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Číslo jednací 
MSMT-15536/2020-3 

Vyřizuje 

Bc. Štěpán Jeník  

 

VÝZVA K DOLOŽENÍ DALŠÍCH PODKLADŮ  
PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ   

o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
na rok 2020 

 
Dne 31. 3. 2020Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto poskytovatel obdrželo žádost 
o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) Šachový svaz české republiky IČ: 48548464, se sídlem 
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“), evidované pod č. j. MSMT-15536/2020-2 na akci 
„Rozvoj materiálně technické základny mládeže a šachové reprezentace“ v rámci Výzvy 133D 523 
Pořízení samostatného movitého majetku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu 
s Podprogramem 133D523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby 
reprezentantů a talentované mládeže (dále jen „výzva“).  

 
Sdělujeme Vám, že u výše uvedené žádosti byla ukončena formální kontrola, věcné hodnocení 
a následně byla akce předběžně navržena k financování v rámci uvedené výzvy. V souladu s §14 
k) odst.3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Vás MŠMT (dále jen „poskytovatel dotace“) vyzývá 
k doplnění povinné dokumentace.  

 

1) POVINNÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI AKCE 

- kopie dokladu o zřízení zvláštního účtu u bankovního ústavu, vymezeného pouze 
pro účel realizace akce (projektový účet) 

- investiční záměr pro realizovanou akci v aktualizovaném znění, (viz příloha 
tohoto dopisu) 

- souhrnné čestné prohlášení k realizaci akce (viz příloha tohoto dopisu) 
- prospekt či jiný dokument vystihující technické parametry  
- kopie protokolů z průběhu výběrového řízení – (zadávací dokumentace, seznam 

podaných nabídek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, kopie rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky)  

MSMT-15536/2020-3 
Vážený pan 
RNDr. Martin Petr, Ph.D., předseda 
Šachový svaz české republiky 
Zátopkova 100/2 
169 00 Praha 6 
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- kopie smluvního závazku s dodavatelem (v souladu s Podmínkami a pokyny 
pro poskytnutí dotace (zejména s oddílem B – vymezení obchodních a platebních 
podmínek) – viz příloha tohoto dopisu) 

- žadatel je povinen poskytnout další dokumenty vyžádané poskytovatelem dotace. 
 

2) DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE AKCE 

Doplnění povinné dokumentace zasílejte v listinné podobě prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb (Česká pošta apod.), komerčním kurýrem (PPL, DHL, apod.) na adresu: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu, oddělení investic a infrastruktury 
ve sportu, Karmelitská 529/5, Praha 1, nebo prostřednictvím informačního systému datových 
schránek, ID datové schránky: vidaawt, nebo osobním doručením na podatelnu MŠMT 
v pracovních dnech v úředních hodinách. Požadovanou dokumentaci současně zasílejte 
i na datovém nosiči (USB flash disk, CD, netýká se podání prostřednictvím datové schránky). 

Obálku zásilky označte slovy „Výzvy 133D 523 Pořízení samostatného movitého majetku 2020 – 
doplnění pro realizaci akce“, na obálku uveďte odesílatele, včetně adresy a jméno administrátora, 
který Váš projekt vyřizuje: Bc. Štěpán Jeník. 

Pro komunikaci doporučujeme využití datové schránky. Výrazně se urychlí administrace dotačního 
procesu, zejména v poslední fázi, kdy je nutné převzít Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD). 
Převzetí je možné právě prostřednictvím datových schránek, nebo odpovědnou osobou osobně 
v kanceláři odporu sportu MŠMT v Praze. Zasílání ROPD prostřednictvím České pošty je možné, 
ale prodlouží proces vyplacení dotace o cca 14-20 dní. 

 

3) KONEČNÝ TERMÍN PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE 

 

Doplnění povinné dokumentace doručte nejpozději do 30. 06. 2020 (razítko podatelny MŠMT). 

Pro splnění termínu je rozhodné datum podání, tedy dle § 37 odst. 5 správního řádu den, kdy 

žádost došla na podatelnu MŠMT. 

 

 

Ing. Vojtěch Černohorský 

oddělení investic a infrastruktury ve sportu 

Přílohy: 

-Investiční záměr pro realizaci akce 

-Souhrnné čestné prohlášení 

-Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace
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