
AKTUÁLNÍ informace z MŠMT k podávání žádostí  o dotace do 
Programu VIII. ze dne 5. a 6.11.2015 

 
Informace 1 
 5.11.2015 zveřejnilo MŠMT na svých www stránkách následující informaci : 
 
Citace : 
 
Upozornění: Vyplněný formulář musí k písemné žádosti být také nahraný na CD/DVD ve 
zveřejněném formátu . xlsx nebo xls -  souboru MS Excel. Zpracování údajů v souboru excel 
je nutný pro elektronické zpracování žádostí na MŠMT.  
Jakékoliv změny proti zadaným podmínkám nejsou přípustné a vedou k vyřazení žádosti.  
Zpracovala:  

Sekce podpory sportu, tělovýchovy a mládeže  
MŠMT  

Konec citace. 
 
Vysvětlení : na CD/DVD ukládejte tedy kromě naskenované žádosti s podpisem a razítkem 
také žádost vyplněnou v souboru MS - Excel ve formátu xlsx nebo xls (uloženy na CD/DVD 
budou tedy dvě žádosti – naskenovaná, která má razítko a podpis a druhá ve formátu MS 
Excel)  
V papírové podobě - do obálky - vkládejte žádost vytištěnou z MS Excel, podepsanou a 
orazítkovanou. 
Pokud jste již žádost odeslali na MŠMT bez verze MS Excel na CD/DVD, pošlete tuto verzi 
na email : petr.stefl@msmt.cz 
 
Informace 2 
Stále se množí dotazy ohledně doložení stanov doložení stanov. Uvádíme citace z pokynů 
MŠMT k programu VIII. a další doplňující požadavek MŠMT, který nám byl sdělen dnes  
6.11.2015.   
 
Citace vydaných pokynů MŠMT : 
  
pozn.: u pobočných spolků, kde se využívají stanovy hlavního spolku, je možné 
přiložit pdf výpis z www.justice.cz, viz obdobný postup jako u bodu c). 
Kopie potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z "Veřejného rejstříku a Sbírky listin" 
(adresa: www.justice.cz  - výpis platných). 
 
Konec citace. 

 
Vysvětlení : SDH jsou pobočnými spolky SH ČMS. Nemusíte tedy dokládat k žádosti 
stanovy. Výpis z www.justice.cz musí být výpis „platných“. Uložit na CD/DVD se musí 
s elektronickým podpisem, který je uveden v záhlaví. 
Dle nové informace z MŠMT z dnešního dne 6.11.2015, vy kdo jste žádost ještě neodeslali,  
tak papírovou podobu výpisu (vytištěný výpis z justice) opatřete podpisem statutárního 
zástupce a razítkem SDH. 



Vy, co jste již žádost odeslali vytiskněte výpis z www.justice.cz znovu opatřete podpisem 
statutárního zástupce a razítkem, vložte do obálky, kterou vlevo dole označte ŽÁDOST 
2016 – SPORT Program č. VIII – dopln ění žádosti a odešlete na adresu MŠMT.  
 
Informace 3 
Smlouva s bankovním ústavem o zřízení účtu 
Konkrétně se jedná o Postkonto Poštovní spořitelny (ČSOB), program neziskový sektor. 
Vy, kdo máte účet tohoto typu, nemáte od banky vydanou smlouvu o zřízení účtu, ale pouze 
oznámení. Přikládejte tedy oznámení o zřízení účtu, přesně originál potvrzení z finančního 
centra ČSOB, že máte založený účet na SDH (kopii tohoto originálu necháte úředně ověřit, 
vložíte do obálky a naskenujete na CD/DVD). MŠMT si po své linii vyřeší s ČSOB jaké jsou 
centrální smluvní podmínky k vedení těchto účtů. 
Není dostačující pokud k žádosti přiložíte úředně ověřený výpis z účtu. 
 
 
 


