
Státní podpora sportu pro rok 2016 

Údržba a provoz sportovních zařízení 

 

Dne 16.9.2015 vyhlásilo MŠMT Státní podporu sportu ro rok 2016 na internetové 

stránce http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016 . Stejně jako v roce 

2015 mohou tenisové kluby, které jsou sdružené v ČTS, požádat prostřednictvím ČTS 

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace určené na údržbu a provoz sportovních zařízení. 

 

Oblast podpory údržby a provozu je zaměřena na udržování a provozování sportovních 

zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu. Hodnotí se podmínka spoluúčasti, 

včetně vykazování výběr členských příspěvků. Hodnocení je zaměřeno na velikost 

a majetkovou hodnotu sportovního zařízení, na počet členů a zaměření sportovní činnosti. 

 

Dotace je poskytována v rámci PROGRAMU IV – Údržba a provoz sportovních 

zařízení, kdy žadatelem jsou jednotlivé tenisové kluby i multifunkční tělovýchovné jednoty. 

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím Českého tenisového svazu. Žadatelé 

s víceúčelovým zaměřením (s více oddíly) mohou podat žádost pouze prostřednictvím 

jednoho sportovního svazu (ČTS, …) nebo servisní organizace (ČUS, ČOS, …). Pokud bude 

žádost jednoho žadatele podána prostřednictvím několika svazů (tenis, fotbal, volejbal, 

….), budou veškeré žádosti tohoto žadatele vyřazeny samotným MŠMT a pro rok 2016 

jim nebude přidělena žádná dotace!!! 

 

Tenisové kluby žádající o dotace prostřednictvím ČTS musí vyplnit přiloženou 

tabulku a v elektronické podobě ji zaslat na adresu udrzba@cztenis.cz nejpozději 

do 9.10.2015. Jako předmět e-mailu, PROSÍM, uvádějte název klubu, který žádá o dotaci. 

Součástí vyplněné tabulky musí být naskenovaný doklad o vlastnictví – výpis 

z katastru nemovitostí. V případě výpůjčky a dlouhodobého nájmu je nutné zaslat 

naskenovanou smlouvu o výpůjčce či smlouvu o nájmu. Další povinnou přílohou je 

dokument, který potvrzuje účetní hodnotu majetku, na který je požadována dotace (údaje 

z Rozvahy, resp. odpovídající doklad v případě nájmu či výpůjčky). Žadatelé musí vést 

podvojné účetnictví, jinak nemohou o dotaci žádat. 

V případě potřeby konzultace k žádosti o dotaci volejte Ing. Magdalénu Vitáčkovou, 

tel.: 222 333 413, mobil: 775 922 714. 
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Pokyny pro vyplnění tabulky 

 

- kraj – po kliknutí do okénka KRAJ se vám zobrazí seznam krajů 

- sport – po kliknutí do okénka SPORT se vám zobrazí seznam sportů – tenisové kluby 

uvedou zkratku TEN 

- zkratka sdružení, servisní organizace – tenisové kluby uvedou ČTS 

- název, IČ, adresa a bankovní spojení žadatele, statutární zástupce, telefon, mobil, 

 email – z důvodu kontaktování ze strany ČTS je potřeba uvést skutečné údaje, 

především telefonní kontakt a e-mail  

- vymezení projektu – uveďte: údržba a provoz areálu 

- vlastnictví žadatele – uveďte: vlastník nebo nájem nebo výpůjčka 

- víceúčelové zařízení – počet sportů – uveďte počet sportů, které využívají víceúčelové 

zařízení (jednooborové tenisové kluby nevyplňují) 

- evidenční údaje - hodnota majetku – uveďte hodnotu majetku dle účetní evidence 

(musí souhlasit se stavem, který je uveden v naskenovaném dokumentu), na nějž bude 

požadována dotace (jedná se pouze o sportovní zařízení sloužící výhradně nebo převážně 

pro provozování sportu) – hodnotu uveďte v tis. Kč 

- evidenční údaje – členská základna – počet mládeže – uveďte stav k 31.12.2014 

- evidenční údaje – členská základna – počet dospělých – uveďte stav k 31.12.2014 

- evidenční údaje - členská základna – počet členů - uveďte stav členské základny 

vašeho tenisového klubu, resp. tělovýchovné jednoty či sportovního klubu k 31.12.2014 

- vybrané členské příspěvky - mládež – uveďte skutečnou výši vybraných členských 

příspěvků za mládež za rok 2014 (minimální výše 100,- Kč na osobu za rok) 

- vybrané členské příspěvky - dospělí – uveďte skutečnou výši vybraných členských 

příspěvků za dospělé za rok 2014 (minimální výše 500,- Kč na osobu za rok) 

- požadavky - projekt celkem – uveďte předpokládanou výši nákladů na údržbu a provoz 

sportovního zařízení v roce 2016 – POZOR, hodnota může být maximálně 60% celkové 

hodnoty majetku uvedené v této žádosti 

- požadavky - státní dotace – uveďte Váš požadavek na výši státní dotace – POZOR, 

hodnota může být maximálně 70% hodnoty projektu uvedené v této žádosti (předchozí 

kolonka v žádosti)  

 

 



Důležité informace pro žadatele 

1. O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení!  (Ne fyzické osoby či obchodní 

společnosti). 

2. O dotaci mohou žádat pouze kluby, které mají ve vlastnictví sportovní zařízení (dle 

výpisu z katastru nemovitostí), resp. Kluby, které mají platnou dlouhodobou nájemní 

smlouvu na dobu minimálně 10 let od roku podání žádosti. 

3. Sportovní zařízení, na které bude požadována dotace, musí být v majetku občanského 

sdružení. Dotaci nelze poskytnout na majetek fyzických osob či obchodních společností 

(to platí i u dlouhodobého nájmu a výpůjčky). 

4. U multifunkčních tělovýchovných jednot či sportovních klubů by měla být žádost podána 

prostřednictvím ČUS,ČOS apod. V případě, že TJ/SK bude trvat na podání 

prostřednictvím sportovního svazu, vybere si svaz podle převažující sportovní činnosti 

(u těchto TJ/SK  musí dojít k dohodě, ke kterému sportovnímu svazu předají své 

požadavky na dotaci). POZOR -  žádost nesmí být podána duplicitně, tyto žádosti MŠMT 

vyřazuje! 

5. Jedná se o neinvestiční dotaci (nejedná se o realizaci investičních projektů a záměrů)! 

6. Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtových nákladů s tím, že 

při vyúčtování musí být vykázána spoluúčasti financování minimálně ve výši 30% 

rozpočtových nákladů.  

7. O dotaci prostřednictvím Českého tenisového svazu mohou žádat i tenisové kluby, které 

nejsou sdruženy v ČUS,ČOS apod. Podmínkou je jejich členství v Českém tenisovém 

svazu! 

8. Žadatel o dotaci je povinen v souladu s usnesením vlády č. 92/2010 vést podvojné 

účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

9. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok, tzn že předložení požadavku 

ještě automaticky neznamená přidělení dotace. 

10. Na žádosti podané po termínu 9.10.2015  nebude brán zřetel. 

 

 

e-mail : udrzba@cztenis.cz  
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