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Žádost o dotaci z Výzvy č. 2/2021  

PODPORA SVAZŮ ZPS 2021  
 

1. ŽÁDOST 

Název a adresa poskytovatele dotace: Národní sportovní agentura 
Českomoravská 2420/15 
Praha 9, 190 00 

Identifikace Výzvy: Výzva 2/2021 – Podpora svazů ZPS 2021 

 

2. IDENTIFIKACE ŽADATELE 

Údaje o žadateli 

IČO:  

Název:  

Právní forma: Zapsaný spolek 

 

Sídlo žadatele 

Ulice  

Číslo popisné  

Číslo evidenční  

Číslo orientační  

Obec  

Část obce  

PSČ:  

 

Korespondenční adresa žadatele 
- vyplňte v případě, že korespondenční adresa je odlišná od adresy sídla žadatele, není-li níže vyplněno ID datové schránky. 

Ulice  

Číslo popisné  

Číslo evidenční  

Číslo orientační  

Obec  

Část obce  
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PSČ:  

ID datové schránky:  

Webové stránky:  

 

Statutární orgán 

Způsob jednání  

 

Titul před  

Jméno  

Příjmení  

Titul za  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Funkce  

Telefon  

E-mail  

 

Statutární orgán 
- vyplňte v případě, že organizace má 2 statutární zástupce. V případě, že organizace má více než 2 statutární zástupce, budou 

tito uvedeni v příloze 28.1. Výzvy. 

Titul před  

Jméno  

Příjmení  

Titul za  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Funkce  

Telefon  

E-mail  
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Kontaktní osoba 
- uveďte osobu, na kterou bude směřována veškerá další komunikace. Kontaktní osobou nemusí být statutární orgán. 

Titul před  

Jméno  

Příjmení  

Titul za  

Funkce  

Uvedením telefonního čísla výslovně souhlasím s jeho využitím v případě telefonického kontaktu. 

Telefon  

Uvedením kontaktní e-mailové adresy výslovně žádám, aby mi bylo vše doručováno na tuto elektronickou adresu, 

včetně doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace (v případě, že není uvedena datová schránka) 

E-mail  

 

Plná moc k jednání za statuárního zástupce ve věci žádosti o dotaci 

 
ANO (v tomto případě bude přiložena příloha dle bodu 28.2. Výzvy) 

   NE 

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu  

Číslo účtu  

Kód banky  

 

Plátcovství DPH 

 

Žadatel nebude uplatňovat odpočet daně na vstupu 

Žadatel bude uplatňovat odpočet daně na vstupu 

 

 

Žadatel je členem mezinárodní sportovní federace (MSF)? 
 

ANO 

NE  
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Žadatel uvede název MSF, které je členem a počet řádných členů MSF:  

 
 

 

 

 

3. POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE V Kč 
- uveďte celkovou požadovanou výši dotace (celkové požadované uznatelné náklady). Detailní Rozpočet žádosti bude uveden 

v samostatné příloze. 

 

 

 

4. ÚČEL DOTACE 
- stručné vymezení účelu žádosti v souladu s účelem Výzvy a uvedení lhůty, v níž má být dosaženo účelu Výzvy. 

- věcný popis činností a aktivit (včetně jejich rozsahu), na něž se váží položky uvedené ve formuláři Rozpočet žádosti. 
Účel dotace (stručné vymezení účelu, na který chce žadatel žádané prostředky použít) 

Činnost žadatele  

 

Celkové náklady na 

činnost (Kč) 

 Z toho požadovaná výše 

dotace z NSA (Kč) 

 

Plánované soutěže (maximálně 5) 

Název soutěže č. 1  Předpokládaný termín   

Druh sportu   Typ handicapu  

Celkové náklady na 

soutěž č. 1 (Kč) 

 Z toho požadovaná výše 

dotace z NSA (Kč) 

 

Název soutěže č. 2  Předpokládaný termín   

Druh sportu   Typ handicapu  

Celkové náklady na 

soutěž č. 2 (Kč) 

 Z toho požadovaná výše 

dotace z NSA (Kč) 

 

Název soutěže č. 3  Předpokládaný termín   

Druh sportu   Typ handicapu  

Celkové náklady na 

soutěž č. 3 (Kč) 

 Z toho požadovaná výše 

dotace z NSA (Kč) 

 

Název soutěže č. 4  Předpokládaný termín   

Druh sportu   Typ handicapu  

Celkové náklady na 

soutěž č. 4 (Kč) 

 Z toho požadovaná výše 

dotace z NSA (Kč) 

 

Název soutěže č. 5  Předpokládaný termín   

Druh sportu   Typ handicapu  

Celkové náklady na 

soutěž č. 5 (Kč) 

 Z toho požadovaná výše 

dotace z NSA (Kč) 
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ÚDAJE K HODNOTÍCÍM KRITÉRIÍM 
 uvedených v bodu 10.1 Výzvy č. 2/2021 Podpora svazů ZPS  

Uveďte číselnou hodnotu 

Počet reprezentantů  

(bod 10.1.1) 

 

Počet sportů PH, DH, GG, SO, nebo SHT  

(bod 10.1.2 a) Výzvy) 

 

Počet ostatních sportů  

(bod 10.1.2 b) 

 

Počet SK TJ  

(bod 10.1.3) 

 

Počet krajů  

(bod 10.1.4) 

 

Počet soutěží  

(bod 10.1.5) 

 

 

5. PŘÍLOHY  
- přílohy přikládané k žádosti o dotaci. 

Celkový 
seznam 
číslo 

Název přílohy 
Povinnost přílohy 

ANO/NE 

1. 
Doložení vlastnické struktury (formulář dle bodu 28.1. Výzvy) 

A 

2. 
Plná moc (formulář dle bodu 28.2. Výzvy) 

N 

3. 
Potvrzení o vedení účtu nebo smlouvu o zřízení účtu nebo výpis z účtu 

A 

4. 
Rozpočet žádosti (formulář dle bodu 28.4. Výzvy) 

A 

5. 
Samostatná příloha – relevantní informace o akci 

N 

6. 
Vstupní informace hodnocení (formulář dle bodu 28.3. Výzvy) 

A 

7. 
Jiné 

N 

 

6. DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 

 
Uveďte finanční úřad, kde podáváte daňová přiznání. 

 

 

  

Celorepublikové: 

Mezinárodní evropské: 

Mezinárodní světové: 
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7. PROHLÁŠENÍ 

A. Čestné prohlášení 

 
Prohlašuji, že 

• jsem se seznámil se zněním Výzvy 2/2021 (dále jen „Výzva“), která je zveřejněna na stránkách 
www.agenturasport.cz a porozuměl jsem jejímu obsahu; 

• podávám žádost jako osoba oprávněná jednat za žadatele jako člen statutárního orgánu, případně jsem 
oprávněn jednat na základě plné moci; 

• jsem oprávněným žadatelem dle podmínek Výzvy a zároveň: 

• jsem bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního podvodu, pokud 
se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

• dle svého vědomí nemám jako žadatel v České republice splatný daňový nedoplatek, nemám v České 
republice splatný nedoplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, nemám v České republice 
splatný nedoplatek na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemám v 
České republice splatný nedoplatek u Celní správy ČR, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno 
posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo; 

• nebyl dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání prohlášen na můj majetek konkurz, nebylo 
povoleno vyrovnání či nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku; 

• dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo 
rozhodnuto o mém úpadku; 

• soud nebo správní orgán nevydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na můj majetek nebo nenařídil 
exekuci majetku; 

• nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

• v uplynulých 3 letech jsem neporušil opakovaně nebo závažným způsobem podmínky čerpání podpory 
poskytnuté ze státního rozpočtu podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, pravidla boje proti dopingu 
nebo závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží; 

• jsem zapsán v Rejstříku sportu dle ustanovení § 3e zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a tyto údaje 
odpovídají skutečnosti dle ustanovení § 6b odst. 2 stejného zákona; 

• údaje v žádosti jsou v souladu s veřejnými rejstříky, popř. jsou doloženy jiným způsobem dle bodu 6.8. Výzvy; 

• má žádost splňuje podmínku zákazu duplicitní úhrady stejných nákladů z různých veřejných zdrojů dle bodu 
6.13. Výzvy; zároveň jsem si vědom, že tuto podmínku bude nutné prokázat i při vyúčtování dle bodu 23. 
Výzvy; 

• předložím vyúčtování a vypořádání poskytnuté dotace na předepsaných formulářích nejpozději do 15. února 
2022; 

• současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem vrátím nevyčerpané finanční prostředky, a 
to nejpozději do 15. února 2022 na stanovený účet poskytovatele; 

• umožním provedení kontroly poskytovatele dotace a dalších příslušných orgánů podle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od vydání Registrace akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace; 

• jsem si vědom skutečnosti, že pokud jsem plátcem DPH a v konkrétním případě uplatním nárok na odpočet 
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, není v 
takovém případě DPH způsobilým výdajem; 

• vedu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň 
vedu své účetnictví úplně, průkazně a pravdivě tak, aby způsobilé náklady uplatněné v rámci dotace byly 
řádně prokázány, přičemž tyto náklady uplatněné z dotace sleduji v účetnictví odděleně; 
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• jsem si vědom skutečnosti, že dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné 
způsobilosti Výzvy; 

• hlavním účelem/předmětem mé činnosti je činnost v oblasti sportu; 

• informaci o poskytnuté dotaci budu prezentovat v informačních materiálech nebo na propagačních 
předmětech, které souvisejí s podpořenými aktivitami žádosti a jsou určené pro veřejnost; současně uvedu 
informaci o poskytnuté dotaci, včetně loga poskytovatele, na svých (obecných) internetových stránkách. 

B. Zpracování osobních údajů 

Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

C. Ostatní ujednání 

Dále prohlašuji, že právnická osoba uvedená jako žadatel v tomto formuláři je vlastníkem zde uvedeného bankovního 
účtu, a že uvedené bankovní spojení je zadáno správně a úplně, tj. včetně předčíslí a kódu banky. Jsem si vědom, že 
v případě následného poukázání platby poskytovatelem na chybný či neexistující bankovní účet v důsledku mnou 
uvedeného nesprávného údaje se vyplacení dotace může pozdržet až o několik týdnů. 

Podpis/y na žádosti MUSÍ být proveden/y způsobem jednání platným pro organizaci žadatele (např. pokud je způsob jednání žadatele 

nastaven tak, že jednají dva členové představenstva společně, musí být připojeny dva podpisy). V případě podání žádosti prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb nebo osobně v listinné podobě, musí být podpis/y na žádosti úředně ověřen/y. V případě, že jste k 

právnímu jednání žadatelem zmocněni plnou mocí, je třeba originál plné moci přiložit jako přílohu dokumentu. V případě doručování 

podepsané žádosti do datové schránky není třeba podpis/y úředně ověřovat, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém 

datových schránek. V takovém případě uveďte hůlkovým písmem jméno a příjmení osoby, která žádost podepisuje. 

 

_________________________ 

Žadatel 
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