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Úvodní informace

 Informační systém najdete na internetové stránce 

http://is-sport.msmt.cz

 Je přístupný pouze pro registrované uživatele

 Žádosti mohou zadávat pouze zaregistrovaní a 

přihlášení uživatelé

 Přihlášení do systému má omezenou platnost (vyprší 

po 30 minutách) – údaj o počtu minut, po kterých 

vyprší platnost přihlášení, je zobrazen v horní části 

stránky

http://is-sport.msmt.cz/




Registrace a 

přihlášení do 

systému



Registrace a přihlášení do systému

Na úvodní obrazovce zvolte „ZAREGISTROVAT SE“

Vyplňte 4 políčka – oficiální název spolku (dle rejstříku) 

a IČO, jméno a e-mail uživatele systému (osoby, která 

bude vyplňovat údaje)

POZOR – za každou organizaci lze přihlásit pouze jednu 

e-mailovou adresu!

 Klikněte na zelené tlačítko „REGISTROVAT ORGANIZACI 

DO SYSTÉMU“





Registrace a přihlášení do systému



Registrace a přihlášení do systému

 Obdržíte první e-mail s odkazem, na který je potřeba 
kliknout, abyste registraci dokončili (aktivace účtu)

 Poté obdržíte druhý e-mail s přihlašovacími údaji 
(přihlašovací jméno = IČO + heslo)

 Přihlašovací údaje vložte na úvodní stránce systému do 
políček vpravo nahoře

POZOR – na odkaz v prvním e-mailu klikněte pouze 1x a 
vyčkejte, než obdržíte druhý e-mail. Pokud kliknete vícekrát, 
obdržíte přihlašovací údaje také vícekrát. Platné budou 
pouze ty poslední zaslané.



První e-mail

Druhý e-mail





Údaje o organizaci



Údaje o organizaci

 Po přihlášení do systému se v horním menu objeví nový 

odkaz „PROJEKTY“

Nejdříve začněte vyplňovat údaje o organizaci:

Nastavení uživatele

Změna hesla

Charakteristika

Dokumenty organizace

Zástupci organizace





Nastavení uživatele

Doplnění informací o uživateli – jméno, e-mail, telefon 

a adresa pracoviště

POZOR – uvedená adresa bude v případě potřeby 

použita jako doručovací.



Údaje o organizaci



Změna hesla

 Po prvním přihlášení je doporučeno změnit heslo

POZOR - nové heslo musí mít min. 6 znaků a musí 

obsahovat velká i malá písmena a číslice.



Změna hesla



Nastavení organizace

 Sídlo organizace

POZOR – PSČ se zadává bez mezer. 



Nastavení organizace



Nastavení organizace

 Fakturační údaje

Je potřeba doplnit údaje o plátcovství DPH, finančním 

úřadu atd.

Datum zápisu IČ do rejstříku organizací a právní formu 
najdete ve výpisu ze spolkového rejstříku (www.justice.cz)



Nastavení organizace





Nastavení organizace

 Bankovní údaje

 Je potřeba doplnit číslo účtu a údaj o bance

POZOR – Číslo účtu je třeba zadat jako desetimístné. Pokud 
je kratší, je potřeba ho na začátku doplnit nulami. 

Příklad 1: číslo účtu je 890890 – zápis bude vypadat takto: 
0000890890

Příklad 2: číslo účtu obsahuje předčíslí – např. 19-12345678 -
zápis bude vypadat takto: 19-0012345678



Nastavení organizace



Nastavení organizace

 Korespondenční údaje – možnost zkopírovat údaje z 

adresy sídla

Doplnění dalších informací jako např. ID datové 

schránky, adresu webu



Nastavení organizace



Charakteristika

Druh sportovního spolku – vyberte SK a TJ

POZOR – vybraný druh sportovního spolku má vliv na 

nabízené druhy státních dotačních programů

Název mezinárodní sportovní federace, které je 

žadatel členem

 Počet řádných členů v mezinárodní sportovní federaci 

POZOR – název není potřeba zadávat, u počtu členů je 

potřeba uvést „0“, neboť se jedná o povinné pole.



Charakteristika



Dokumenty organizace

 Prostor pro vložení povinných příloh, které je potřeba zařadit do 
jedné ze 4 kategorií (bankovní identifikace, doklad o přidělení 
IČO, doklad o právní subjektivitě, další informace). Spolek musí 
doložit:

 Stanovy

 Výpis ze spolkového rejstříku

 Potvrzení o vedení bankovního účtu

 Výroční zprávu 

 Potvrzení o pokračování činnosti spolku v případě rozdělení

POZOR – pokud vložíte nesprávný dokument, nejde ze systému 
odstranit. Můžete však nahrát nový soubor pod stejným názvem s 
tím, že MŠMT bude vždy přihlížet k poslednímu/nejaktuálnějšímu 
souboru.



Dokumenty organizace



Zástupci organizace

 Zde je prostor doplnění dalších statutárních zástupců 

organizace

POZOR – všechny zde uvedené osoby budou uvedeny v 

žádosti o dotaci – není nutné uvádět všechny zástupce 

TJ/SK



Zástupce organizace



Založení nového 

projektu - žádosti



Založení nového projektu – žádosti

 Krok 1:

V části „PROJEKTY“ zvolte „ZALOŽIT PROJEKT“

POZOR – nabídka dotačních programů se odvíjí 

podle druhu sportovního spolku (políčko v části 

„Charakteristika“ v rámci zadávání údajů o 

organizaci)



Založení nového projektu – žádosti



Založení nového projektu – žádosti

 Krok 2:

 Zadejte název projektu a klikněte na zelené tlačítko „ZALOŽIT 

NOVÝ PROJEKT“

POZOR – název by měl odpovídat vyhlášenému programu 

a účelovému určení – zadávejte název obecně – např. 

Podpora mládežnického sportu v TJ Horní Dolní



Založení nového projektu – žádosti



Založení nového projektu – žádosti

Další krok:

Na stránce s přehledem projektů zvolte „EDITOVAT“



Založení nového projektu – žádosti



Založení nového projektu – žádosti

 Je potřeba vyplnit 4 části projektu:

 Ekonomika žádosti

Členská základna

 Sport

Přílohy žádosti

POZOR – některé části (Sport a Přílohy žádosti) jsou 

nepovinné a je u nich značka „zelená fajfka“, přestože 

nejsou vyplněné. Je nutné tyto části zkontrolovat a 

případně doplnit.



Založení nového projektu – žádosti



Ekonomika žádosti

 Je potřeba zadat:

Celkové náklady projektu

Požadovanou výši dotace

POZOR – rozpočet se týká pouze roku 2017

POZOR – zadávejte částky v Kč

POZOR – u programu VIII není nutná spoluúčast, můžete 

žádat o dotaci na 100 % nákladů, tzn. celkové náklady a 

požadovaná dotace se mohou rovnat



Založení nového projektu – žádosti



Členská základna – údaje k 31.12.2015

 Je potřeba zadat:

počet členů mládeže do 18 let

počet dospělých členů

vybrané členské příspěvky za děti a mládež do 18 let

vybrané členské příspěvky celkem

POZOR NA DUPLICITY – u členské základny uvádějte fyzické 

osoby



Členská základna – údaje k 31.12.2015



Členská základna – aktuální údaje

 Je potřeba zadat:

Počet členů mládeže do 18 let

Počet dospělých členů

Vybrané členské příspěvky za děti a mládež do 18 let

Vybrané členské příspěvky celkem za rok 2016

Údaje o aktivitě členů

POZOR – u členské základny uvádějte fyzické osoby (návaznost 
na jmenný seznam dětí a mládeže). U vybraných členských 
příspěvků uveďte i ty, které vyberete do konce roku 2016. MŠMT 
bude kontrolovat splnění podmínky u vybíraných členských 
příspěvků: min. 100 Kč/dítě. Údaj o aktivitě může mít vliv na výši 
přidělené dotace.



Členská základna – aktuální údaje



Sport

TJ/SK s více oddíly uvedou názvy sportů + údaj o počtu 

dětí a mládeže (do závorky za název sportu) do první 

kolonky 

TJ/SK s jedním oddílem vyberou sport z menu v druhé 

kolonce

POZOR – rozdělení na TJ a SK se neřídí podle názvu 

organizace, ale podle výkladu pojmů v pokynech MŠMT 

(TJ = organizace s více oddíly/sporty, SK = organizace s 1 

oddílem/sportem)



Sport



Přílohy žádosti

 Rozpočet projektu

 Jmenný seznam dětí a mládeže (jméno, příjmení, ročník 

narození) 

POZNÁMKA - členové PTU mohou vygenerovat seznam 

dětí z IS ČUS



Založení nového projektu – žádosti



Uzavření a odeslání projektu – žádosti

 Po vyplnění všech částí projektu (zelené fajfky) zvolte 

„NÁHLED PROJEKTU“

 Pro vytištění náhledu můžete použít klávesovou 

zkratku Ctrl+P



Uzavření a odeslání projektu –

žádosti





Uzavření a odeslání projektu – žádosti

 Po kontrole projekt uzavřete a elektronicky odešlete

POZOR – v případě, že odešlete projekt a dodatečně 

zjistíte potřebu něco upravit, je možné požádat MŠMT       

o znovuotevření projektu (nejpozději do termínu uzávěrky). 

Znovuotevření má omezenou platnost – většinou je 

potřeba v řádu několika málo dnů projekt dopracovat, 

uzavřít a znovu odeslat.



Uzavření a odeslání projektu –

žádosti



Uzavření a odeslání projektu – žádosti

 Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou 

žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat

prostřednictvím datové schránky nebo pošty na adresu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem 

statutárního orgánu žadatele. 

POZOR - Obálka nebo datová zpráva se žádostí musí být 

označena slovy „Dotace  –". Vedle pomlčky bude 

uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt 

podává. 



Děkujeme za 

pozornost
DOTAZY JE MOŽNÉ SMĚŘOVAT NA PRACOVNÍKY PRAŽSKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ UNIE

ING. VERONIKA NEŠPŮRKOVÁ – NESPURKOVA@PTUPRAHA.CZ, 261 215 365

mailto:nespurkova@ptupraha.cz

