivých subjektů a uvede jejich
souhrnný přehled.

4.

Žadatel musí být vlastníkem sportovního zařízení nebo musí mít uzavřenou výpůjčku,
případně platnou dlouhodobou nájemní smlouvu o provozování sportovního zařízení
minimálně na období 10 let, kde probíhá pravidelná sportovní činnost zajišťovaná
občanským sdružením, viz majetkové a právní vztahy. Upřesněno v části „Specifické
vymezení“, viz výše.

5. Žádost musí obsahovat:
01)

Základní dokumenty žadatele
a) Formulář žádosti
b) Ověřenou kopii stanov s příslušnou registrací NNO, (doklady nejsou nutné
v případě, že jde o obec, město)
c) Ověřenou kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla organizace (IČ),
d) Ověřenou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu.

02)

Investiční záměr – charakteristika
a) Investiční záměr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební řízení
(obecně platí i pro záměry pouze s ohlašovací povinností), s uvedením
technických parametrů.
b) Investiční záměr na úrovni technické zprávy pro nákup strojů a zařízení
(SZNR) s uvedenými technickými parametry a specifikací (české názvy).
c) Výkresová část:
stavba - 4 výkresy vystihující technický záměr (situace, půdorys, řez a
pohled),
stroje - prospekt, či další informace vystihující investiční záměr, včetně
technických parametrů.
d) Souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr (nikoliv „slepý rozpočet“).
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Majetkové a právní vztahy
a) Ověřený výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb
(ne starší 3 měsíce)
b) Platná dlouhodobá nájemní musí být uzavřená na celoroční činnost na dobu
minimálně 10 let, s platností od roku podání žádosti. Upozornění: nelze
uzavírat s obchodní společností nebo fyzickou osobou.
c) Způsob vypořádání v případě zániku nájemní smlouvy a vypořádání vztahů se
státním rozpočtem.
d) Doklady k zajištění dofinancování do úrovně rozpočtu - povinná spoluúčast na
financování investice, viz příloha: tabulka vymezující spolufinancování.
e) Potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové
nedoplatky, a že jeho majetek není zatížen zástavním právem (ne starší 3
měsíce).
f) Potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá
nedoplatky na sociálním pojištění (ne starší 3 měsíce).

04)

Další dokumentace
a)
b)
c)
d)

Stanovisko příslušné NNO s celostátní působností v oblasti sportu.
Stanovisko města nebo obce ve vazbě na koncepci rozvoje a na územní plán.
Přiložit aktuální fotografii týkající se požadovaného projektu (max. 3 kusy),
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 zabezpečení jejich úhrady v roce následujícím po
roce uvedení stavby do provozu a dále.
e) Stručné zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti,
f) Stručné vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických,
jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

6.

Předložení žádosti o poskytnutí dotace je pouze první krok dotačního řízení a nezakládá
nárok na přidělení prostředků státního rozpočtu.

7.

Žadatelé budou informováni pouze prostřednictvím přehledů schválených projektů
zveřejněných na adrese: www.msmt.cz/Sport/dotace do tří dnů po projednání poradou
vedení MŠMT. Předpokládaný termín únor / březen příslušného kalendářního roku.
Příjemci dotací, jejichž žádosti byly schváleny a doporučeny k realizaci, budou
vyrozuměni informačním dopisem MŠMT.

8.

Pokud jsou stanovené podmínky nad rámec technických možností žadatele o dotaci, je
jenom věcí žadatele, aby si zajistil náhradní řešení (inženýrskou organizaci, u TJ/SK
pomoc střešní organizace, případně pomoc odborných útvarů obecních nebo městských
úřadů, pokud takovou poskytují a apod.).

9.

Podané projekty, které nejsou zrealizovány, se nevracejí, pokud si je žadatel písemně
samostatně nevyžádá.
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10. Upozornění: Pokud v průběhu dotačního řízení dojde u žadatele ke změnám, které
podstatně mění již schválenou dokumentaci žadatele, pak budou podmínky poskytnutí
státní dotace zpětně přehodnoceny.
11. Žádosti k investičního programu se předkládají s přesným označením subtitulů:
¾
pod značkou „subtitul 133512
¾
pod značkou „subtitul 133513
12. Žádosti se předkládají 1x v písemné podobě, včetně požadovaných podpisů na adresu:
MŠMT – odbor sportu, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Termín pro předkládání žádostí na rok 2013:
Žádosti pro program 133510 - předkládají žadatelé v období:

od

10. z á ř í

do

30. z á ř í 2012.

V Praze dne: 19. června 2012

Jan Kocourek, v.r.
náměstek ministra

Přílohy:
Příloha č. 1: Formulář žádosti pro státní neinvestiční dotaci na rok 2013.
Příloha č. 2: Formulář žádosti pro státní investiční dotaci na rok 2013.
Příloha č. 3: Tabulka pro program IV – přehled konečných příjemců v roce 2013.
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IV. Přílohy

Formulář pro Státní dotaci

ŽÁDOST pro rok

2013

Neinvestiční
státní dotace

1. Základní údaj - Oficiální žádost na vyhlášený program:

A.

PROGRAM č. : *

Žádost na veřejně vyhlášený

nebo

B.

Žádost na „VSA“ nebo „– VA“_pro PROGRAM č. :

*

*Pozn.: Významná sportovní akce (VSA) - Program V a Významná akce (VA) - Program III.

nebo

C.

PROGRAM č. : *

Žádost na podporu „ZPS“ – pro

* Poznámka: Vyplní žadatel pouze pro jednu z uvedených variant. Uvádí se pouze
jedno číslo vyhlášeného programu I – V. Další žádost na novém formuláři.

2. Zásadní údaj - Identifikační údaje o organizaci žádající o dotaci:
Název

Sportovní
sdružení 1)
Zkratka:
Ulice

Město

PSČ

ADRESA:
Kontaktní spojení:
Tel:

Mob:

E-mail:
Datum, resp. změna

Registrace č.:

IČ:
Název

Datum uzavření sml.

Bank. ústav:

Č.ú.:
Kód:

razítko:
1)

podpis:

Sportovní sdružení = charakteristika uvedená v bodě B. „Pokyny pro předkládání žádostí“.
1
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3. Statutární orgán (zástupci organizace)
Příjmení, jméno

Titul

Kontaktní spojení:
Tel:

Mob:

Funkce

E-mail:

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

Titul

Funkce

4. Zásadní údaj - Členská základna: 1)

v tis. Kč
Souhrn vybraných členských
příspěvků za rok 2011

Počty vyplní žadatel
Věková
kategorie

CELKEM

Registrovaní
sportovci

Ostatní

Sportovnímu
svazu – org.

CELKEM

Mládež
Dospělí
CELKEM

Součástí žádosti je elektronická verze členské základny, která je předána na MŠMT –
odbor sportu:
1. na přenosném nosiči – CD, DVD

Ano *

Ne *

2. připojeno k programu č. :

Upozornění: Písemné vyplnění uvedené tabulky je nutné.
5.

Zásadní údaj - NNO je plátcem DPH:

6.

Datum podání daňového přiznání na FÚ:

7.

ANO

x

NE *

.

a) příjmy:

.

b) výdaje:

.

c) výše daně:

.

Údaje o žádosti na státní dotaci
Doba realizace: od:
. do:
. rok _____________
(realizace může trvat déle než jeden rozpočtový rok, např. sportovní akce – VSA/VA)

razítko:

podpis:

* nehodící se škrtněte nebo zakroužkujte správnou odpověď
1)

Údaj za celý kalendářní rok z poslední uzávěrky ke dni 31.12. – následná aktualizace, dle výzvy MŠMT.
2
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Zásadní údaj - EKONOMIKA ŽÁDOSTI:
v tis. Kč

Celkové náklady projektu:
z toho:

Požadovaná výše dotace:
z toho:
mzdy
služby
materiál
ostatní
Požadovaná stát. dotace v % k celkovým nákladům:
Poznámka: Předpokládaný rozpis výdajů uveďte v bodu na následující straně.

9.

Další finanční zdroje:
v tis. Kč

Financování z jiných státních zdrojů, uvést z jakých:
Částka:

10. Zásadní údaj - Účetní hodnota majetku NNO - pro program IV:
Ústředí
Koneční
příjemci

v tis. Kč

ve vlastnictví
v dlouhodobém pronájmu
ve vlastnictví
v dlouhodobém pronájmu

CELKEM
Nutno uvést skutečný, poslední údaj – bude kontrolováno se seznamem v elektronické podobě

11. Zásadní údaj - Dílčí údaj pro program IV:
Počet příjemců dotace na úrovni ústředí:
Počet konečných příjemců dotace:
CELKEM

razítko:

podpis:
3
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12. Obsahové vymezení požadavku – stručný obsah projektu
• Stručný obsah projektu ve vztahu k vymezení vyhlášeného „Programu“. Vymezit období
čerpání dotace, případně uvést přesah kalendářního roku (např. u Programu I, III, V –
sportovní akce a VSA/VA). Zdůvodnění a informace o přínosu státní podpory pro
příslušnou cílovou skupinu.
• U programu III a zejména u žádostí na „Významné akce“ je třeba uvést rozpis předběžného
rozpočtu, stanovení příjmů a výdajů akce, včetně údaj o splnění spoluúčasti ve výši 30 %.
Obsah *:

Předpokládaný počet účastníků projektu *:
Předběžný rozpočet požadovaných prostředků: *
(rozepsat v položkách)

* Případně rozšířit na další celou stránku nebo rozšíření uvést v příloze. U žádostí k programům I, II a V
jsou údaje o rozpočtovaných a požadovaných nákladů pouze informativního charakteru. Důvodem je výpočet
finančního objemu, dle stanovených kritérií a doložené faktografie, ve vazbě na možnosti státního rozpočtu.
4
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13. Realizátor projektu (gestor)
Jméno, titul, funkce
Organizace
Kontaktní adresa
Telefon

Mobil

E-mail

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil realizátora projektu dotačního programu.

14. Požadované přílohy:
Přikládané přílohy k žádosti

1)

15.

a)

Ověřená kopie stanov a příslušná registrace.

b)

Ověřená kopie IČ. 1)

c)

Ověřená kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu. 1)

d)

U programu IV dodá NNO s celostátní působností, resp. servisní
organizace přehled o konečných příjemcích dotace, dle přiložené
tabulky v xls nebo xlsx. Nutno samostatně odeslat tuto tabulku
elektronicky na adresu: sport@msmt.cz. Tabulka je uvedena v příloze.
Nebo předat na přenosných nosičích.

e)

NNO s celostátní působností, dodá přehled jmenovité členské základny
a vybraných členských příspěvků, minimálně za kalendářní rok 2011.
Předáno na přenosném nosiči minimálně k jedné žádosti.

ANO x NE

Při podávání žádostí na více programů se ověřená kopie přikládá pouze k jednomu programu. U ostatních je
přikládána již jen kopie s označením přímo na této kopii, u kterého programu je přiložen originál ověření.

Žádosti se předkládají 1 x na adresu:

MŠMT – odbor 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Na obálce vyznačte: PROGRAM č……/2013
Prohlášení žadatele o dotace: Žadatel vyplnil všechny údaje podle skutečnosti a zodpovídá za jejich správnost.
Žadatel si je vědom toho, že nesrovnalosti v údajích mohou být důvodem k vyřazení žádosti z dalšího
realizačního procesu.
Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracoval: ………………………….

Zástupce organizace: ……………………….………………...
(vypsat hůlkovým písmem)

Datum:
Zástupce organizace: …...……………………………………
podpis
Razítko:
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Formulář pro Státní dotace

ŽÁDOST pro rok 2013
Programové financování: PROGRAM 133510
„Podpora materiálně technické základny sportu“
Podmínka: Nutno vyplnit číslo subtitulu a to:

133512 – sportovní organizace
nebo 133513 – sportovní reprezentace

Subtitul

A. Identifikační údaje žadatele o dotaci
Přímý příjemce dotace:
Registrovaný název:
Sídlo:
Celá adresa:
IČ:
Celková hodnota majetku - v tis.:

Celkem členů:

Pozn.: Celková hodnota majetku dle posledního evidovaného údaje.

Člen. příspěvky

mládež:

dospělí:

Vlastník majetku
Ano

Ne

Celkem v Kč:

Výpůjčka
Ano

Dlouhodobý pronájem
Ne

Ano

Ne

Vysvětlivky:
• Pouze NNO - občanské sdružení v oblasti sportu nebo obec, město - neakceptovány obchodní společnosti.
• Zakroužkovat majetkové vztahy dle skutečnosti.

A1. Statutární organizace - zástupci pověření jednáním o státní dotaci
Jméno (funkce)

Telefon

FAX

e:mail

A2. Žádost podávána prostřednictvím:
NNO (samostatně)

Sportovního svazu

Servisní organizace

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Pověření pro NNO s celostátní působností v oblasti sportu, kdy žadatel zplnomocňuje třetí osobu
k úkonům nutným pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
Název pověřené NNO
Adresa
IČ

razítko:

podpis:
1
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B. Charakteristika návrhu Investičního záměru
(součástí žádosti o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu)

Místo stavby
Okres
Kraj
Výstižný název (max. 20 znaků)
Hlavní sportovní náplň
Úroveň sportovní činnosti
Rozpočet akce:

Požadovaná dotace:

Obsahové vymezení IZ:

Vysvětlivky:
Místo stavby - v případě jmenovitých strojů, zařízení, inventáře či mobiliáře nebo jmenovitého
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 - disciplíny, které mají být investičním záměrem saturovány (např. fotbal,
tenis, míčové hry obecně, gymnastika, letecká akrobacie apod.) a všeobecné sportovní činnosti
Úroveň sportovní činnosti - charakteristika dosahované úrovně hlavní sportovní náplně (např.
juniorské přebory, republiková mistrovství, příprava sportovní reprezentace apod.)
Rozpočet akce a Požadovaná dotace - Rozpočet investičního záměru a z toho požadovanou dotaci
uvést v tis. Kč
Obsahové vymezení IZ – Stručné zaměření investičního záměru s rozlišením na stavbu nebo SZNR

B1. Majetkové - právní vztahy k návrhu Investičního záměru
(nutno vyplnit dle aktuálního vztahu )

Stavba
Pozemky
Poznámka
Vysvětlivky

• Stavba:
- uvést, kdo je (bude) majitelem nemovitosti dotčené investičním záměrem
• Pozemky: - uvést, kdo je majitelem pozemků, dotčených investičním záměrem
• Poznámka: - případnou změnu v nadcházejícím období nutno uvést v poznámce

razítko:

podpis:
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C. Prohlášení žadatele o dotaci
Žadatel závazně potvrzuje, že:
1.

seznámil se s obecnými ustanoveními vyhlášení Státní podpory sportu. Předkládaná
žádost je vyplněná ve všech bodech a údaje v ní uvedené jsou úplné a pravdivé,

2.

bere na vědomí, že v případě schválení dotace, bude se v dalším postupu realizace
dotace, řídit metodickými pokyny výběru a realizace schválených žádostí - zásady
MŠMT,

3.

je si vědom toho, že případné zjištění, že předkládané údaje a dokumentace
neodpovídají skutečnosti, bude 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, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů,

5.

bere na vědomí, že v případě schválení dotace obdrží ze strany MŠMT informační dopis
a bude vyzván k doplnění dalších dokladů, které jsou nutné k vydání rozhodnutí,
uvolnění a čerpání dotace:
a) Aktualizované, vyplněné a potvrzené formuláře informačního systému EDS/SMVS
(viz vyhláška Ministerstva financí č.11/2010 Sb.)
b) Aktualizovaný (podle výběrového řízení) rozpočet na úrovni výkazu výměr,
a dále kopie platných dokladů
c) o provedení územně-stavebním řízení (stanovisko stavebního úřadu),
d) o posouzení a vyhodnocení nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující postup
zadávání veřejných zakázek (u podlimitních akcí rovněž adekvátní doklad o
provedeném výběrovém řízení) - protokoly,
e) smlouva o dílo, resp. kupní smlouva,
f)
jiné doklady dle samostatného vyžádání MŠMT.

6.

Přílohy k žádosti o dotaci pro rok 2012 (doklady a písemné dokumenty), které byly
předány žadatelem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy mohou být z pozice
MŠMT poskytnuty pouze za podmínky dané ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb.

Zpracoval: ………………………….

Zástupce organizace: ……………………….………………...
(vypsat hůlkovým písmem)

Datum:

Zástupce organizace: ......……………………………………
podpis
Razítko:
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Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Státní podpora sportu 2013
č.j. MŠMT-19507/2012-50

Tabulka vymezující spolufinancování investiční akce
Subtitul 133512

Nestátní neziskové organizace - NNO
Státní dotace

Kategorie stavby, investiční akce

Podíl SR *

¾ nová stavba, rekonstrukce, modernizace a
SZNR v obci až do 3000 obyvatel

do 3,0 mil. Kč

do výše:
max. 100 %

¾ nová stavba, rekonstrukce, modernizace a
SZNR v obci nad 3000 obyvatel

do 5,0 mil. Kč

max. 100 %

¾ ostatní případy:
v obci až do 3000 obyvatel
v obci až nad 3000 obyvatel

nad 3,0 mil. Kč
nad 5,0 mil. Kč

- rekonstrukce a modernizace
- nová stavba a SZNR

max. 80 %
max. 70 %

Subtitul 133512

Města a obce
Výše nákladů

Kategorie stavby, investiční akce
rekonstrukce a modernizace
rekonstrukce a modernizace
nová stavba

do 10,0 mil. Kč
nad 10,0 mil. Kč

Podíl SR *
do výše:
max.
max.
max.

50 %
40 %
40 %

Subtitul 133513

Resortní sportovní centra a občanská sdružení
Kategorie stavby, investiční akce
Rekonstrukce a modernizace a SZNR
nová stavba
nová stavba, rekonstrukce a modernizace

Výše nákladů

do 10,0 mil. Kč
do 10,0 mil. Kč
nad 10,0 mil. Kč

Podíl SR *
do výše:
max. 100 %
max.
80 %
max.
70 %

