OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ UNIE SPORTU ŠUMPERK
Tyršova ul. 12, 78701 Šumperk
zapsané ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě
oddíl L, vložka 2426, IČO 495 616 51
http://sumperk.cuscz.cz/
e-mail: simicek.oscus@rps.cz

Šumperk 14. 10. 2015
Sportovním klubům
Tělovýchovným jednotám
Okresního sdružení ČUS
Šumperk
Věc: výzva k podávání žádostí do Programu VIII. MŠMT Praha – „Organizace sportu ve
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“
___________________________________________________________________
V souvislosti se změnou podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace z programu
č. VIII. – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“, veřejně
avizovanou paní ministryní, uveřejnilo MŠMT dne 13. 10. 2015 v konečné podobě Dodatek č.
1 k vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ a Formulář
žádosti na program VIII, viz http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii, oba
dokumenty jsou v příloze tohoto sdělení.
Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ jako spolky registrované ve spolkovém rejstříku
vedeném příslušným Krajským soudem. To jsou prakticky všechny členské SK/TJ OS ČUS
Šumperk, ať již mají zápis ve zkrácené podobě, nebo už po doplnění ve smyslu Zákona
83/2012Sb.
Z programu VIII budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se
pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se MŠMT uznávají ty, které mají alespoň
20 členů mladších 18 let.
Formulář žádosti je ve formátu Excel. Formulář žádosti musí každá žádající TJ/SK vyplnit ve
všech bodech (včetně přílohy, tj. seznam sportů v SK/TJ), vytisknout a podepsat
statutárním orgánem žadatele.
a) K podepsanému formuláři žádosti je nutné přiložit v písemné podobě:
b) úředně ověřené stanovy a případné jejich změny.
V případě, kdy má SK/TJ stanovy ještě registrované MV ČR s razítkem a registračním číslem,
pořídit jejich kopii a tuto nechat oproti originálu úředně ověřit (obec, Czech-point, notář apod.).
Problém může nastat u stanov, které jsou již dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin,
které pravděpodobně nebude možné úředně ověřit – doporučujeme proto pro tyto případy
stanovy vytisknout z veřejného rejstříku – sbírka listin) a následně opatřit razítkem příslušného
spolku a podpisem jeho statutárního orgánu).
c) potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ - adresa:
www.justice.cz a zadat vaše IČO. Pokud budete mít zájem, zajistíme u nás v kanceláři OS
ČUS Šumperk!
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d) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu.
Stejné ověření oproti originálu, jako u stanov, má to být smlouva, nikoliv potvrzení
o vedení účtu!
e) v případě, že z předchozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, (v doplněném výpise
spolkového rejstříku už je statutární orgán uveden), pak úředně ověřené usnesení Výroční
členské schůze, valné hromady nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku,
zápis o volbě orgánů – jména a funkce.
Originál zápisu či usnesení valné hromady, popř. výboru, kde došlo v souladu se stanovami
k volbě výboru, podepsaný předsedou volební komise, předsedou TJ atd. nechat oproti
originálu opět úředně ověřit, nikoliv ověřovat podpis, ale dokument !
Všechna úřední ověření nesmí být starší 3 měsíců!!!

Veškeré výše uvedené dokumenty uvedené v bodech a) až e), je nutné naskenovat a nahrát
na CD nebo DVD.
Scanování dokumentů a pořízení na CD či DVD i odeslání na MŠMT, v případě vašeho
zájmu, zajistíme po dohodě v kanceláři OS ČUS Šumperk.
Písemnou podepsanou žádost v originále (podpis nemusí být ověřován) spolu s písemnými
přílohami a CD/DVD s naskenovanými dokumenty, je nutné vložit do obálky (vždy samostatně
za každou žádající TJ/SK), a odeslat poštou na adresu MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor sportu – 50,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
Na obálku vlevo dole vypsat: ŽÁDOST 2016 – SPORT Program č. VIII
Na obálku vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele.
Žádosti jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT
nejpozději do 13. listopadu 2015
Dosud podané žádosti do programu VIII. MŠMT Praha ať cestou ČUS či národních
sportovních svazů nebudou brány v úvahu.

Zpracováno podle „Dodatku č. 1 k vyhlášenému Programu VIII. MŠMT pro rok 2016“ a
informace ČUS Praha k této věci.
Pokud budete potřebovat pomoc, poradu, pište, telefonujte!

Vladimír Šimíček
tajemník OS ČUS Šumperk
simicek@rps.cz
tel. 603 847 892
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