
Příloha  č. 2 Rozhodnutí č:……………………………………………… 

 
ŽÁDOST O PŘEVOD neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 2010 dle Rozhodnutí na realizaci programu: 

 
POSTUPUJTE DLE PROVÁDĚCÍHO POKYNU NA DRUHÉ STRANĚ FORMULÁŘE 
 
Program V* - Národní program rozvoje sportu pro všechny 
Pro podprogram: 

1) Pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6-18 let.  
2) Otevřené sportovní a tělovýchovné akce, včetně jednorázových kampaní se zaměřením ke 
zdravému a aktivnímu životnímu stylu.  
3) Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let. 

 
Program VIII* – provoz a údržba 
 
* Nehodící se škrtněte 

 
Realizoval: 

Orel župa:  ………………………………………………………… 

Orel jednota:  ………………………………………………………… 

Předmět realizace: …………………………………………………………………………………………………………… 

Náklady 
Doklad(y) číslo 
(pol. číslo z pokladního deníku realizátora) 

Doklady na 
částku v Kč 

Nárok dle 
Rozhodnutí 

Vyplaceno 
(vyplní ústředí) 

Materiální výdaje     

Nákup služeb     

Nájemné     

Cestovné     

Ostatní osobní výdaje     

CELKEM    

 
Za Orel župa/jednota zpracoval:                  Za Orel župa/jednota schválil: 

Jméno:                                                                    Jméno:                                                                    

Podpis:                                                                    Podpis:                                                                    

Datum:                                                                    Datum:                                                                    

Telefon:    

 
Orel župa ……………………………… souhlasí s výše uvedenými údaji a žádá o převedení dotace na bankovní účet 

župy*- jednoty* ……………………………………………….. 

* Nehodící se škrtněte 

                                     
                                              
 
                                                                                      …………………..………………….……………….. 
                                                                                       jméno a podpis statut. zástupce župy, 
V …………………………………                                                                razítko župy 
 
Příloha: ….... ks kopií dokladů 



PROVÁDĚCÍ POKYN 
pro převod neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR 

orelským župám v roce 2010 
 
 

Úvodní ustanovení 
 

Prováděcí pokyn pro převod neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR orelským župám (dále jen 
prováděcí pokyn) navazuje na vydaná Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace a jejich přílohu č. 1 
Prováděcí pokyn řeší postup při uvolňování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na realizaci 
programů: 
 
V. Národní program rozvoje sportu pro všechny 

1) Pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6-18 let.  
2) Otevřené sportovní a tělovýchovné akce, včetně jednorázových kampaní se zaměřením ke 
zdravému a aktivnímu životnímu stylu.  
3) Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let.  

 
VIII. Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo 
dlouhodobém nájmu 
 
Prováděcím pokynem se řídí příjemci (orelské župy) neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR, kterým 
byly dotace poskytnuty Rozhodnutím na projekty v rámci Programů státní podpory sportu. 
 
 

Pravidla převodu dotace 
 
1. Kompletně doplněným formulářem ŽÁDOST o PŘEVOD orelské župy na ústředním sekretariátu Orla 

uplatní požadavek župy nebo sdružených jednot na uvolnění dotace. ŽÁDOST O PŘEVOD se předkládá 
samostatně za každý program a za každou akci. Součástí požadavku musí být kopie dokladů označených 
položkovým číslem z pokladního deníku realizátora akce. 

2. Ústřední sekretariát prověří úplnost a správnost dokladů a převede 70% částky uvedené v dokladech (v 
souladu s podmínkami Rozhodnutí) na účet orelské župy, nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení 
ŽÁDOSTI O PŘEVOD. 

3. Ústřední sekretariát nepřevede dotaci za akci, která nesplňuje účel stanovený příslušným Programem a 
dále za ty doklady, které budou v rozporu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č.563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění a se zněním podmínek Rozhodnutí. Ústřední sekretariát vrátí orelské 
župě doklady s příslušným vyjádřením. 

4. Orelské župy mohou dotace na jednotlivé Programy čerpat maximálně do výše přidělené župě 
Rozhodnutím a v souladu s Metodikou přerozdělení dotací orelským župám v roce 2010 schválených 
ÚR, v závislosti na platebním kalendáři MŠMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav Kotík v. r. 
generální sekretář 


