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A) ÚVOD
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VÝZVA 14/2022
MŮJ KLUB 2022 – 2. kolo

https://agenturasport.cz/dotace/m
uj-klub-2022-2-kolo/

PROGRAMU
ROZVOJ A PODPORA SPORTU
Č.j.: NSA-0058/2020/A/121
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A) VÝZVA 14/2022 MŮJ KLUB 2022 2. kolo
POSKYTOVATEL:

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

ÚČEL:

NEINVESTICE

ALOKACE:

65 000 000,- Kč

TERMÍN PODÁNÍ:

11/08/2022 12:00 hod. – 12/09/2022 12:00 hod.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL:

Spolek nebo pobočný spolek

ZAMĚŘENÍ:

Sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 – 20 let.
Zabezpečení sportovní a organizační činnosti.
Provoz a údržba do 50% dotace

VÝŠE DOTACE:

Podle počtu registrovaných sportovců, jejich věkové kategorie a
účasti na soutěžích

SPOLUÚČAST:

0%
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B) PŘÍPRAVA
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B1) SCHÉMA OVĚŘENÍ NÁROKU NA DOTACI VE VÝZVĚ PROVOZ A ÚDRŽBA

PRÁVNÍ
FORMA

VÝZVA 14/2021
MŮJ KLUB
2022

Spolek,
pobočný
spolek

TJ/SK nemá
přidělenou
dotaci

ANO »

N
E
˅
BEZ NÁROKU

N
E
˅
BEZ NÁROKU

REJSTŘÍK
SPORTOVNÍCH
ORGANIZACÍ

ANO »

ČLENSKÁ
ZÁKLADNA

TJ/SK má 10 a
TJ/SK zapsaní
více členů ve
ANO » věku 3 – 20
v rejstříku
sportu NSA
let
N
E
˅
BEZ NÁROKU

N
E
˅
BEZ NÁROKU

»Příjemce dotace musí být bezúhonnou a bezdlužnou osobou.«
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B2) PODMÍNKY PRO NÁROK NA DOTACI VE VÝZVĚ PROVOZ A ÚDRŽBA
1) PRÁVNÍ FORMA - SPOLEK, POBOČNÝ SPOLEK
• Žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku.
2) VÝZVA 14/2021 MŮJ KLUB 2022 - TK/SK NEMÁ PŘIDĚLENOU DOTACI PRO ROK 2022
• Žadatel nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 MŮJ KLUB 2022.
• Žadatel podal žádost podle Výzvy 14/2021 MŮJ KLUB 2022, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání se mělo za to,
že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo
• Řízení o žádosti podané podle Výzvy 14/2021 MŮJ KLUB 2022 bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro
nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.
3) EVIDENCE - TJ/SK JE ZAPSÁNA V REJSTŘÍKU SPORTU
• Žadatel je zaspán v Rejstříku sportu.
• Předmětem činnosti žadatele podle zakladatelského dokumentu je oblast sportu.
4) ČLENSKÁ ZÁKLADNA - TJ/SK MÁ 10 A VÍCE ČLENŮ 3 – 20 LET
• Žadatel organizuje pravidelnou sportovní činnost pro 10 a více členů ve věku 3 – 20 let.
• Sportovci na něž je uplatňována dotace absolvují podle tréninkového plánu minimálně 1 tréninkovou jednotku týdně.
• Sportovci na něž je uplatňována dotace hradí členský příspěvek v minimální výši 100,- Kč na rok.
5)

BEZÚHONNOST & BEZDLUŽNOST - REJSTŘÍK TRESTŮ A FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ SPRÁVA

• Žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin a trestný čin v oblasti sportu
• Žadatel nemá evidován nedoplatek u Finanční nebo Celní správy, na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění a na
sociálním zabezpečení.
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B3) ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
a) výdaje/náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce
zakladatelského dokumentu, související s plněním účelu Výzvy,

sportovní

organizace,

dle

b) výdaje/náklady na zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo
dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku. Tyto náklady mohou být hrazeny maximálně do výše 50 % přidělené dotace,
c) výdaje na osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu podílejících se na aktivitách
souvisejících
s
plněním účelu Výzvy, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc bez příslušných zákonných odvodů. Z dotace lze hradit i
související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč je platný
jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, hodinová sazba
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 400 Kč / hodinu. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc se
vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona č. 62/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Při
sjednání kratší pracovní doby podle ustanovení § 80 zákoníku práce se limit 50 tis. Kč poměrně krátí,
d) výdaje/náklady na trenérské služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství,
služby
psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení související s plněním účelu Výzvy; technickým a servisním
zabezpečením není provoz a údržba sportovních zařízení; jedná-li se o služby osoby samostatně výdělečně činné platí limit
do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc,
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B3) ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
e)

výdaje/náklady na další služby a na spotřební materiál související s plněním účelu Výzvy,

f)

výdaje/náklady na nájem a podnájem včetně vybavení související s plněním účelu Výzvy,
standardní úrazové a cestovní
pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu související s plněním účelu
Výzvy,

g)

cestovné, startovné a výdaje/náklady na dopravu související s plněním účelu Výzvy,

h)

výdaje/náklady na ubytování a stravování související s plněním účelu Výzvy,

i)

výdaje na pořízení drobného hmotného majetku (dále jen DHM) souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož pořizovací cena za
1 ks DHM nebo 1 souboru věcí DHM je nižší/rovno 60 tis. Kč bez DPH,

j)

výdaje na pořízení drobného nehmotného majetku (dále jen „DNHM“) nebo 1 licence na užívání NHM souvisejícím s
plněním účelu Výzvy, jehož pořizovací cena je nižší/rovna 80 tis. Kč bez DPH,

k)

ostatní výdaje/náklady prokazatelně související s plněním účelu Výzvy.

• Způsobilé jsou pouze náklady do výše a ceny v místě a čase obvyklé.
• Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo provedení prací peněžní prostředky z dotace
a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení,
nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání a vyúčtování dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až
poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání 4929001/0710.
• Do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.
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B4) NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
a)

pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku nebo nehmotného majetku;

b)

splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční postihy;

c)

finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či nehmotného majetku podle zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo předpisů upravujících účetnictví;

d)

úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě uplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

e)

osobní náklady nad rámec uvedený v bodu 9.1.;

f)

mzdové a ostatní osobní náklady poskytované v souvislosti s výkonem funkce předsedy, prezidenta a místopředsedy a
dalších ve sportovní organizaci;

g)

cestovní náhrady nad rámec stanovený zákoníkem práce; to se netýká cestovních výdajů spojených s účastí
mezinárodních účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace;

h)

náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace;

i)

pohoštění a dary; pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a
výcvikových táborů;

j)

náklady nevztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu Výzvy.
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B5) ROZPOČET
R1)
SPORTOVNÍ ČINNOST
• Osobní náklady (mzdy, DPP, DPČ, apod.)
• Služby ostatní
• Cestovné
• Materiál
• Jiné
• Sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let.
• Zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele v souladu s platnými a

registrovanými stanovami.

R2)
PROVOZ A ÚDRŽBA
• Osobní náklady (mzdy, DPP, DPČ, apod.)
• Spotřeba energie
• Spotřeba materiálu
• Opravy a udržování
• Jiné
• Činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce
(kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný
celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do výše max.
50 % dotace, dlouhodobý nájem či výpůjčka je pro účely této Výzvy minimálně 5 let s tím, že takováto smlouva o nájmu či
výpůjčce musí být v platnosti minimálně do 31. 12. 2022.
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B5) ROZPOČET
• Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na které byla dotace
poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 31.
prosince roku, na které byla dotace poskytnuta.
Tyto náklady/výdaje musí prokazatelně souviset
s účelem dotace uvedeným v rozhodnutí. V souladu s předchozí
větou může být výdaj provedený
nejpozději do 31. ledna 2023 způsobilý. Dotaci lze použít i na náklady/výdaje, které
byly
uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory
Výzvy.
• POŽADOVANÁ DOTACE NSA - Dotace může být až do výše uvedených výdajů. Měla by odpovídat vypočtené
žádosti nebo být nižší. Pokud žádáte o nižší dotaci (DŮRAZNĚ NEDOPORUČEJEME), potom upravte výdaje.

dotaci

v

DOPORUČENÍ: ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE JSOU VE VÝŠI VYPOČTENÉ DOTACE DLE
ČLENSKÉ ZÁKLADNY. SPOLÚČAST ŽADATELE JE VÝŠI 0%.
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B6) VÝPOČET DOTACE
1)
SPORTOVEC VE VĚKU 3 – 20 LET (ročník 2019 – 2002) S 1 TRÉNINKOVOU JEDNOUTKOU TÝDNĚ
HODNOTA K1 = 1 800,- Kč
A = POČET SPORTOVCŮ K1 X 1 800
2)
SPORTOVEC VE VĚKU 11 – 16 LET (ročník 2011 – 2006) S 1 TRÉNINKOVOU JEDNOUTKOU TÝDNĚ
HODNOTA K1Z = 2 300,- Kč
B = POČET SPORTOVCŮ K1Z X 2 300
3)
SPORTOVEC VE VĚKU 6 – 20 LET (ročník 2016 – 2002) S 2 a VÍCE TRÉNINKOVÝMI JEDNOUTKAMI TÝDNĚ
A SOUČASNĚ S ÚČASTÍ NA 6 SOUTEŽNÍCH DNECH ZA OBDOBÍ 36 MĚSÍCŮ
HODNOTA K2 = 2 500,- Kč
C = POČET SPORTOVCŮ K2 X 2 500
4)
SPORTOVEC VE VĚKU 11 – 16 LET (ročník 2016 – 2002) S 2 a VÍCE TRÉNINKOVÝMI JEDNOUTKAMI TÝDNĚ
A SOUČASNĚ S ÚČASTÍ NA 6 SOUTEŽNÍCH DNECH ZA OBDOBÍ 36 MĚSÍCŮ
HODNOTA K2Z = 3 300,- Kč
D = POČET SPORTOVCŮ K2Z X 3 300
CELKOVÁ VÝŠE DOTACE: A + B + C + D
• Stanovená četnost tréninkových jednotek se pro potřeby Výzvy nevztahuje na dny státních svátků, školních prázdnin a
případných výluk z důvodu zásahů „vyšší moci“.
• V žádosti lze uplatnit pouze ty sportovce, jejichž sportovní činnost není nahodilá či jednorázová. Musí být pro kontrolu ze strany
poskytovatele jasně doložitelná např. záznamovým archem s evidencí účasti sportovců na tréninkových jednotkách,
docházkou, rozpisem tréninkových hodin, výsledkovými nebo startovními listinami, a to v případě uplatňovaných oficiálních
soutěží i zpětně za období, za které žadatel tyto vykazuje.
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C) NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
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C1) NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
1)
ŽÁDOST
• Žadatel vyplní formulář v elektronické systému.
• https://dotacesport.cz/
1.1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

FORMULÁŘ
název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele,
název a adresa poskytovatele,
identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
požadovaná výše dotace,
účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít,
lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo,
informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele:
1.
jedná-li za žadatele statutární orgán, uvede žadatel o této osobě informace v rozsahu, v jakém jsou zapsány ve
veřejném rejstříku;
2.
jedná-li za žadatele jiná fyzická osoba jako zmocněnec, žadatel doloží plnou moc (žadatel doloží plnou moc s
podpisem statutárního orgánu žadatele, který musí být úředně ověřený a následně bude dokument převeden do
autorizované konverze listinné formy nebo plná moc bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem statutárního
orgánu žadatele). Podpis zmocněnce se nevyžaduje ani na listinné, ani na elektronické (zkonvertované) plné moci,
čestné prohlášení, že žadatel je bezúhonnou osobou,
čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci, v insolvenci nebo,
čestné prohlášení týkající se boje proti dopingu a ovlivňování výsledků sportovních soutěží a pravdivosti doložených
údajů.
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C2) PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
1.2) PŘÍLOHY
a) úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších
předpisů), který nebude starší tří měsíců přede dnem podání žádosti; výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší
informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách
justice:
https://esm.justice.cz.
b) čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu,
c)

potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou. Žadatel prokáže splnění podmínek předložením:
1.
potvrzení příslušného finančního úřadu,
2.
potvrzení Celní správy České republiky,
3.
potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění od všech zdravotních
pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení) a
4.
potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,

• Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti.
• Všechna nebo některá potvrzení mohou být nahrazena čestným prohlášením. Přiložením čestného
žadatel na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky.

prohlášení

bere
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C2) PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
1.2) PŘÍLOHY
d) potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele, kopii smlouvy o bankovním účtu nebo výpisu z bankovního účtu spolku
(žadatele) ve formátu PDF; dokument musí obsahovat název žadatele, IČO žadatele a číslo bankovního účtu včetně kódu
banky; bankovní účet musí být veden vždy na žadatele (sportovní organizace), nikoliv na soukromou osobu (např. člena
statutárního
orgánu),
e) jmenný seznam sportovců, přičemž tento seznam bude do žádosti automaticky vygenerován z Rejstříku sportu a žadatel ke
každému sportovci v Rejstříku sportu uvede četnost tréninkových jednotek a jeho účast či neúčast ve stanoveném počtu
oficiálních soutěží ještě před odesláním žádosti. Podmínkou zařazení sportovce do seznamu je splnění kritérií,
f)

doklad o užívacím právu ke sportovnímu zařízení, bude-li žadatel dotaci čerpat na činnosti zahrnující také provoz a údržbu
sportovních zařízení podle bodu 3.1. písm. c) Výzvy, takovým dokladem bude buď platná a účinná smlouva nebo výpis z
katastru nemovitostí, který nebude ke dni podání žádosti starší tří měsíců,

g) vyplněný formulář rozpočtu.
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C3) ROZPOČET
Rozpočet Můj klub 2022
Název žadatele:
IČO:

Výdaje
Kč
SPORTOVNÍ ČINNOST
Osobní náklady (mzdy, DPP, DPČ atd.) - (52x)
Služby ostatní (518)
Cestovné (512)
Materiál (501)
Jiné (uveďte do poznámky typ výdaje)
PROVOZ A ÚDRŽBA

Poznámka
0,00 Kč

(Vyplňujte

pouze
pokud výdaje na Provoz a údržbu uplatňujete (tzn. zadali jste do účelu dotace)

Osobní náklady (mzdy, DPP, DPČ atd.) - (52x)
Spotřeba energie (502)
Spotřeba materiálu (501)
opravy a udržování (511)
Jiné (uveďte do poznámky typ výdaje)
CELKOVÉ VÝDAJE

0,00 Kč

0,00 Kč

Příjmy
POŽADOVANÁ DOTACE NSA
(Dotace může být až do výše uvedených výdajů. Měla by odpovídat vypočtené
dotaci v žádosti nebo být nižší. Pokud žádate nižsí dotaci, prosím upravte
výdaje!!!)

OK
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D) PODÁNÍ ŽÁDOSTI
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https://rejstriksportu.cz/
ID vnadiz2
podatelnamk2022@agenturasport.cz
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D1) PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
a)

Žádost za žadatele podává člen statutárního orgánu. Tvoří-li statutární orgán více osob, podává žádost předseda statutárního
orgánu nebo jeho člen, který tím byl pověřen předsedou. Podává-li žádost pověřený člen, musí být k žádosti přiloženo
písemné pověření.

b)

Žádost může jménem žadatele podat též zmocněnec. V takovém případě musí být k žádosti přiložena písemná plná moc
podepsaná členem statutárního orgánu. Tvoří-li statutární orgán více osob, podepisuje plnou moc předseda statutárního
orgánu. Žadatele může zastupovat pouze jeden zmocněnec.

c)

Žádost lze podat výhradně na elektronickém formuláři žádosti uveřejněném na internetové adrese www.rejstriksportu.cz.

d)

Žadatel již registrovaný v Rejstříku sportu se přihlásí pod svým uživatelským účtem. Nový žadatel je povinen se před prvním
přihlášením do Rejstříku sportu v tomto systému registrovat dle manuálu a pokynu uveřejněných na stránkách NSA u
zveřejněné Výzvy.

e)

Do žádosti se z Rejstříku sportu přenese seznam sportovců splňujících podmínky. Ke každému sportovci se z Rejstříku
sportu přenese četnost tréninkových jednotek a jeho účast či neúčast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží. Žadatel má
před odesláním žádosti možnost údaje o četnosti tréninkových jednotek a účastech v soutěžích editovat. Konečný a závazný
výběr sportovců do žádosti provede před odesláním žádosti.

f)

Žadatel odešle vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě. Tímto odesláním žádost o poskytnutí
dotace ještě není podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a doručit
poskytovateli včetně všech příloh některým z následujících způsobů.
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D2) DORUČENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
ZPŮSOBY DORUČENÍ FORMULÁŘE A PŘÍLOH:
1. Datovou zprávou odeslanou do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Datová zpráva musí být podána z datové schránky
žadatele, nebo datové schránky zmocněnce a musí být označena číslem žádosti. Žádost o poskytnutí dotace je podána
okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele.
2. Elektronicky na e-mailovou adresu podatelnamk2022@agenturasport.cz , zpráva musí být opatřena platným kvalifikovaným
elektronickým podpisem eIdentity, I.CA, PostSignum nebo SZR, tento podpis se nevyžaduje, pokud žadatel nechal vytištěnou
žádost s úředně ověřeným podpisem zkonvertovat do elektronické podoby na některém Czech Pointu.
3. Vytištěný v listinné podobě osobně na podatelně poskytovatele na adrese: Národní sportovní agentura, Českomoravská
2420/15, 190 00 Praha 9, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, obálka se žádostí musí být označena číslem
žádosti, žádost je podána okamžikem, kdy podatelna listinné podání přijme a stvrdí otiskem razítka.
4. Vytištěný v listinné podobě zaslaný doporučeně společností, která poskytuje poštovní služby na adresu: Národní sportovní
agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, obálka se žádostí
musí být označena číslem žádosti, žádost je podána okamžikem, kdy poskytovatel zásilku s žádostí převezme od
doručovatele a stvrdí podpisem oprávněné osoby, lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud je žádost poslední den lhůty
podána k poštovní přepravě.
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E ) VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
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E) VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
• Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o
zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém
poskytovateli nejpozději do 15. února 2023.
• Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným způsobem nejpozději do 15.
února 2023.
• S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí příjemce vrátit nevyčerpané finanční prostředky. Pokud příjemce vrátí tyto
prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, tedy do 31. 12. 2022, poukazují se na účet
4929001/0710. Pokud příjemce vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
poukazují se na účet cizích prostředků 6015-4929001/0710. Tyto finanční prostředky musí být na účet cizích
prostředků
připsány nejpozději 15. 2. 2023. O vrácení finančních prostředků vyrozumí příjemce poskytovatele (NSA) prostřednictvím
Rejstříku sportu. Žadatel vygeneruje avízo prostřednictvím Rejstříku sportu a následně jej zašle v elektronické podobě emailem na adresu vratkadotace@agenturasport.cz.
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