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POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM  
 
 

Název grantu:  
 

TALENT 
 

Podpora mimořádných sportovních talentů v ČR (ev. číslo: 10112…). 
 
Základní informace: 
- Časové vymezení grantu (grantové období): 1.11. 2011 až 30. 10. 2012  (účetní doklady při vyúčtování 
přiděleného příspěvku však musí být z období od 1. 1. 2012 do 7. 12. 2012) 
- Uzávěrka pro podávání žádostí: 31.10. 2012 
- Místní působnost: Česká republika 
- Určeno pro: sportovce ve věkové kategorii od 12 do max. 19 let (odměna za dosažené sportovní výkony)  
- Žadatelé: fyzické osoby neziskového charakteru (úspěšní sportovci, resp. jejich zákonní zástupci – rodiče) 
nebo právnické osoby neziskového charakteru (tělovýchovné  jednoty, sportovní kluby, samostatné sportovní 
oddíly, republikové ústředí sportovního svazu) 
 
 
Kontakt:  Nadace sportující mládeže (NSM) 

Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň 
Tel./fax./zázn.: 377 236 696 
www.nsm.cz; e-mail: info@nsm.cz 
konzultační  hodiny: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod. 

 
GRANTOVÁ PRAVIDLA 

(informace, pravidla a pokyny pro grantové období 2012) 
pro granty vyhlášené správní radou NSM při příležitosti rozdělování  
výnosu z navýšeného nadačního jmění za rok 2011 – II. etapa NIF.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posláním Nadace sportující mládeže (NSM) je podpora aktivit směřujících ke zlepšení 

podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže. 
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A) Vstupní vymezení grantu TALENT 
 

Záměry a cíle grantu  
 

Už samotný název grantu vyjadřuje, že Nadace sportující mládeže přichází s příspěvkem pro sportovce, 

kteří již mají za sebou kvalitní sportovní výkony a výsledky v soutěžích. Lze je tedy označit za potencionální 

talenty, kteří mají před sebou perspektivu sportovního růstu, zužitkování tréninkového nasazení ve špičkové 

výkony až na úrovni reprezentace České republiky. 

Státní dotace a podpora samosprávy však většinou směřuje ve prospěch sportovních klubů a sportovních 

svazů. Mediálně i komerčně je v centru pozornosti především seniorská kategorie. Pro úspěchy v dospělém věku 

je však rozhodující podpora především rodičů v dětském a mládežnickém věku. Klíčovou roli pro mladé 

sportovce tak hrají vložené rodinné finanční prostředky, nezbytná domácí podpora a povzbuzení. Statisticky je 

dokázáno, že největší zátěž v období sportovních začátků skutečně nesou domácnosti Proto upřednostňujeme 

individuálně směřovanou podporu konkrétnímu sportovci, resp. jeho zákonným zástupcům. 

Na druhé straně část finančních prostředků rodiče „investují“ prostřednictvím organizace, za kterou  

mladý sportovec závodí. Kluby (trenéři) mají též eminentní zájem o finanční přilepšení ve prospěch rozvoje 

slibné sportovní kariéry, která proslaví nejen jednotlivce, ale pomůže i celému klubu. Někdy může mít na 

reprezentační úrovni obdobný zájem ústředí sportovního svazu. I v rámci této úvahy je však samotný sportovec 

(jeho právní zástupce) klíčovým objektem zájmu NSM a v systému přidělování příspěvku je mu dávána 

přednost. Tudíž, prostředky ve prospěch klubu nebo sportovního svazu mohou být poskytnuty jedině se 

souhlasem mladého sportovce či jeho zákonného zástupce. 

Statut NSM hovoří též o podpoře výchovy, tedy rozvoje osobnosti mladého sportovce. V tomto směru 

je správní rada NSM odpůrcem předčasné sportovní specializace. Z tohoto důvodu upřednostňujeme podporu 

úspěšných sportovců hlavně ve věku od 15 do 19 let a na příspěvek za dosažené úspěchy sportovců ve věku 

12-15 let hledíme s rezervou možnosti mimořádných biologických vlivů nebo někdy až přehnaně intenzivní péče 

rodičů. 

Nastavení grantu je cíleno na podporu úspěšného jednotlivce, nikoliv však na podporu pouze v okruhu 

individuálních sportů. O příspěvek mohou žádat i sportovci, kteří v rámci kolektivního sportu dosáhli 

mimořádného ocenění (reprezentační výběr kraje, ČR; nejlepší střelec, brankář či jiné doložitelné ocenění). 

Výši finančního příspěvku nelze předem určit. Závisí na počtu žadatelů, úrovni dosažených výsledků, 

ale i na finančních možnostech NSM v daném roce. Jeho výše však nebude nižší než 3 000,- Kč. 
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Základní podmínky pro žadatele 
 

 Dáváme sice možnost žádat o příspěvek sportovnímu subjektu, jehož je sportovec členem déle než tři 

měsíce, ale upřednostňujeme samotného úspěšného sportovce. Není však možné, aby žádal zástupce sportovního 

subjektu bez vědomí zákonného zástupce, resp. sportovce samotného.  

Při vyúčtování příspěvku požadujeme pouze žádáme účetně přijatelné doklady. Je možné, že tyto 

poskytne sportovní klub nebo sportovní svaz s podmínkou, že finanční prostředky půjdou na jeho účet. Tato 

varianta je možná, ale zákonný zástupce s tímto postupem musí vyjádřit souhlas a zároveň účetní doklady musí 

obsahovat finanční náklady pouze za daného sportovce (oddílové příspěvky a další poplatky, náklady na 

dopravu, na soustředění apod.; v případě úspěšného sportovce v kolektivním sportu v poměrné částce). 

Při rozdělování samotného finančního příspěvku vycházíme z předpokladů, že se jedná o částku, která 

ani z poloviny (50 %) nedosahuje výše celkových nákladů vynaložených na sportovní přípravu v daném 

kalendářním roce.  

Na formuláři žádosti se objevuje podpis sportovce. Tento požadavek je spojen s tím, že podpisem 

dotyčný registruje péči, která je mu věnována. Pokud žádost nepodává on sám, což ostatně je naším cílem jako 

konkrétní forma uvědomování si nutnosti starat se sám o sebe. 

 Jako většina donátorů chceme, aby byl příspěvek od NSM na přijatelné úrovni prezentován. To 

samozřejmě nelze požadovat před přidělením příspěvku. Následně však žádáme o informování veřejnosti na 

internetových stránkách klubu, za který se sportovec zúčastňuje soutěže, stejně jako v jeho oficiálních 

materiálech. Dále pak prostřednictvím sportovce samotného v úrovni, která je individuální a pro něho přijatelná 

(logo na dresu, prezentace podpory v tisku apod.). Pokud se sportovec bude o podporu ucházet opakovaně, je 

doložení prezentace podpory ze strany NSM v předchozím období povinnou součástí žádosti o nadační 

příspěvek.     
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B) Instrukce k tvorbě projektu (žádosti) a jeho vyhodnocení 
 

Kdo může žádat o nadační příspěvek, časové vymezení a uzávěrka grantu 
 

O nadační příspěvek grantu TALENT mohou žádat: 

1. především fyzické osoby neziskového charakteru (žádat nelze na základě živnostenského 

oprávnění), tzn. že žádat mohou úspěšní mladí sportovci (do 18 let prostřednictvím svého 

zákonného zástupce), kteří provozují sport v rámci sportovního svazu uznávaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (odpovídá za sportovní reprezentaci ČR) 

2. právnická osoba též neziskového charakteru (občanské sdružení ve sportu), pod jejímž názvem 

vystupuje úspěšný mladý sportovec ve svazové soutěži nejméně po dobu 3 měsíců 

3. republikové ústředí sportovního svazu, pokud o takto vypsaný grant neprojevil zájem 

sportovec ani klub a sportovní svaz daného sportovce považuje za talent a potencionálního 

reprezentanta ČR. 
 

Z individuálního příspěvku nejsou vyloučeni vynikající jednotlivci v kolektivních sportech. V těchto 

případech je třeba v žádosti specifikovat jak úspěšnost družstva, tak úspěchy osobní (reprezentační nominace, 

úspěchy v reprezentačním kolektivu). 

Za nosné pro udělení nadačního příspěvku považujeme úspěchy dosažené na úrovni mistrovství ČR a 

vrcholných soutěží daného sportu za účasti zástupců ze všech krajů. Význam přikládáme i výborným výsledkům 

dosaženým na Hrách olympiády dětí a mládeže (Olympiáda dětí a mládeže - projekt Českého olympijského 

výboru). Na mezinárodní úrovni bereme v potaz výsledky dosažené v kvalitní konkurenci. 

SR NSM dává větší váhu srovnatelným sportovním výkonům ve věku 15-19 let, poněvadž není 

příznivcem předčasné specializace a někdy zbrklé akcelerace sportovní výkonnosti bez důkladného všestranného 

rozvoje mladého organismu. O příspěvek se však mohou ucházet sportovci od 12 let věku. 

Vedle sportovních úspěchů bereme při rozhodování o příspěvku v úvahu naplnění požadavků týkajících 

se prezentace NSM v minulých létech a způsob předcházející spolupráce. 

Nadační příspěvek se z účetního hlediska poskytuje účelově a v rozsahu kalendářního roku 2012 na 

náklady spojené se sportovní přípravou (sportovní vybavení, soutěže a s nimi spojené startovné, doprava a 

ubytování, soustředění) včetně jednorázové akce - soutěž v zahraničí, na níž byl sportovec vyslán sportovním 

svazem a musí si částečně hradit náklady na cestu a pobyt.  

Časové vymezení grantu se vztahuje na sportovní úspěchy dosažené v době mezi  

1. 11. 2011 - 31. 10. 2012. Časové vymezení grantu se vztahuje k výčtu sportovních úspěchů, nikoliv však 

k vyúčtování předkládaným účetním dokladům. Ty musí být z období mezi 1. 1. 2012 až  do dne, kdy jsou 

zaslány jako podklady k vyúčtování nadačního příspěvku. 

Pro grantové období 2012 byla stanovena jediná uzávěrka žádostí, a to 31. října 2012. Z hlediska 

nastavení grantu je vhodné podávat žádost až ke konci časového období, aby v projektu (žádosti) bylo zahrnuto 

co nejvíce sportovních úspěchů.  
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Požadavky na projekt (žádost o nadační příspěvek) 
 
1. Formulář a jeho přílohy 
 

• Projekt ve formě vyplněné žádosti  - viz FORMULÁŘ ŽÁDOSTI NA GRANT  „TALENT“ pro rok 

2012 (ev. č. 10112) doplněný o požadované přílohy: 

1.1. Fyzická osoba neziskového charakteru – viz www.nsm.cz, Sekce Pro žadatele – Granty pro ČR - 
Formulář žádosti pro fyzickou osobu 

 
• Kopie diplomů prokazujících umístění na soutěžích, nominačních dopisů, aktuální výpis žebříčkového 

postavení u individuálních disciplin, případně úspěchy družstva, za které startuje ve svazové soutěži 

atd.   

• Kopii  registrace právního subjektu, pod jehož hlavičkou sportovec soutěží nebo potvrzení s podpisem 

oprávněné osoby a razítkem subjektu na formuláři žádosti. 
 
1.2. Právnická osoba neziskového charakteru - viz www.nsm.cz, , Sekce Pro žadatele – Granty pro ČR -
Formulář žádosti pro právnickou osobu 
 
• Kopie osvědčení o registraci právního subjektu žádajícího o příspěvek. 

• Nejnovější výroční nebo hodnotící zpráva právního subjektu, která potvrdí funkčnost a 

životaschopnost žadatele. 

• Doklad opravňující osobu jednat a podávat žádost  jménem příslušného právnického subjektu. 

• Kopie diplomů prokazujících umístění konkrétního sportovce na soutěžích, nominačních dopisů, 

aktuální výpis žebříčkového postavení u individuálních disciplin, případně úspěchy družstva, za které 

startuje ve svazové soutěži, atd. 

 

2. Pro všechny žadatele 

 

2.1. Základním předpokladem pro udělení nadačního příspěvku je, že příjemce vloží z ostatních zdrojů 

(všechny ostatní získané prostředky na zajištění tréninků a soutěží) nejméně 50 % finančních prostředků na 

předmětný projekt. 

2.2. Nadační příspěvek z výnosu nadačního jmění získaného z prostředků Národního investičního fondu lze 

poskytnout pouze jedenkrát na danou akci.  

2.3. Nadační příspěvky nejsou poskytovány zejména na: 

• investice 

• mzdy a odměny rozhodčím a trenérům 

• licenční poplatky 

• úhradu záloh 

• nespecifikované a účetně nedoložitelné výdaje 

• úhradu půjček 

• přerozdělování finančních prostředků dalšímu právnímu subjektu 

• opravy a údržbu nemovitostí a nářadí 

http://www.nsm.cz/
http://www.nsm.cz/
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• na doplňkovou výživu  (speciální pitný režim a další podpůrné prostředky, regeneraci apod.). Omezení 

se netýká nákladů na stravování v souvislosti s pobytovými náklady, tzn. s běžným stravováním. 

 

3. Způsob podání žádosti: 

 

3.1. Žádost se podává výhradně na aktuálním předepsaném formuláři pro r. 2012 s přílohami v jednom 

vyhotovení zaslaném NSM v eurodeskách (slídový obal s možností uchycení v pořadači) včetně požadovaných 

příloh. 

3.2. Adresa pro podání žádosti (viz Kontakt na úvodní straně grantových pravidel): 

- Přímo – kdykoliv do schránky NSM v hlavním vchodu Městského stadionu ve Štruncových    

                sadech (fotbalový stadion - 24 hodinová bezpečnostní služba) 

- Osobně –  v konzultačních hodinách (pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.). 

- Poštou – nejpozději s datem uzávěrky. 

- Elektronickou poštu a fax lze použít pouze k doplňujícím komentářům. 

         3.3. Žádost podává sportovec, jeho zákonný zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem právnického  

                 subjektu, který je žadatelem.  

         3.4. Nejasnosti týkající se žádosti řešte, prosím, prostřednictvím mailové adresy: granty@nsm.cz. 

 

4. Upozornění a doporučení:  
 

Neúplné žádosti (včetně příloh) a projekty nesplňující termín podání žádosti nebudou zařazeny do 

vyhodnocení a nebudou předloženy k posouzení hodnotící komisi a následně ani správní radě NSM. 

Doporučujeme žadatelům vytvoření a založení kopie žádosti. Zamezíte tím rozporům při vyúčtování 

příspěvku (především účel užití příspěvku).  

Časové vymezení grantu se neshoduje se soutěžním obdobím. Proto považujeme za vhodnější zasílat žádost 

až v průběhu měsíce října. 
   

C) Vyhodnocení projektů (žádostí) a stanovení výše příspěvku 
 

1. Vyhodnocování žádosti 
 
• Podané projekty (žádosti) posuzuje hodnotící komise. Správní rada NSM do ní nominuje odborníky na sport 

dětí a mládeže. 

• V hodnotící komisi může být zastoupen člen dozorčí rady NSM nebo pracovník NSM. 

• Členové hodnotící komise jednají samostatně a nezávisle. 

• Je-li člen hodnotící komise současně členem správní rady, revizorem nebo členem dozorčí rady, 

zaměstnancem nebo osobou jim blízkou žadatele, je z posuzování příslušné žádosti vyloučen.     

• Návrhy hodnotící komise o poskytnutí jednotlivých příspěvků schvaluje správní rada NSM. Její rozhodnutí 

je konečné. Žadatel nemá na příspěvek právní nárok. 
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Správní rada NSM při rozhodování o disponibilních prostředcích respektuje priority zastřešujících organizací ve 

sportu, se kterými má podepsané smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku nebo s nimiž má podepsané 

rámcové dohody o spolupráci a jejich aktualizace ve formě dodatků na příslušný kalendářní rok. 

 
2. Důvody vyloučení žádosti ze schvalování správní radou NSM: 
 

• žádost byla podána po termínu uzávěrky 

• žádost není kompletní, včetně požadovaných příloh  

• ve formuláři nejsou vyplněny všechny požadované údaje 

• právní subjekt má pozastavenou činnost nebo činnost nevykazuje 

• projekt postrádá informace potřebné pro jeho správné a věcné posouzení 

• uvedení nesprávných nebo nepravdivých informací 

• v předcházejícím grantovém období došlo právním subjektem ke zneužití 

nadačního příspěvku k jiným než stanoveným účelům 

Důvodem pro vyloučení žádosti ze schvalování nebo ke snížení již schválené výše příspěvku může být 

nedostatečné naplnění požadavků na prezentaci. 

Výše příspěvku závisí na úrovni dosažených sportovních výsledků a na množství disponibilních 

prostředků v rámci rozdělování výnosu z navýšeného nadačního jmění za příslušný kalendářní rok a v případě 

opakované žádosti na zkušenostech z předcházejících let včetně administrativní náročnosti vyplývající 

z nedodržení pokynů k žádosti, smluvním náležitostem i vyúčtování. 
 

D) Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku po kladném 
posouzení žádosti (projektu) SR NSM 
 

1. Smluvní požadavky 
 

• Smlouva bude zaslána ve dvou provedení. Jeden výtisk bude doplněn nabyvatelem a vrácen 

v plném znění poskytovateli. 

• Nadace sportující mládeže uzavře s pověřeným zástupcem úspěšného žadatele Smlouvu 

s nabyvatelem o poskytnutí nadačního příspěvku. 

• Finanční prostředky jsou poskytovány příjemci nadačního příspěvku výhradně v bezhotovostní 

formě na základě předložených účetních dokladů. 

• Nadační příspěvek je poskytován účelově; závazný termín pro vyúčtování nadačního příspěvku je 

obsažen ve smlouvě. 

• Smlouva se podepisuje výhradně se sportovcem (jeho zákonným zástupcem, pokud není plnoletý). 

Ve výjimečných případech lze na základě písemného souhlasu sportovce (jeho zákonného 

zástupce) a na základě řádně provedeného vyúčtování poukázat nadační příspěvek na účet 

sportovního subjektu (event. sportovního svazu), jehož je členem. 

 

2. Způsob prezentace NSM  
• Příjemce nadačního příspěvku se zavazuje vhodnou formou prezentovat podporu NSM; způsob 

prezentace je dojednán individuálně, je však povinnou podmínkou. 
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• U právnických osob se zejména v případě dlouhodobější podpory jako vhodné jeví umístění desky 

(banneru) v areálu sportoviště. 

• Vhodný způsob prezentace: informace o podpoře NSM na internetových stránkách, ve výroční 

zprávě a dalších oficiálních tiskových a propagačních materiálech… 

• U podpory směřované přímo jednotlivcům žádáme o informování veřejnosti následně po přidělení 

příspěvku. Jednak v oficiálních materiálech klubu, za který se sportovec zúčastňuje soutěže, ale i 

prostřednictvím sportovce samotného v úrovni, která je individuální a pro něho přijatelná (logo na 

dresu, prezentace podpory v tisku apod.). 

• V případě prezentace v médiích musí být NSM prezentována v odpovídající úrovni vedle dalších 

partnerů sportovce. 

• Pokud byl dotyčný sportovec v minulosti příjemcem nadačního příspěvku od NSM, doloží v 

případě opakované žádosti způsob prezentace spolu s žádostí o nadační příspěvek. Na zajištění 

prezentace je možné využít i prostředky z příspěvku od NSM. Logo v elektronické podobě je 

k dispozici na stránkách www.nsm.cz, sekce O nadaci – Ke stažení. 

 

3. Vyúčtování nadačního příspěvku 
• Způsob vyúčtování obecně probíhá dle informací obsažených v těchto Grantových pravidlech; 

přesné pokyny pro vyúčtování jsou součástí smlouvy o poskytnutí příspěvku a budou zaslány po 

schválení výše příspěvku. 

• Vyúčtování žadatel zašle spolu s doplněnou a podepsanou smlouvou o poskytnutí nadačního 

příspěvku a dalšími požadovanými dokumenty (viz dokument Praktické informace pro oba 

grantové okruhy – zasílá se spolu s informací o poskytnutí nadačního příspěvku a se smlouvou).  

• Vyúčtování předkládá žadatel na předepsaném formuláři vyúčtování nadačního příspěvku pro grant 

TALENT.  

• Daňové doklady (faktury) musí splňovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou. U faktur je třeba 

doložit jejich proplacení (výpis z banky, pouhý příkaz k převodu není dostačující). 

• Převedení nadačního příspěvku na účet příjemce bude provedeno po dodání úplných podkladů 

k proplacení příspěvku. Ze všech předložených dokladů musí být jednoznačně patrný účel platby a 

to především, když je nadační příspěvek určen např. pro žactvo a dorost, např. u dopravy, kdo  a 

kam cestoval, název soutěže apod.  

• Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu nebo kopie poledního výpisu z účtu, kde bude zřetelné číslo  

účtu a jeho vlastník. Ostatní údaje mohou být začerněny. V případě, že sportovec nebo jeho 

zákonný zástupce souhlasí s převodem finančních prostředků na klub, pak se výše uvedené v tomto 

bodu vztahuje ke klubu!  

• Statutární zástupci žadatele (předkládá-li vyúčtování právnická osoba) garantují, že proúčtované 

doklady nejsou a ani nebudou souběžně použity k čerpání dotace z jiného zdroje ČSTV, ČOS, KÚ, 

státní rozpočet, …. 

• V případě zjištění, že příjemce použil některý z účetních dokladů k vyúčtování z více než jednoho 

zdroje, bude přistoupeno k sankci (minimálně vrácení celého nadačního příspěvku). 

http://www.nsm.cz/
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• Zálohové faktury nebudou NSM propláceny. 

• Ostatní informace je možno získat nejlépe písemným dotazem (ucetni@nsm.cz), případně 

telefonicky v době konzultačních hodin (pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.).  

• Obzvlášť pečlivě zkontrolujte, zda jste správně uvedli číslo účtu a kód banky.   

 

Naplnění podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku musí proběhnout nejpozději do 7. 12. 2012 

(dodání úplných podkladů k proplacení příspěvku).  
 

 

 

 

 

E) Závěrem   
 

 Před podáním projektu, prosím, zkontrolujte, zda je Vaše žádost kompletní (včetně příloh a všech 

požadovaných dokumentů) a na správném formuláři.  

Nezapomeňte zvláště zkontrolovat, zda jste správně uvedli e-mailovou adresu. Veškerá další 

komunikace (s výjimkou zasílání originálů smluv apod.) bude ze strany NSM probíhat elektronickou poštou. 

Případné změny adresy elektronické pošty tudíž nahlaste včas.  

O přidělení příspěvku jsou informováni pouze úspěšní žadatelé; u zamítnutých žádostí jsou 

poskytovány informace pouze v případě, pokud žadatel o informaci požádá (nejlépe mailem). 

Úspěšným žadatelům je po odsouhlasení příspěvku poštou zaslána smlouva a pokyny k vyúčtování. 

Přehled všech žadatelů s informací o výši příspěvku bude v druhé polovině listopadu zveřejněn na internetových 

stránkách NSM (www.nsm.cz, sekce Aktuality). V případě, že budete uvedeni mezi příjemci příspěvku a 

smlouvu s pokyny neobdržíte, kontaktujte neprodleně NSM. Stanovený termín vyúčtování je nutné dodržet. 

Podklady o průběhu akce (fotodokumentace, videosekvence apod.) a prezentaci NSM  je vhodné zasílat 

na CD nebo DVD nosičích. Žádáme o omezení zasílaných papírových materiálů na námi stanovenou nezbytnou 

míru. 

Na závěr zdůrazňujeme, že Nadace sportující mládeže není úřadem se stálou přítomností na kontaktní 

adrese. Proto, prosím, dodržujte prezentovaný způsob komunikace přenos informací. 

 
 

Přejeme Vám hodně úspěchů ve vaší činnosti !  
 

 
 

Chcete být aktuálně informování o činnosti NSM, možnostech podpory,  akcích i dalších zajímavostech? 
 Sledujte internetové stránky www.nsm.cz 
 Objednejte si elektronický Bulletin. N adresu info@nsm.cz zašlete e-mail, do předmětu uveďte 

„Bulletin“. 

mailto:ucetni@nsm.cz
http://www.nsm.cz/
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