
 

   
 

 

POKYNY 

PRO VYPLNĚNÍ AVÍZA VRATKY V PROSTŘEDÍ REJSTŘÍK SPORTU 

 

 Pokyny k provedení vyúčtování jsou uvedeny na webových stránkách NSA, kde se u každé Výzvy 

nachází dokument pro vypracování Avíza, souvisejícího s vratkou nespotřebovaných dotačních 

prostředků na účet Poskytovatele. Tento dokument, pro zjednodušení tohoto procesu NSA 

zapracovala do Rejstříku sportu, do složky “organizace” v potřebném formátu a nezbytnými údaji 

pro jejich zpracování NSA.  Důvodem je nejen zjednodušení procesu pro žadatele, ale také zajištění 

postupné digitalizace všech informací souvisejících s poskytnutými dotacemi v jedné databázi NSA 

a možnosti vytváření sběrných informací o těchto vratkách. 

Níže jsou uvedeny í pokyny, kde a jak AVÍZO vyplnit a zajistit jeho doručení NSA. 

1.PŘIHLÁŠENÍ 

Pro přihlášení do Rejstříku sportu („RS“) použijete stejné přihlašovací údaje jako používáte pro 

přístup do RS např. pro editaci údajů o vaší organizaci nebo při podání žádosti. 

Po přihlášení do RS, tzn. po “odmáčknutí” tlačítka “přihlásit” se žadateli objeví úvodní obrazovka, 

kde v “nabídce” (postranní lišta vlevo) si žadatel “vybere zcela vespodu “Avíza” viz obr. Č.1. 

 

VYPLNĚNÍ AVÍZA - obrázek č.1 

Poslední položka Avíza v levém menu: 

 

 



 

   
 

Založení Avíza a související tlačítka: 

 

 

Detail Avíza: 

 



 

   
 

Údaje subjekt, název, forma, sídlo a IČO budou automaticky doplněny na základě údajů vedených 

v RS. 

Údaje zastoupená (jméno), číslo žádosti o dotaci, aktivita (pokud bylo stanoveno), oblast podpory 

(pokud bylo stanoveno) poskytnuto celkem, poskytnuto z Výzvy, (všechny tyto údaje naleznete 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace), poskytnuto dne = datum příjmu finančních prostředků na účet 

subjektu od poskytovatele NS, vráceno = částka, která je vrácena na účet NSA, z účtu číslo a kód 

banky = číslo účtu subjektu, ze kterého bude částka odeslána poskytovateli, předpokládaný termín 

odepsání z účtu subjektu, odesláno na účet NSA číslo, variabilní symbol platby = IČO a specifický 

symbol platby = viz následující číselník dle Výzvy ze které byla podpora poskytnuta, jsou povinnými 

údaji, které je nutné doplnit ze strany Žadatele.  

 

Číselník specifických symbolů: 

Specifický 

symbol 

Název Výzvy 

2002 Výzva 2/2020 - Můj klub 2021 

2004 Výzva 4/2020 - Významné sportovní akce 2021 

2005 Výzva 5/2020 - Významné sportovní akce zdravotně postižených sportovců 2021 

2006 Výzva 6/2020 - UNIVERZITNÍ SPORT 2021 

2007 Výzva 7/2020 - Pohyb a zdraví 2021 

2008 Výzva 8/2020 - Provoz a údržba 2021 

2009 Výzva 9/2020 - Podpora sportovních soutěží 

2010 Výzva 10/2020 - ZASTŘEŠUJÍCÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2021 

2011 Výzva 11/2020 - Podpora SK/TJ ZPS 2021 

2012 Výzva 12/2020 - Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč 

2015 Výzva 15/2020 - Olympijské a paralympijské hnutí 2021 

2016 Výzva 16/2020 - PODPORA SPORTOVNÍCH SVAZŮ 2021 

2018 Výzva 18/2020 - PODPORA REPREZENTACE ZSP 2021 

2101 Výzva 1/2021 - Účast na významných sportovních akcích ZPS 2021 

2102 Výzva 2/2021 - Podpora svazů ZPS 2021 

2103 Výzva 3/2021 - Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021 

2104 Výzva 4/2021 - PODPORA SPORTOVNÍCH SVAZŮ oblast parasport 2021 

2105 Výzva 5/2021 - Movité investice 2021  



 

   
 

2107 Výzva 7/2021 - Movité investice 2021 parasport 

2109 Výzva 9/2021 - Významné sportovní akce 2021 2.kolo 

2110 Výzva 10/2021 - Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021 

2112 Výzva 12/2021 - Významné sportovní akce MD 2021 2. kolo 

  

 

Vygenerovaný soubor PDF následně podepíše statutární zástupce organizace a odešlete na email: 

vratka-dotace@agenturasport.cz 
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