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SEZNAM PŘÍLOH: 
1. Žádost (PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2023 – TJ/SK)  

2. Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku (finální verze bude odpovídat podmínkám 

stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a MSKO ČUS) 

3. Elektronický seznam členské základy (IS SPORT) + formát databázové věty pro import (CSV – viz. 

PRILOHA_c_3-INFORMACE_k_DTB_veta_pro_import_format_CSV_SPORT_MSK_2023-TJ_SK.docx; 

PRILOHA_c_3-DTB_veta_pro_import_format_CSV_SPORT_MSK_2023-TJ_SK.csv) 

4. Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK (PRILOHA_c_4-

Cestne_prohlaseni_ucetnictvi_bezdluznost_SPORT_MSK_2023-TJ_SK.doc). 

5. Předpokládaný vzor Tabulky – Závěrečné hodnocení projektu 

6. Předpokládaný vzor Tabulek k vyúčtování projektu se seznamem účetních dokladů (finální verze bude 

odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a MSKO ČUS). 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A DEFINIC 
MSK Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

MSKO ČUS Moravskoslezská krajská organizace ČUS, se sídlem Vítkovická 3083/1, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70926379 

ČUS Česká unie sportu, z.s., IČO: 00469548, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 
Praha 6 - Břevnov 

TJ Tělovýchovná či tělocvičná jednota nebo příspěvková organizace města a obce 
s CZ-NACE: SPORT, s hlavní činností SPORT a organizování sportu ve 
stanovách/zřizovací listině 

SK Sportovní klub s CZ-NACE: SPORT, s hlavní činností SPORT a organizování 
sportu ve stanovách 

POM Příspěvková organizace města / obce s CZ-NACE: SPORT, s hlavní činností 
SPORT a organizování sportu ve stanovách/zřizovací listině 

Program Program - Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2023 – TJ/SK 
schválený zastupitelstvem MSK 

Individuální dotace Dotace, o kterou bude žádat MSKO ČUS Moravskoslezský kraj, a to na základě 
Individuální žádosti o poskytnutí dotace. Tato žádost již bude obsahovat 
seznam konečných žadatelů/příjemců a výši poskytovaného příspěvku 
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Propojené, přidružené, provázané… 
TJ/SK 

Jedná se o právnickou osobu nebo více právnických osob, které jeví rysy 
jednoho subjektu nebo propojených, přidružených, provázaných… TJ/SK. Pro 
účely tohoto programu se za osobu propojenou se žadatelem považuje 
jakýkoliv subjekt bez ohledu na právní formu tohoto subjektu, který je věcně, 
místně nebo personálně propojen se žadatelem o dotaci dotačního programu 
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 (např. 
užívají stejný nebo podobný název nebo logo, využívají stejná sportoviště, ve 
výkonných orgánech jsou stejné osoby, které mají vliv na činnost těchto 
subjektů, mezi subjekty bezúplatně přechází hráči apod.) 
O tom, zda, pro účely Programu, tvoří dvě a více právnických osob jeden 
propojený, přidružený, provázaný… TJ/SK je oprávněný rozhodnout 
vyhlašovatel Programu – MSKO ČUS. 

Sportoviště Sportoviště je sportovní zařízení, kterým se pro potřeby tohoto dotačního 
programu rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu,  
tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně 
pro provozování organizovaného sportu, které je provozuschopné a pro 
provozování organizovaného sportu využívané (dále také „Sportoviště“).  

Bonus za provoz a údržbu sportoviště Nárok na bonus za provoz a údržbu sportoviště má žadatel, který je 
provozovatelem sportoviště soustavně (na sportovišti probíhá sportovní činnost, 
tedy soutěže, tréninky…) alespoň od 1. ledna 2022 do konce trvání lhůty 
projektu, tj. 31. prosince 2023, přičemž dané sportoviště je buď v jeho 
většinovém vlastnictví nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu, kde druhou 
smluvní stranou je:  
- státní subjekt např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
územní samosprávný celek (kraj, obec) a subjekty s jejich majetkovou účastí, 
- jiné TJ, SK POM splňující parametry Článku 4. 
Podmínka trvání vlastnictví/nájmu/výpůjčky/pachtu soustavně od 1. 1. 2022 do 
podání žádosti je splněna i tehdy, kdy jednotlivé právní tituly na sebe 
bezprostředně navazují (např. nájemce se stane vlastníkem, původní nájemní 
smlouva je ukončena a je nahrazena novou apod.). Nájemní smluvní vztah se 
shodně uplatní na smluvní vztah podnájemní i na nepojmenované smlouvy, 
které obsahují podstatné znaky nájmu nebo podnájmu (např. se může jednat o 
smlouvy označené jako „užívací“ apod.). 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. MSK a MSKO ČUS spolu uzavřeli Memorandum o spolupráci, jehož cílem je vyvíjení aktivit spočívajících 

ve vzájemné spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti pro všechny tělovýchovné, tělocvičné 

jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí se samostatnou právní 

osobností na území Moravskoslezského kraje, agendy a zajištění dotačního programu v oblasti sportu 

pro TJ/SK, včetně vytváření, naplňování a využití sportovního informačního systému pro samosprávy: IS 

SPORT https://is-sport.cz (dále jen „Memorandum“). 

2. Zdrojem financování Programu1 bude dotace ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „Zákon“), poskytnutá z rozpočtu MSK (jakožto 

poskytovatele dotace) MSKO ČUS (jakožto příjemci dotace), na základě individuální žádosti MSKO ČUS 

o poskytnutí dotace dle Zákona (dále jen „Individuální dotace“), přičemž poskytnutí příspěvků 

jednotlivým TJ/SK v rámci Programu z takové Individuální dotace bude jejím uznatelným nákladem. 

Podpora TJ/SK bude realizována ve formě příspěvků dle soukromoprávního vztahu mezi MSKO ČUS a 

jednotlivými TJ/SK, a to za dodržení podmínek specifikovaných v Programu, které byly schváleny 

zastupitelstvem MSK. 

3. Poskytnutí příspěvku na základě Programu jednotlivým TJ/SK (vč. výše takového příspěvku) je 

podmíněno poskytnutím a výší Individuální dotace ze strany MSK ve prospěch MSKO ČUS a je 

nenárokové. Vyhlášení Programu a příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na základě Programu proto 

 
1 Program není dotačním programem MSK ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů 

https://is-sport.cz/
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nezakládá žádné nároky jednotlivých žadatelů (TJ/SK) na jakékoliv plnění či případnou náhradu nákladů, 

jakož ani vznik legitimního očekávání. 

4. Jednotlivé názvoslovné pojmy užité v Programu nejsou pojmy ve smyslu příslušných ustanovení 

Zákona. Užití takových pojmů bylo dle dohody mezi MSK a MSKO ČUS nastaveno za účelem 

jednodušší orientace jednotlivých TJ/SK, jakožto žadatelů o poskytnutí příspěvku v rámci Programu. 

5. Kontrolu dodržení účelovosti poskytnutého příspěvku na základě Programu, jakož i kontrolu splnění 

dalších povinností konečných příjemců, tj. TJ/SK (dále i jen příjemci) a podmínek, za kterých je 

příspěvek jednotlivým TJ/SK poskytován, provádí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) [dále jen „Zákon o finanční kontrole“], MSK, 

jakožto poskytovatel Individuální dotace, a to svými pověřenými pracovníky za účasti zástupců MSKO 

ČUS, jakožto poskytovatele příspěvku z Programu, případně jiný subjekt oprávněný provádět kontrolu 

dle Zákona o finanční kontrole. 

Článek 2 

Přehled předpokládaných kroků při realizaci Programu  

1. Zveřejnění Programu vč. výzvy k podávání žádostí na SCS. 

2. Kontrola žádostí a sestavování seznamů konečných příjemců. 

3. Podání žádosti MSKO ČUS o poskytnutí Individuální dotace. 

4. Projednání žádosti MSKO ČUS o poskytnutí Individuální dotace příslušnými orgány MSK. 

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi MSK a MSKO ČUS. 

6. Zveřejnění výše podpory jednotlivým konečným příjemcům, rozeslání informace příprava návrhu 

smluvní dokumentace. 

7. Uzavírání smluv s konečnými příjemci příspěvku (TJ/SK) na jednotlivých SCS. 

8. Vyplacení příspěvků konečným příjemcům. 

9. Vyúčtování příspěvků ze strany konečných příjemců a následně Individuální dotace ze strany MSKO 

ČUS, odeslání na MSK. 

Článek 3 

Cíle a priority Programu (účelové určení) 

Cílem Programu je podpora: 

a) organizace sportu a celoroční pravidelné sportovní činnosti sportovců a trenérů registrovaných 

národním sportovním svazem nebo střešní organizací s podporou Národní sportovní agentury a to 

výlučně na území MSK, 

b) účasti tělovýchovných i tělocvičných jednot, sportovních klubů a příspěvkových organizací měst a 

obcí zřízených výhradně pro sport (dále také „TJ/SK“) na svazových soutěžích, 

c) pořádání sportovních akcí TJ/SK na území MSK (omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž 

uspořádání z technických důvodů na území MSK není možné). 

Článek 4 

Vymezení okruhu oprávněných žadatelů a lokalizace 

1. Žadatelem o příspěvek v rámci tohoto Programu mohou být 
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I. Tělovýchovné a Tělocvičné jednoty a Sportovní kluby, tj. spolky2,  

II. Příspěvkové organizace měst a obcí MSK zřízené výhradně pro SPORT,  

s CZ-NACE: SPORT 931: Sportovní činnosti, 93120: Činnosti sportovních klubů, 93110: Provozování 

sportovních zařízení, 93190: Ostatní sportovní činnosti a s hlavní činností SPORT a organizování 

sportu ve stanovách nebo zřizovací listině: 

a.) spolky a příspěvkové organizace měst a obcí MSK zřízené výhradně pro SPORT (dále jen „POM“) - 

se sídlem a sportovní působností na území MSK, jejichž členové se účastní sportovních soutěží 

(min. od okresní úrovně po celostátní) organizovaných národním sportovním svazem, který má 

celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví. 

b.) pobočné spolky3 se sídlem a sportovní působností na území MSK, jejichž hlavní spolek má sídlo na 

území MSK a jejichž členové se účastní sportovních soutěží (min. od okresní úrovně po celostátní) 

organizovaných národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je zástupcem 

mezinárodní autority v daném sportovním odvětví. 

c.) pobočné spolky se sídlem a sportovní působností na území MSK, jejichž hlavní spolek nemá sídlo 

na území MSK a jejichž členové se účastní sportovních soutěží (min. od okresní úrovně po 

celostátní) organizovaných národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je 

zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví a z těchto členů účastnících se 

uvedených sportovních soutěží je většina mládeže, tj. ve věku od 3 do 20 let, 

d.) Výjimka z povinnosti zastoupení sportovního svazu pro body a.) b.) c.), který má celorepublikovou 

působnost u mezinárodní autority v daném sportovním odvětví se vztahuje na sport NÁRODNÍ 

HÁZENÁ.      

(dále jen „žadatel“, či v případě přijetí příspěvku dále jen „příjemce“),  

kteří vykonávají svou činnost včetně soutěží na území MSK alespoň 24 kalendářních měsíců k datu 

podání žádosti o příspěvek; podmínka délky činnosti žadatele 24 kalendářních měsíců může být ze 

strany MSKO ČUS prominuta v případě, kdy vznikne nový spolek nebo POM vyčleněním z jiného spolku 

nebo POM a v tomto spolku nebo POM je minimálně 50 % členů, kteří vykonávali sportovní činnost 

minimálně 24 kalendářních měsíců k datu podání žádosti o příspěvek. Takovéto prominutí je 

podmíněno akceptací ze strany MSK schválením seznamu konečných žadatelů a výše příspěvku 

v rámci veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí Individuální dotace MSKO ČUS.  

2. Žadatelem, resp. příjemcem v rámci tohoto Programu nemohou být oddíly nebo jiné organizační 

složky spolků nebo POM bez právní osobnosti. 

Článek 5 

Podmínky pro poskytování příspěvku 

1. Výše příspěvku bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny a 

trenérských licencí/tříd s tím, že příspěvek může být poskytnut max. do výše 60 % předpokládaných 

celoročních nákladů TJ/SK za rok 2022.   

Minimální výše poskytnutého příspěvku: 10.000,- Kč. 

Maximální výše poskytnutého příspěvku bez bonusu pro žadatele, který je provozovatelem sportoviště: 

150.000,- Kč. 

 
2 § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
3 § 228 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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2. Žadatel má stanovenou pro rok 2022 minimální výši příspěvku (členský, registrační…) hrazeného 

evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok, za kalendářní rok, kdy úhradu dokládá žadatel ve 

výsledovce za poslední uzavřené účetní období – účet „Přijaté členské příspěvky“. 

3. Žadatel v rámci tohoto Programu může být pouze TJ/SK, který nepodal žádost do některé z níže 

uvedených dotačních výzev MSK a zároveň není žadatel propojen, přidružen, provázán… s TJ/SK, 

který podal žádost do některé z níže uvedených dotačních výzev MSK:  

a) Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023, s výjimkou žadatele, který má 

víceoborové zaměření činnosti, jehož oddíl splňuje podmínky žadatele dle programu Podpora 

vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 a bude žádat o podporu v Podpora 

vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 a žadatel neuvede v žádosti o příspěvek 

dle tohoto Programu členy a trenéry oddílu, na jejichž činnost bude žádat o podporu z programu 

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023. 

b) Na podporu dobrovolných hasičů v roce 2023. 

4. Příspěvek bude poskytnut na základě oboustranně podepsané písemné smlouvy o poskytnutí 

příspěvku (základní parametry smlouvy – viz příloha č. 2) mezi MSKO ČUS a žadatelem. 

Článek 6 

Uznatelné a neuznatelné náklady  

1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat 

z příspěvku, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle Zákona o finanční kontrole, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku a podmínkami tohoto 

Programu, 

c) vznikl příjemci příspěvku v období realizace projektu, 

d) byl příjemcem příspěvku uhrazen v období realizace projektu, 

e) jedná se o neinvestiční náklad a 

f) je uveden v odst. 2 tohoto článku Programu. 

2. Příspěvek může být použit jen na tyto uznatelné náklady: 

a) Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek, 

b) Náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek,  

c) Náklady na spotřební materiál - diplomy, sportovní poháry, medaile, věcné ceny, sportovní 

materiál (např. míče, sítě, puky, hokejky…) atd., 

d) Náklady na materiál k provádění údržby sportovišť – travní osivo, hnojivo, antuka a další 

spotřební materiál na provádění údržby sportovišť, 

e) Nájemné (vč. podnájmu) prostor pro zabezpečení sportovní činnosti, 

f) Vklady pořadatelům nebo národním, popř. mezinárodním sportovním svazům k účasti ve 

sportovních soutěžích a utkáních; startovné pořadatelům, nebo národním, popř. mezinárodním 

sportovním svazům k účasti ve sportovních soutěžích a utkáních; licenční a členské poplatky 

národním, popř. mezinárodním sportovním svazům a členským sportovním organizacím apod., 

g) Ubytování sportovců vč. trenérů a realizačního týmu, 

h) Služby stravování a pitný nealko režim, 

i) Provozní náklady (spotřeba energie) - el. energie, vodné, stočné, plyn atd. 
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j) Náklady na zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, sportovní činnosti nebo 

sportovní akce atd. 

k) Náklady na zajištění rozhodčích, delegátů, komisařů… dle reglementu soutěže, 

l) Školení a doškolení trenérů, 

m) Mzdové, resp. osobní náklady: 

I. mzda zaměstnance (HPP, DPČ, DPP), 

II. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve smyslu 

zákona č. 589/1992 Sb., 

III. pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu zákona č. 595/1992 Sb. 

IV. pojistné na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání ve smyslu § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. a vyhlášky Ministerstva 

financí č. 125/1993 Sb. 

V. případně další pravidelné náklady vyplývající z pracovněprávního vztahu, k jejichž úhradě je 

zaměstnavatel povinen na základě obecně závazných právních předpisů.  

n) Náklady na služby s výjimkou externě zajišťovaných právních služeb, konzultací, auditorských 

služeb a poplatků za telefonní hovory. Paušální poplatek za internet je uznatelným nákladem do 

souhrnné výše 12 tis. Kč/rok. 

o) Náhrady výdajů a jejich příslušenství (např. cestovné, stravné apod.) v rozsahu dle příslušných 

ustanovení zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, v platném znění, maximálně však do finanční 

výše stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006, zákoníku práce, v platném znění 

(zejména § 189).4 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, 

např.: splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; 

paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky nad 12 tis. Kč/rok; provize; daně a dotace 

(výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce je neplátce této daně nebo mu nevzniká 

nárok na odpočet této daně); náklady na reprezentaci a pohoštění (pohoštěním není společné 

stravování poskytované účastníkům akcí, soustředění, tréninkových kempů a výcvikových táborů); 

pojištění majetku; náhrady výdajů a jejich příslušenství nad rámec stanovený v odst. 2 písm. o) 

tohoto článku Programu; propagace, pozvánky, publicita… pokud na nich bude uveden komerční 

subjekt; apod.  

Článek 7 

Podmínky použití příspěvku 

1. Příspěvek lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem 

Programu, smlouvou o poskytnutí příspěvku a za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. 

2. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený 

poskytovatelem příspěvku v tomto Programu nebo ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, jehož dodržení 

a splnění je pro příjemce příspěvku po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli 

jsou: příjemce příspěvku, výše příspěvku, neinvestiční charakter příspěvku, účelové určení. 

 
4 Předmětné náhrady jsou oprávněni čerpat nejen zaměstnanci příjemce příspěvku (hlavní pracovní poměr), nýbrž mj. i osoby 
vykonávající pro příjemce příspěvku činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP), ve výkonu 
funkce (např. statutární orgány), členové spolku dle interních předpisů příjemce příspěvku či OSVČ. Je však stanoven maximální limit 
výše takových náhrad, a to sazbami stanovenými příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 
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3. Realizace projektu není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat 

vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

4. Příjemce je povinen dodržovat podmínky povinné publicity dle podmínek smlouvy o poskytnutí 

příspěvku.  

5. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2023, projekt bude ukončen nejpozději 31. 12. 

2023. 

Článek 8 

Předkládání žádostí o příspěvek 

1. Žadatel je povinen vyplnit řádně žádost a její povinné přílohy, dále je povinen přiložit všechny 

požadované kopie dokladů vyplývající z žádosti. 

2. Žadatel podáním žádosti zodpovídá nejen za údaje uvedené v žádosti a v příslušných přílohách, ale 

i současně garantuje, že v případě poskytnutí příspěvku zabezpečí oddělené vedení a zúčtování 

nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu a umožní veřejnosprávní kontrolu v souladu se 

Zákonem o finanční kontrole a kontrolu plnění cíle Programu poskytovateli příspěvku a zástupcům 

MSK. V případě, že takováto kontrola nebude umožněna zástupcům MSKO ČUS, nebo jakémukoli 

subjektu oprávněnému provádět veřejnoprávní kontrolu v souladu se Zákona o finanční kontrole, 

bude se jednat o porušení rozpočtové kázně a porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí 

příspěvku, a toto bude sankcionováno zejména povinností vrátit poskytnutý příspěvek a nahradit 

MSKO ČUS veškeré sankce, které by byly MSKO ČUS vyměřeny ze strany MSK nebo finančního 

úřadu. Úhrada těchto sankcí nemá vliv na nárok MSKO ČUS na náhradu škody. 

3. Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu či obchodního jména, sídla a adresy a všech 

ostatních údajů nezbytných k projednání své žádosti. 

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

Povinné části žádosti: 

a) žádost o příspěvek pro rok 2023 - MSK TJ/SK 2023 (příloha č. 1), 

b) elektronický seznam členské základny MSK TJ/SK 2023 (příloha č. 3) - soubor dat členské základny 

žadatele povinně v určeném formátu, importovaných nebo vložených editací do informačního 

systému „IS SPORT“, 

c) čestné prohlášení – účetnictví, bezdlužnost MSK TJ/SK 2023 (příloha č. 4), 

d) prosté kopie smlouvy o založení účtu nebo potvrzení o vedení běžného účtu u peněžního ústavu, 

e) prosté kopie trenérských licencí/tříd nebo oprávnění na jméno/a trenéra/ů, pokud TJ/SK má 

licencované trenéry (členy žadatele), 

f) prosté kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 

(zejména stanovy, statuty, zřizovací listiny apod.), pokud nejsou shodné s veřejně dostupnými 

doklady rejstříku,  

g) prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, podepsal-li žádost zástupce 

žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele, pokud nejsou shodné 

s veřejně dostupnými doklady rejstříku, 

5. Žadatel je povinen předložit žádost v jednom podepsaném originále se všemi povinnými přílohami 

vč. elektronické podoby žádosti v termínu určeném pro podání žádosti, dle podmínek uvedených 

v žádosti, a to v zalepené obálce označené: 

a) plným názvem žadatele a adresou jeho sídla, 

https://www.msk.cz/assets/verejnost/manual.pdf
http://www.cusopava.cz/attachments/article/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CEXRS6KW/PRILOHA_c_2-SMLOUVA-Prijemce_dotace_TJ-SK_MSK---CUS_2019.doc
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b) textem „Žádost - SPORT MSK 2023 – TJ/SK - neotvírat“ 

a doručit jednomu z níže uvedených pověřených administrátorů Programu (dále také 

„administrátor“): 

 

I.) Servisní centrum sportu ČUS Opava, IČO: 074 16 393  

Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava 

Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, 702 293 845, e-mail: 

cus@cusopava.cz;  

Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; 

Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy. 

II.) Servisní centrum sportu ČUS Bruntál, IČO: 074 16 261 

Zahradní 1455/1, 792 11 Bruntál 

Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz;  

Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; 

Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy. 

III.) Servisní centrum sportu ČUS Karviná, IČO: 074 16 342 

Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát 

Telefon /  Mobil: 552 302 895, 721 109 118, 603 349 308                                  

e-mail: cuskarvina@seznam.cz;   

Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; 

Čtvrtek 7.30–16.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy. 

IV.) Servisní centrum sportu ČUS Nový Jičín, IČO: 074 16 440 

Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín 

Telefon /  Mobil: 553 822 346, 608 840 046  e-mail: cusnj@seznam.cz;       

Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; 

Čtvrtek 7.30–16.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy. 

V.) Servisní centrum sportu ČUS Frýdek-Místek, IČO: 074 16 504 

8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek 

Mobil: 732 905 368, 774 234 495 e-mail: cus.fm@seznam.cz        

Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; 

Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy. 

VI.) Servisní centrum sportu ČUS Ostrava, IČO: 074 16 351 

náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava 

Telefon: 596 136 586, 723 967 588  e-mail: otu@otu.cz;       

Úřední hodiny: Pondělí  8.00–17.00 hod.; Úterý 8.00–17.00 hod.; Středa 8.00–17.00 hod.; 

Čtvrtek 8.00–17.00 hod.; Pátek 8.00–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.  

Žadatel je povinen importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v IS SPORT  

(https://is-sport.cz/) k 30. 09. 2022. Přístupové, jedinečné údaje, vč. zabezpečení obdrží od pověřeného 

pracovníka vyhlašovatele Programu. Kompletní výstupy budou přístupné výhradně oprávněným osobám 

MSKO ČUS, ČUS a MSK. Ostatní demografická data MSK, např. počty členů ve všech TJ/SK v celé 

struktuře (žáci, dorost, dospělí, senioři, ženy, muži, jednotlivé sporty atd.), sportoviště budou dostupná 

pro MSK. TJ/SK mohou data získat od MSK na vyžádání.  

Žadatel podáním žádosti prohlašuje, že informoval své členy o zpracování a předání jejich osobních 

údajů, v rozsahu uvedeném v podmínkách zpracování osobních údajů dle čl. 12 tohoto Programu, ČUS 

a MSKO ČUS do informačního systému „IS SPORT“ za účelem poskytnutí příspěvku. 

mailto:cus@cusopava.cz
mailto:cusbruntal@seznam.cz
mailto:cuskarvina@seznam.cz
mailto:cusnj@seznam.cz
mailto:cus.fm@seznam.cz
mailto:otu@otu.cz
https://is-sport.cz/
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IS SPORT umožňuje jednoduchý import i export stávající evidence členů ze všech standardních 

formátů.  

6. Žádosti předložené MSKO ČUS: 

a) v rozporu s článkem 3) tohoto Programu, 

b) mimo lhůtu pro předložení žádosti na předepsaném formuláři, 

 

budou ze strany MSKO ČUS z dalšího posuzování vyloučeny. 

 

7. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor žadatele k jejich odstranění 

v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

8. V případě podezření na účelové přizpůsobení základních údajů žadatele podmínkám Programu 

může poskytovatel příspěvku rozhodnout o vyloučení dané žádosti (např. účelová změna sídla 

organizace, nepravdivá vstupní data apod.). 

9. Všechny doručené žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

10. V případě, že žadatel bude mít vůči MSK závazek po lhůtě splatnosti nebo nesplnil povinnost 

předložit řádně a včas závěrečné vyúčtování jakéhokoliv dotačního programu MSK, může MSK 

v rámci posuzování uznatelných nákladů žádosti MSKO ČUS o poskytnutí Individuální dotace (čl. 1 

odst. 2 Programu) takovou podporu vyloučit.   

Článek 9 

Lhůta pro předkládání žádostí 

Lhůta pro předkládání žádostí je od 03. 10. 2022 do 20. 10. 2022 včetně. 

Článek 10   

Vyhodnocování žádostí o příspěvek a stanovení výše příspěvku 

1. Vyhlašovatel Programu zpracuje předložené žádosti a provede první kontrolu. Následné případné 

kontroly a vyhodnocení dat a podkladů žádostí provedou pracovníci vyhlašovatele Programu a 

finanční prostředky MSK TJ/SK 2023 připraví k rozdělení matematickým výpočtem. Před přípravou 

rozdělení budou žádosti a data na vyžádání k dispozici členům Výboru pro tělovýchovu a sport a 

zástupcům MSK.  

2. Stanovení výše příspěvku jednotlivým žadatelům bude provedeno prostřednictvím matematického 

vzorce: 

DTJ –  prostředky vyhrazené pro MSK TJ/SK 2023   

DTJ0 – část prostředků pro MSK TJ/SK 2023 určená pro TJ/SK, které jsou provozovatelem sportoviště. 

DTJ0 je rovno počtu TJ/SK, které jsou provozovatelem sportoviště x 20.000 Kč. 

DTJ1 – část prostředků pro MSK TJ/SK 2023 určená pro TJ/SK (min. výše příspěvku x počet 

schválených žadatelů) 

DTJ2 – část prostředků pro MSK TJ/SK 2023 pro trenérskou činnost (20 % z příspěvku pro TJ/SK) 

DTJ3 – část prostředků pro MSK TJ/SK 2023 určená pro děti a mládež od 3 let do 20 let [60 % z (DTJ-

DTJ0+DTJ1+DTJ2)] 

DTJ4 – část prostředků pro MSK TJ/SK 2023 určená pro registrované členy všech věkových kategorií 

 

ČZ – počet členů žadatele, tj. členská základna 

 

ČZ je složená z: 
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SČ –  počet všech soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) žadatele z členské základny, 

SČ1 - počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) žadatele z členské základny ve věku od 3 let do 20 let včetně 

SČ2 - počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) žadatele z členské základny ve věku od 21 let 

 

NČ – počet všech nesoutěžících členů žadatele z členské základny 

NČ1 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 3 let do 20 let včetně 

NČ2 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 21 let 

 

Při výpočtu je rozhodujícím kritériem počet členů s koeficientem: 

koeficient 8,0  

- děti a mládež od 3 – 20 let vč. – s účastí na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované 

Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností (SČ1 x 8) 

koeficient 5,0  

- dospělí od 21 let – s účastí na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované Sportovním 

národním svazem s celorepublikovou působností (SČ2 x 5) 

koeficient 0,2  

- děti a mládež od 3 – 20 let vč. – bez účasti na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně 

organizované Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností (NČ1 x 0,2) 

koeficient 0,1 

- dospělí od 21 let – bez účastí na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované 

Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností (NČ2 x 0,1) 

 

B –   součet bodů žadatele přepočtem ČZ dle koeficientů 

FHB –  finanční hodnota jednoho bodu pro žadatele: DTJ4 děleno součtem všech B (všech schválených 

žadatelů) 

PFHB –  přepočtená finanční hodnota pro žadatele: B vynásobeno FHB 

 

D –  počet dětí/mládeže ve věku 3 – 20 let 

FHD –  finanční hodnota D pro žadatele: DTJ3 děleno součtem všech D (všech schválených žadatelů)  

PFHD –  přepočtená finanční hodnota poukázky pro žadatele: D vynásobeno FHD 

 

TR –  trenérská činnost TJ/SK, trenérská práce s mládeží, odborná úroveň a výše vzdělání 

trenérů/licence/třídy 

Při výpočtu je rozhodujícím kritériem počet trenérů s koeficientem: 

koeficient 1,0  

- trenér s licencí (TR x 1) 

TR –   trenérská činnost TJ/SK, trenérská práce s mládeží, odborná úroveň a výše vzdělání 

trenérů/licence/třídy 

FHTR –  finanční hodnota trenéra pro žadatele: DTJ2 děleno součtem všech TR (všech schválených žadatelů) 

PFHTR – přepočtená finanční hodnota trenérské činnosti pro žadatele: TR vynásobeno FHTR 
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MIN – minimální hodnota příspěvku - nezávislá na matematickém výpočtu, 

MAX – maximální hodnota příspěvku - nezávislá na matematickém výpočtu, 

BON – bonus 20.000,- Kč k maximální hodnotě příspěvku pro žadatele, který je provozovatelem 

sportoviště, 

 

DOT – příspěvek pro žadatele 

 

Výpočet: 

 
DTJ =  xx.xxx.xxx,- Kč    
 
MAX = BON + 150.000,- Kč ≥ DOT ≥ MIN=10.000,- Kč  
 
DTJ =  DTJ0 + DTJ1 + DTJ2 + DTJ3 + DTJ4  
DTJ0 = 20.000,- Kč x počet žadatelů, kteří jsou provozovatelem sportoviště 
DTJ1 = 10.000,- Kč x počet schválených žadatelů  
DTJ2 = xx.xxx.xxx,- Kč 
DTJ3 = xx.xxx.xxx,- Kč 
DTJ4 = DTJ – (DTJ0 + DTJ1 + DTJ2 + DTJ3) 
 
DOT = MIN + PFHB + PFHTR + PFHD ≤ MAX nebo maximálně 60 % celoročních výdajů TJ/SK + BON  
Výsledná výše příspěvku bude zaokrouhlena na celé stokoruny.  
  

3. Poskytovatel příspěvku informuje o poskytnutí příspěvku příjemcům za stanovených podmínek  

a o neposkytnutí příspěvku neúspěšným žadatelům nejpozději do 1 měsíce od podpisu 

veřejnoprávní smlouvy mezi MSK a MSKO ČUS o poskytnutí finančních prostředků MSKO ČUS na 

financování tohoto Programu. Výsledky budou uveřejněny na webových stránkách poskytovatele 

příspěvku do 1 měsíce od podpisu veřejnoprávní smlouvy mezi MSK a MSKO ČUS o poskytnutí 

finančních prostředků MSKO ČUS na financování tohoto Programu. 

4. Po podpisu veřejnoprávní smlouvy mezi MSK a MSKO ČUS o poskytnutí finančních prostředků 

MSKO ČUS na financování tohoto Programu dle předchozího odstavce jsou úspěšní žadatelé 

vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku; poskytnutí příspěvku je podmíněno povinností 

příjemce doložit poskytovateli příspěvku podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku  

do 3 měsíců od obdržení výzvy k podpisu.  

Článek 11 

Kontrola použití příspěvku a závěrečné vyúčtování 

1. Poskytovatel příspěvku má právo provádět kontrolu dodržení účelovosti poskytnutého příspěvku, 

jakož i kontrolu splnění dalších povinností příjemce dle smlouvy o poskytnutí příspěvku a podmínek, 

za kterých je příspěvek poskytován, pověřenými pracovníky poskytovatele příspěvku a v souladu se 

Zákonem o finanční kontrole i pověřenými pracovníky MSK a dalšími institucemi oprávněnými 

provádět kontrolu dle Zákona o finanční kontrole.  

2. Příjemce je povinen provedení kontroly umožnit a poskytnout poskytovateli příspěvku, pracovníkům 

MSK, či jiného subjektu oprávněného provádět kontrolu dle Zákona o finanční kontrole k provedení 

kontroly maximální součinnost; v této souvislosti se příjemce zavazuje zejména předložit na výzvu 

veškeré požadované doklady a poskytnout veškeré požadované informace. 

3. Zjistí-li takováto kontrola na straně příjemce nedostatky při čerpání příspěvku, pak příjemce v plném 

rozsahu odpovídá a nese veškeré náklady a sankce vzniklé porušením podmínek pro poskytnutí a 

použití příspěvku. Příjemce zejména nese odpovědnost za řádné použití a vyúčtování příspěvku po 

celou dobu, po kterou nese takovou odpovědnost poskytovatel příspěvku, a to i v případě, že porušení 
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podmínek pro poskytnutí a použití příspěvku bude zjištěno v termínu po vyúčtování příspěvku. 

V případě, kdy z těchto důvodů vzniknou náklady přímo poskytovateli příspěvku nebo sankce bude 

vyměřena přímo poskytovateli příspěvku, je příjemce povinen nahradit v plném rozsahu vše, co 

poskytovatel příspěvku takto plnil. Úhrada těchto sankcí nemá vliv na nárok MSKO ČUS na náhradu 

škody. 

4. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a doručit poskytovateli příspěvku 

finanční vypořádání tak, jak mu stanoví Smlouva o poskytnutí příspěvku. 

Článek 12 

Podmínky zpracování osobních údajů 

 

1. ČUS a MSKO ČUS (e-mailová adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů: 

skadra@gdprsolutions.cz) je vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem příspěvku. 

2. Zdrojem finančních prostředků určených k podpoře žádostí bude Individuální dotace ve smyslu 

příslušných ustanovení Zákona poskytnutá z rozpočtu MSK jakožto poskytovatele dotace MSKO 

ČUS, na základě jeho žádosti. 

3.  Zdrojem finančních prostředků určených k podpoře žádostí bude Individuální dotace ve smyslu 

příslušných ustanovení Zákona poskytnutá z rozpočtu MSK jakožto poskytovatele dotace MSKO 

ČUS, na základě jeho žádosti. 

4. Žadatel o příspěvek je povinen nahrát svoji členskou základnu do IS SAMOSPRÁVA MSK: IS 

SPORT https://is-sport.cz (dále jen IS SPORT), jehož správcem je ČUS a MSKO ČUS za účelem 

kontroly členské základny jako hlavního kritéria určujícího výši poskytnutého příspěvku. 

5. Z důvodu kontroly splnění účelovosti čerpání dotace poskytnuté MSK na základě individuální 

žádosti MSKO ČUS o poskytnutí dotace dle Zákona, jakožto zdroje finančních prostředků určených 

k podpoře žádostí, má přístup k osobním údajům v IS SPORT i MSK.  

6. Žadatel o příspěvek za tímto účelem nahrává do IS SPORT o svých členech tyto údaje: jméno; 

příjmení; rodné číslo, u cizince datum narození a pohlaví; roli člena (sportovec, trenér). 

7. Žadatelé o příspěvek ve svém čestném prohlášení deklarují, že informovali své členy o zpracování 

a předání jejich osobních údajů ČUS a MSKO ČUS do IS SPORT za účelem poskytnutí příspěvku. 

8. ČUS a MSKO ČUS tímto informuje subjekty osobních údajů, že zpracovává jen ty osobní údaje, 

které nezbytně potřebuje pro výše uvedený účel. Zabezpečení osobních údajů v rámci IS SPORT 

odpovídá požadavkům aktuální legislativy. 

 

 
Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytnutí příspěvku je podmíněno poskytnutím Individuální dotace.  

2. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Ing. Marek Hájek, předseda; Jan Urban, místopředseda 
 
Moravskoslezská krajská organizace ČUS 

https://is-sport.cz/

