
Povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace 
 

Uvedené informace budou sloužit jako podklad k hodnocení žádosti o poskytnutí dotace. 
 

1. Celkový popis sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu sportovního 

zařízení / organizace sportovní akce, na kterou/který žádáte dotaci dle následujícího 

obsahu: 

 popis sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu sportovního zařízení / 

organizace sportovní akce, na kterou/který žádáte dotaci (v popisu sportovní 

činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu sportovního zařízení / organizace sportovní akce 

uveďte základní informace, které je charakterizují);  

 skutečné náklady žadatele na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let / provoz 

sportovního zařízení za předchozí uzavřený rok 2021, případně za rok 2022, jsou-li 

známy (nevede-li žadatel náklady sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu 

sportovního zařízení analyticky v účetní evidenci, může tyto náklady stanovit procentuálním 

poměrem z celkových nákladů); 

 tradice a popularita sportu / sportovní akce (u sportovní činnosti uveďte rok vzniku 

spolku / sportu v Přerově; u organizace sportovní akce uveďte, kolikátý ročník pořádáte);   

 propagace a spolupráce s městem Přerovem (uveďte způsob propagace města 

a spolupráci s městem Přerovem v předchozích třech letech); 

 zdůvodnění a cíle realizace sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu 

sportovního zařízení / organizace sportovní akce; 
 cílová skupina uživatelů sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu 

sportovního zařízení / sportovní akce (popište všechny cílové skupiny, kterým realizace 

sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu sportovního zařízení / sportovní akce 

přinese přímý i nepřímý užitek); 

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo 

stanovených cílů sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu sportovního zařízení / 

sportovní akce);   

 partneři sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu sportovního zařízení / 

organizace sportovní akce (partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční 

spolupráce apod. ...); 

 u sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let uveďte kvalifikaci trenérů;  
 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, tento bod není povinný). 

K uvedenému popisu lze přiložit reference o sportovní činnosti / provozu sportovního zařízení / 

organizaci sportovní akce. 

 

Sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let 

K žádosti o poskytnutí dotace je nutné vyplnit přílohu:  

č. 1A – Evidence subjektů oblasti sportu 

Poskytovatel dotace nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat v rámci 

předběžné, průběžné a následné kontroly skutečnosti týkající se počtu členů příjemce 

nebo osob účastnících se činnosti příjemce, a to zpětně k datu podání žádosti  

o poskytnutí této dotace.  

 

 

 



Provoz sportovního zařízení 

K žádosti o poskytnutí dotace je nutné vyplnit přílohu:  

č. 1B – Využitelnost sportoviště 

Při popisu provozu sportovního zařízení uveďte velikost, víceúčelovost, rozsah užití 

sportovního zařízení, zhodnocení současného technického stavu sportoviště a jeho zázemí 
(lze přiložit aktuální fotodokumentaci) a význam sportoviště pro město Přerov 

(místní/regionální/republikový/mezinárodní), tento význam sportoviště zdůvodněte. 

Organizace sportovní akce 

Při popisu organizace sportovní akce uveďte rozsah sportovní akce (místní/krajská/ 

celorepubliková/mezinárodní), sportovní úroveň (rekreační/amatérská/profesionální), délku 

trvání sportovní akce (jednodenní/vícedenní), předpokládaný počet aktivních účastníků 

sportovní akce do 18 let / dospělých (odhad dle předchozích let), návštěvnost sportovní akce 

(odhad dle předchozích let), vaše zkušenosti s pořádáním této sportovní akce. 

Žádost o poskytnutí dotace se podává na organizaci konkrétní sportovní akce jednodenní  

nebo vícedenní. Nelze uvádět, že sportovní akce probíhá v průběhu např. 6 měsíců.  

V tomto případě se jedná spíše o sportovní činnost. 

 

2. Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let / provozu 

sportovního zařízení / organizace sportovní akce, na kterou/který žádáte dotaci dle 

přílohy č. 2A, 2B  

 

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o poskytnutí dotace 

a) spolky – předkládají kopii výpisu ze spolkového rejstříku; potvrzení lze nahradit výpisem 

ze základního registru osob; kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo 

jiného příslušného orgánu spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;  
b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 

společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 

o statutárním orgánu společnosti;  
c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizovatelské 

smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace nebo 

nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu; 
d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;  
e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 

k podnikání;  
f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu 

z obchodního rejstříku;  
g) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny, včetně jejich dodatků; kopii 

dokladu o statutárním orgánu organizace; 
h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona 

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů  

– předkládají kopii výpisu z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 

(rejstříku svazů církví a náboženských společností, rejstříku evidovaných právnických 

osob); kopii základního dokumentu (zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov 

církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, 

evidovaných právnických osob; kopii dokladu o statutárním orgánu církve, náboženské 

společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických osob; 



i) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 

pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního 

orgánu; 

V případě zastoupení na základě plné moci předkládá žadatel o poskytnutí dotace i plnou moc. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele 

Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí dotace do výše 5 000 Kč, nemá 

povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého běžného účtu (v tomto případě bude 

žadateli poskytnuta dotace v hotovosti). 
 

5. Kopie platného dokladu o vlastnictví sportovního zařízení v případě žádosti 

o přidělení dotace na provoz tohoto zařízení  

Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není 

vlastníkem sportovního zařízení, předkládá kopii platného dokladu o právu žadatele užívat toto 

zařízení, včetně jeho dodatků. 
 

6. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3 

 

7. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4 

 

8. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6  

Žadatel předkládá na výzvu administrátora, a to v případě, pokud administrátor vyhodnotí,  

že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude poskytnuta podpora malého rozsahu  

– podpora de minimis. 
 

9. Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle přílohy č. 7 

U žadatele, který žádá o dotaci ve výši do 50 000 Kč, lze kopie platných dokladů o právní 

subjektivitě žadatele a kopii platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele nahradit čestným 

prohlášením o nezměněné identifikaci žadatele, a to v případě, že nedošlo od doby podání 

žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2022 ke změně identifikačních údajů žadatele. To neplatí pro žadatele, který podává více 

žádostí o poskytnutí dotace a tyto žádosti v rámci všech oblastí podpory pro rok 2023 

přesahují v součtu částku 50 000 Kč. Tento žadatel pak k žádostem o poskytnutí dotace 

v rámci všech oblastí podpory předkládá kopie platných dokladů o právní subjektivitě 

žadatele a kopii platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele, a to pouze jednou.  

Žadatel, který žádá o dotaci poprvé, předkládá k žádosti o poskytnutí dotace všechny 

povinné přílohy. 
 

10. Čestné prohlášení o exekučním řízení dle přílohy č. 8  

Předkládá každý žadatel při podání žádosti. Opětovně ještě přílohu předkládají k datu 1. 8. 

2023 a k 1. 11. 2023 pouze žadatelé, kterým byla schválena dotace vyšší než 500 tisíc Kč (tři 

splátky).  

11. Relevance důvodu nepodání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu A   

dle přílohy č. 10 

U dotačního programu B žadatel uvede a doloží relevantní důvod, že nemohl požádat  
o dotaci v rámci Dotačního programu A. Relevance tohoto důvodu musí být prokázána.  



Např. Žádost o dotaci na organizaci sportovní akce žadatel doloží písemným a datovaným 
pověřením organizací této akce od pověřujícího orgánu.  
Žádost o účast na sportovní akci žadatel doloží písemnou a datovanou nominací na účast  
na dané akci od nominujícího orgánu.  
 

12. Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů 

Každý žadatel – právnická osoba při podání žádosti na základě povinnosti vyplývající z § 10a 

odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, předkládá údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle 

zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů 

a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se 

o evidující osobu. Podrobnosti naleznete na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. 

 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

