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PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE

SEMINÁŘ 14 .  A 15.11 .2016



Obsahové zaměření programu

• Určeno pro sportovní kluby (jeden oddíl) a tělovýchovné jednoty 
(více oddílů) – v pokynech MŠMT jsou uvedeny definice

• Náplní je zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti 
dětí a mládeže

• Dotace se poskytuje až do 100 % hodnoty projektu



Oprávněný žadatel

• Spolek ve formě sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty

• Podmínka minimálně 2 let činnosti k datu podání žádosti (při 
rozdělení spolku se započítává činnost v předchozím spolku)

• Podmínka mít k 30. 9. 2016 alespoň 12 členů mladších 18 let (věk 
dovršen v roce podání, tedy v roce 2016)

• Předmětná mládež musí vyvíjet sportovní činnost alespoň 1 hod. týdně

• Předmětná mládež musí platit příspěvky min. 100 Kč ročně

• MŠMT bude kontrolovat v rámci formálních náležitostí, zda spolky 
splnily do konce roku 2016 povinnosti, které vyplývají z občanského 
zákona a zákona o veřejných rejstřících.



Použití dotace – co lze 

• Dotace je určena na realizaci pravidelné všeobecné sportovní, 
organizační a obsahové činnosti spolku. Lze ji použít zejména na:

- sportovní vybavení  (max. do výše 50 % dotace)

- personální zabezpečení práce trenérů, cvičitelů, organizačních 
pracovníků   (min. 50% dotace, pokud  je celková dotace vyšší než 
100.000 Kč) – mzdy i OSVČ

- zabezpečení sportovní činnosti - zdravotní a metodické zabezpečení, 
nájem sportovních zařízení, cestovné, startovné, ubytování, stravování 
(max. 50% dotace)

Vždy ale ve vztahu ke sportovní činnosti dětí a mládeže (v souladu s 
projektem)!



Použití dotace – co nelze 

• Pořízení hmotného a nehmotného majetku, úroky, penále, leasing, 
pohoštění, dary, příspěvky jiným organizacím

• Náklady nad limit (náklady sice uznatelné, avšak omezené limitem):

- Personální náklady nad limit (max. 45.000 měsíčně / osoba  + odvody za 

organizaci) i OSVČ – pozor na 1 osoba nemůže být financována z různým 

programů MŠMT

- Vybavení elektronikou nad limit (omezení viz příloha MŠMT)

Vše ve vztahu k dospělým a nečlenům (tzn. mimo projekt)!



Žádost o dotaci

• Žádost se podává dvojí formou:

a) Elektronickou formou - prostřednictvím zadání informací do systému IS-
SPORT

b) Listinnou formou – vytištěná (a autorizovaná) žádost o dotaci ze systému 
IS-SPORT (obsahuje i projekt)

• Elektronickou formě musí předcházet registrace (také elektronická) subjektu 
v systému IS-SPORT (MŠMT), 

• Termín podání: 30.11.2016



Žádost

Údaje o TJ/SK Přílohy k údajům o 

TJ/SK

Projekt Přílohy k projektu



Žádost – údaje o TJ/SK

- Údaje o spolku 

Sídlo, Ekonomické a legislativní informace, bankovní účet

- Charakteristika spolku

Druh spolku

- Údaje o zástupcích: 

Jména a kontakty na statutární, popř. jiné zástupce spolku

Podrobnější komentář k požadovaným údajům je uveden v prezentaci 
„Průvodce elektronickým systémem IS-SPORT“



Žádost - přílohy k údajům o TJ/SK  

Přílohy k žádosti se vkládají pouze do elektronické podoby žádosti:

• aktuální stanovy – nemusí být ověřené, název TJ/SK uvedený ve stanovách 
musí být v souladu s názvem TJ/SK uvedeným v IS-SPORT

• potvrzení o vedení bankovního účtu - ne starší než 3 měsíce, nemusí být 
ověřené (nestačí doložit smlouvu o vedení účtu)

• výpis z veřejného rejstříku - ne starší než 3 měsíce, nemusí být ověřený 

• výroční zpráva – vzor výroční zprávy - viz samostatný článek  na 
www.ptupraha.cz



Žádost – údaje o projektu

- Ekonomické údaje: 

Náklady projektu, Výše požadované dotace

- Údaje o členská základně: 

Údaje o členech a příspěvcích k 31.12.2015 a k datu podání žádosti

- Údaje o sportovních odvětvích: 

Údaje o členské základně dětí v členění dle jednotlivých sportů

- Písemný popis projektu není vyžadován

- Podrobnější komentář k požadovaným údajům je uveden v prezentaci 
„Průvodce elektronickým systémem IS-SPORT“



Žádost - přílohy k projektu 

Položka Částka

Materiál 150.000 Kč

Služby 80.000 Kč

Mzdy 140.000 Kč

Ostatní náklady 20.000 Kč

Celkem projekt 390.000 Kč

Přílohy k projektu se vkládají pouze do elektronické podoby žádosti:

- seznam členů TJ/SK - dětí a mládeže do 18 let - ve struktuře jméno, 
příjmení, rok narození (lze vygenerovat z IS ČUS),

- rozpočet projektu (struktura není definována, vhodnější je volit 
jednodušší strukturu)



Kritéria hodnocení

• MŠMT bude poskytovat dotaci (pravděpodobně) podle:

a) výše členské základny mládeže do 18 let

b) míry aktivity členské základny mládeže do 18 let (četnost sportovní 
aktivity, účast v soutěžích) 
Kategorie 1 = mládež cvičící 1x týdně
Kategorie 2 = mládež cvičící 2x týdně + se účastní v soutěžích (individuální 
sporty 4 závody, týmové sporty 4 utkání za posledních 12 měsíců)

c) rozpočtu projektu

d) výše požadované dotace



Harmonogram

• Listopad 2016 – podávání žádostí na rok 2017 (termín 30.11.2016)

• Prosinec 2016 – formální kontrola žádostí na rok 2017 (termín 31.12.2016)

• Leden 2017 – vyúčtování dotace za rok 2016 (termín 31.1.2017)

• Únor 2017 – kontrola vyúčtování za rok 2016 

• Březen 2017 – předložení výsledků kontrol (termín 31.3.2017)

• Duben 2017 – pravděpodobné zveřejnění rozdělení dotace



Akceptace navržené výše dotace

• Pokud TJ/SK obdrží nižší než požadovanou částku dotace, bude vyzván 
MŠMT k zaslání Akceptace navržené výše dotace (v zásadě je to „souhlas s 
částkou dotace“)

• Formulář je součástí pokynů MŠMT (je jejich přílohou)

• Zároveň je třeba upravit rozpočet projektu tak, aby odpovídal realitě 
přidělené („snížené“) dotaci

• TJ/SK zašle akceptaci bez zbytečného odkladu MŠMT, nejpozději do 30 dnů 
od doručení výzvy
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