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OBECNÉ INFORMACE 
 

 

I. POSTUP  PŘI  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI  O  DOTACI 
 

1. Vyplnění žádosti o dotaci 

Žadatel si v aplikaci PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA, 

menu DOTACE – OSTATNÍ DOTACE, vybere příslušný formulář Žádosti o poskytnutí 

dotace pro daný kalendářní rok podle toho, zda se jedná o: 

- individuální dotace na činnost,  

- individuální dotace na akci. 
 

Vybraný interaktivní formulář vyplní (postup pro práci s touto aplikací je uveden 

v Uživatelské příručce – umístěné na adrese:  

https://www.prostejov.eu/filemanager/files/359533.pdf 

 

2. Odeslání žádosti o dotaci prostřednictvím PORTÁLU OBČANA STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA PROSTĚJOVA 

Po vyplnění vybrané žádosti a vložení jejích elektronických příloh žadatel provede kontrolu, 

zda je žádost kompletně vyplněná a odešle ji.  

Dle dotačního titulu, který žadatel vybírá v rozbalovací nabídce interaktivního formuláře, 

obdrží tuto žádost o dotaci věcně příslušný odbor Magistrátu města Prostějova, který bude 

tuto žádost zpracovávat a připravovat pro jednání orgánů statutárního města Prostějova. 

Jméno pracovníka, který bude tuto žádost vyřizovat, zjistí žadatel o dotaci v menu: „Moje 

formuláře“ – „Stav formuláře – Odeslán“; v Detailu formuláře a odstavci „Stav Zpracování“. 

 

3. Odeslání podepsané žádosti o dotaci 

Vyplněnou a prostřednictvím aplikace PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PROSTĚJOVA odeslanou žádost o dotaci (s přiděleným čárovým kódem – „PID žádosti“) 

je nutné také doručit na podatelnu Magistrátu města Prostějova, a to jednou  

z následujících variant:  

a) v listinné podobě podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem žadatele (osobně  

či poštou), 

b) v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby 

oprávněné jednat jménem žadatele na emailovou adresu posta@prostejov.eu, 

c) v elektronické podobě do datové schránky statutárního města Prostějova. 

 

 

II. POSTUP  PŘI  OPRAVĚ  ŽÁDOSTI,  kterou již žadatel zaslal prostřednictvím 

aplikace PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA 

 

1. Drobná oprava údajů nebo doplnění chybějící informace v zaslané žádosti 

Žadatel písemně nebo elektronicky (e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým 

podpisem osoby oprávněné jednat jménem žadatele nebo prostřednictvím datové schránky) 

požádá o opravu nebo doplnění žádosti. Forma této žádosti není určena, důležité je, aby se 

z ní dalo jednoznačně určit, které konkrétní žádosti o dotaci se týká. 

 

2. Zásadní změna údajů v podané žádosti 

Žadatel obdobným způsobem (viz bod II. odst. 1.) požádá o zrušení podané, chybně 

vyplněné žádosti a v aplikaci PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PROSTĚJOVA vytvoří a odešle žádost novou (viz bod I.). 

 

https://www.prostejov.eu/filemanager/files/359533.pdf
mailto:posta@prostejov.eu
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VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI O DOTACI 

 

 

Registrace/Přihlášení do aplikace  

PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA 

 
Žadatel o dotaci se nejprve musí zaregistrovat a vyplnit úvodní údaje.  

Podle typu subjektu, který si vybere z nabídky, se mu dále nabídnou základní údaje, které je 

potřeba správně vyplnit, protože budou automaticky uváděny v oddílu I. Údaje o žadateli žádosti 

o dotaci. Je potřeba vyplnit tyto údaje pečlivě, po jejich zadání je již nelze zpětně měnit 

(vyjma telefonního čísla, e-mailu, www stránek a údajů o osobě, zastupující žadatele 

– právnickou osobu). 

 

V aplikaci PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA si žadatel vybere 

v nabídce DOTACE – OSTATNÍ DOTACE odkaz Individuální dotace na činnost v roce 202x, 

případně Individuální dotace na akci v roce 202x (podle roku, kdy je o dotaci žádáno).  

 

Pokud žadatel zvolí ve vybraném odkazu nabídku „Vyplnit“, nabídne se mu formulář žádosti  

o poskytnutí dotace k vyplnění.  

V nabídce „Detail“ najde dobu, po kterou je formulář platný a kdy jej lze elektronicky odeslat. 

 

Při vyplnění zvoleného formuláře žadatel vyplní růžová (povinná) a zeleně podbarvená pole, 

případně při výběru z více možností vybere nebo zatrhne pouze správnou variantu.  

Bez správného vyplnění povinných polí nelze formulář odeslat. 

 

Menu, které se žadateli nabídne po přihlášení do PORTÁLU OBČANA STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA PROSTĚJOVA: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Před elektronickým odesláním žádosti aplikace provádí dvojí kontrolu: 

1. kontrolu povinných polí (podbarvených růžově),  

2. kontrolu částek v Kč u údajů, které musí mezi sebou vzájemně souhlasit (dále v návodu jsou 

tato pole zvýrazněna žlutým podbarvením). 

Pokud tato pole nejsou vyplněna nebo jsou vyplněna chybně, nelze žádost o dotaci 

elektronicky odeslat. Aplikace na tyto zjištěné chyby žadatele upozorní chybovým hlášením 

nebo růžovým podbarvením chybně vyplněného pole, které automaticky zmizí, jakmile je 

chyba opravena.   
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Záhlaví formulářů žádosti o dotaci na straně 1 

 

U OSTATNÍCH DOTACÍ v záhlaví obou formulářů (viz obrázek č. 1) v řádku Dotační oblast 

vybírejte příslušné políčko podle účelu dotace – tj. na podporu jaké oblasti je dotace určena.  

Dotační titul doplňte z předvyplněné nabídky v „rozklikávací“ liště (povinné pole). Dále uveďte 

stručný název akce/činnosti (povinné pole). 

V řádku „Stručný název akce/činnosti“ žadatel uvede stručný popis, který v případě schválení 

dotace bude uveden jako účel dotace ve smlouvě (povinné pole). 
Obrázek č. 1 

Dotační oblast: 

 sociální, zdravotní  ochrana životního prostředí 

 sport, kultura, školství  „Zdravé město“ 

 investice  bezpečnost a prevence kriminality 

   ostatní 

Dotační titul: Žadatel si vybere v elektronickém formuláři z rozklikávací nabídkové lišty  

Stručný název  
akce/činnosti: 

Žadatel uvede stručný název akce, na kterou žádá dotaci 

 

 

 

 

 
 

I. ÚDAJE O ŽADATELI 
 

Při otevření nového formuláře budou automaticky předvyplněny základní údaje, které žadatel 

o dotaci uvedl při vstupní registraci do aplikace PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA PROSTĚJOVA.  

V případě změny základních údajů je nutné udělat registraci novou. 

Dodatečně lze měnit jen telefonní číslo, e-mail, www stránky a údaje o osobě, která 

zastupuje žadatele – právnickou osobu včetně informace o tom, z jakého titulu jedná jejím 

jménem – zda jako statutární orgán nebo na základě plné moci (viz obrázek č. 2). 

Pokud jedná na základě plné moci, doloží úředně ověřenou kopii plné moci/pověření jako přílohu 

žádosti o dotaci. 
Obrázek č. 2 

B. Právnická osoba 

Název  

IČO  DIČ  

Adresa 
(sídlo) 
 

Ulice  Č. popisné  

Obec  Č. orientační  

Část obce  PSČ  

Telefon  E-mail  www (nepovinný údaj) 

Osoba zastupující žadatele (právnickou osobu), jednající 
jako: 

  statutární orgán  
na základě plné 
moci 

Titul  Jméno  Příjmení  

Telefon  E-mail  Funkce  

Adresa 
trvalého 
pobytu 

Ulice  Č. popisné  

Obec  Č. orientační  

Část obce  PSČ  
 

V dalším odstavci (viz obrázek č. 3) se uvádí Informace o skutečném majiteli žadatele a podíl 

žadatele v jiných právnických osobách. 

  

Růžově podbarvená  

jsou „povinná“ pole  

(bez jejich správného vyplnění  

nelze formulář odeslat) 
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Obrázek č. 3 

Informace o skutečném majiteli žadatele (pokud je žadatel PO uvedenou v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.,  
o evidenci skutečných majitelů, zaškrtne NE; jinak zaškrtne ANO a jmenovitě uvede své majitele dle výpisu 
z evidence skutečných majitelů) 

Má žadatel skutečného majitele?   ANO  NE  

Skutečný majitel Adresa  Datum narození 

Petr Novák Adresa trvalého pobytu xx.xx.xxxx 

Pavel Novák Adresa trvalého pobytu xx.xx.xxxx 

   

Má žadatel podíl v jiných právnických osobách?  
(pokud ano, uvede je níže) 

 ANO  NE  

Název firmy Adresa sídla IČO Výše podílu v % 

Reklamní agentura, spol. s r.o. Adresa sídla IČO 100 

    

 

Informace o skutečném majiteli žadatele 

V prvním odstavci zaškrtněte „NE“ pouze v případě, že se vás netýká, tj. jste fyzickou 

osobou anebo právnickou osobou, která je uvedena v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a proto nemá skutečného majitele.  
 

Dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, 

skutečného majitele nemají: 

a) stát a územní samosprávný celek, 

b) dobrovolný svazek obcí, 

c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, 

d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným 

svazkem obcí, 

e) veřejná výzkumná instituce, 

f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, 

g) státní podnik a národní podnik, 

h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, 

i) evropské seskupení pro územní spolupráci, 

j) politická strana a politické hnutí, 

k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve  

a náboženské společnosti, 

l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, 

m) honební společenstvo, 

n) společenství vlastníků jednotek, 

o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu 

a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,  

p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec. 
 

Pokud má žadatel (právnická osoba) ze zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 

povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů, zaškrtne v tabulce „ANO“ a dále uvede 

všechny evidované skutečné majitele (dle stavu platného k datu podání žádosti o dotaci).  

Seznam těchto majitelů, uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, musí souhlasit s platným 

výpisem z evidence skutečných majitelů – viz odkaz https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. 

Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo nahrazeny 

novými údaji, z evidence skutečných majitelů je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí 

dotace. 
 

Vzorový příklad – Informace o skutečném majiteli 

O dotaci žádá spolek XY, který dle výpisu z rejstříku ekonomických subjektů je tvořen větším 

množstvím členů s rovnými hlasy. V tomto případě nelze určit koncového příjemce tohoto 

spolku a skutečnými majiteli jsou osoby s koncovým vlivem – členové statutárního orgánu 

spolku, oprávnění jednat jeho jménem. 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
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V tomto případě zaškrtne žadatel „ANO“ a dle stavu, platného k datu podání žádosti, uvede 

v žádosti skutečné majitele (jméno, příjmení, bydliště a datum narození – viz červený text 

v prvním odstavci na obrázku č. 3). 
 

Má žadatel (právnická osoba) podíl v jiných právnických osobách 

Zde se uvádí jiné právnické osoby, ve kterých má žadatel o dotaci (pokud je právnickou osobou) 

podíl. Tzn., že tyto právnické osoby jsou s žadatelem v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 

nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. 
 

Vzorový příklad – Podíl žadatele v jiných právnických osobách: 

„Sportovní klub, spol. s r. o., který má dle výpisu z obchodního rejstříku obchodní podíl  

v „Reklamní agentuře“, spol. s r. o. ve výši 100 %. 

V tomto případě žadatel uvede název této firmy, její sídlo, IČO a výši podílu v % dle vzoru, 

uvedeného červeně v druhém odstavci na obrázku č. 3. 

  
Odstavec C. Doplňující informace o žadateli (viz obrázek č. 4) vyplní všichni žadatelé  

- fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby. 
 

Žadatel uvede, zda zpracovává jednoduché nebo podvojné účetnictví, případně daňovou evidenci 

a zda v případě, že je plátce DPH, může uplatnit odpočet DPH na vstupu. 

Číslo bankovního účtu (povinné pole) musí být uvedeno ve správném tvaru a vyplňuje se  

i v případech, kdy je požadováno poskytnutí dotace v hotovosti.  

Adresa pro doručování písemností se uvede jen v případě, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu 

nebo adresy sídla. 
 

Žadatelé, kteří dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

a § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňují svou účetní závěrku (případně výroční zprávu) ve Sbírce listin, 

dále uvedou, zda již účetní závěrku zveřejnili (povinné pole) a pokud ano, za který poslední rok 

(viz poslední oddíl u obrázku č. 4). 
Obrázek č. 4 

C. Doplňující informace o žadateli (pro A. i B.) 

Žadatel vede   Jednoduché účetnictví   Podvojné účetnictví   Daňovou evidenci 

Žadatel je plátcem DPH  ANO  NE 

Žadatel může uplatňovat v rámci akce/činnosti odpočet DPH na vstupu  ANO  NE 

Bankovní spojení žadatele - banka  

předčíslí účtu – číslo účtu / kód banky 
povinné pole – bankovní účet musí být  

uveden ve správném formátu 
/  

Žadatel vede své účetnictví 
v rámci: 

 kalendářního roku 

 
hospodářského roku, a to za 
období od: 

 do:  

Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu nebo adresy sídla: 

Ulice  Č. popisné  

Obec  Č. orientační  

Část obce  PSČ  

Pro žadatele, který dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob zveřejňuje svou účetní závěrku, případně výroční zprávu, ve 
sbírce listin: 

Zveřejnil žadatel k datu podání žádosti účetní závěrku, případně výroční 
zprávu?                                                      

  ANO  NE 

Pokud ano, uveďte poslední zveřejněný rok:  

 povinné pole 
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Odstavec D. je uveden a vyplňuje se pouze u Žádosti o dotaci na činnost   
Odstavec D. (viz obrázek č. 5) vyplní žadatelé (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby  

a právnické osoby) kteří žádají o dotaci k financování jejich celoroční činnosti. 

Při vyplňování odstavce D. postupují dle jednotlivých kroků, uvedených dále v Žádosti 

o dotaci na činnost. 
Obrázek č. 5 

D. Informace o členské základně žadatele – vyplní, pokud žádá na celoroční činnost  

1. Má žadatel členskou základnu?  
ANO, dále vyplní řádek  

„2“ 
 NE, dále již nic nevyplňuje 

2. Má žadatel členy rozdělené do více klubů, 

oddílů? (např. sportovní oddíly, společenské 
kluby) 

 
ANO, dále vyplní odstavec 

„4“ 
 

NE, dále vyplní odstavec 

„3“ 

 

Žadatel, jehož členská základna není rozdělená do více oddílů nebo klubů, vyplní dále 

odstavec „3“. 

Zde uvede celkový počet členů (z toho počet dětí a mládeže do 19 let) a dále rozepíše dle 

skutečnosti, v jaké výši vybírá členské příspěvky. 

Na obrázku č. 6 je uveden vzorový příklad, jak tabulku správně vyplnit. 

 

Vzorový příklad: 

žadatel – „Sportovní klub“ má 100 členů a z toho 80 dětí a mládeže do 19 let. 

Příspěvky vybírá takto: 

30 dětí (do 12 let) neplatí žádné příspěvky, 

od 20 dospělých - 1.000 Kč za 1 člena/rok,  

od 100 členů mládeže (15 – 19 let) - 500 Kč za 1 člena/rok,  

od 60 dětí (12 – 15 let) - 300 Kč za 1 člena/rok. 
Obrázek č. 6 

3. Vyplňuje žadatel, který nemá členskou základnu rozdělenou do více oddílů, klubů 

Počet členů celkem: 
210 (nevyplňuje se; 
automatický součet) 

z toho dětí a mládeže do 19 
let: 

190 (nutné vyplnit) 

Informace o výši členských příspěvků žadatele  
(uveďte počty členů v návaznosti na výši jejich příspěvku, který žadateli platí - dle skutečnosti platné k datu žádosti) 

Počet 
členů: 

děti do 12 let 30 
Výše příspěvku v 
Kč 
na člena/rok: 

0 

Celkem 
v Kč/rok: 

0 (výpočet = počet členů  
x výše příspěvku za rok) 

dospělí 20 1 000 20 000 

mládež 15-19 let 100 500 50 000 

děti 12-15 let 60 300 18 000 

Celkem (nevyplňuje se, automatický součet) 88 000 

 

 

 
 

 

Žadatel, který má členskou základnu rozdělenou do více oddílů nebo klubů, vyplní odstavec 

„4“.  

Zde uvede celkový počet členů (z toho počet dětí a mládeže do 19 let) a tyto celkové počty 

rozepíše podrobněji podle jednotlivých oddílů nebo klubů i s doplněním informace o výši 

vybíraných členských příspěvků. 

Na obrázku č. 7 je uveden vzorový příklad, jak tabulku správně vyplnit. 

 

 

 

kontrola částky  

(na řádek “Členské příspěvky klubu“ na obrázku č. 9) 
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Vzorový příklad: 

žadatel – „Sportovní klub“ má celkem 120 členů a z toho 50 dětí a mládeže do 19 let, které 

sdružuje ve dvou oddílech:  

- „První oddíl“ (40 členů, z toho 30 dětí a mládeže), 

- „Druhý oddíl“ (80 členů, z toho 20 dětí a mládeže),  

jejichž členové platí členské příspěvky takto: 
 

První oddíl (40 členů, z toho 30 dětí a mládeže) Druhý oddíl (80 členů, z toho 20 dětí a mládeže) 

Kategorie 
Počet 

členů 

Výše 

příspěvku/rok 
Kategorie 

Počet 

členů 

Výše 

příspěvku/rok 

dospělí 10 1 000 dospělí  60 1 000 

děti a mládež 15 – 19 let 10 500 mládež nad 16 let 5 1 000 

děti 12 – 15 let 10 300 děti nad 10 let 10 500 

děti do 12 let 10 0 děti do 10 let 5 0 

 
Obrázek č. 7 

4. Vyplňuje žadatel, který sdružuje členy ve více oddílech, klubech 

POČET ČLENŮ CELKEM: 
120 (nevyplňuje se; 
automatický součet) 

z toho dětí a mládeže  
do 19 let: 

50 (nevyplňuje se; 
automatický 

součet) 

Rozepište za jednotlivé oddíly/kluby (dále jen „oddíly“): 

Oddíl První 
Počet členů  
celkem: 

40 (nevyplňuje se; 
automatický součet) 

z toho dětí a 
mládeže do 19 let: 

30 (nutné 

vyplnit) 

Informace o výši členských příspěvků oddílu 
(uveďte počty členů v návaznosti na výši jejich příspěvku, který oddílu platí – dle skutečnosti platné k datu žádosti) 

Počet 
členů: 

dospělí 10 
Výše příspěvku  
v Kč 
na člena/rok: 

1 000 

Celkem 
v Kč/rok: 

10 000 

dětí a mládeže 15 – 19 let 10 500 5 000 

dětí 12 – 15let 10 300 3 000 

dětí do 12 let 10 0 0 

Celkem (součet) 18 000 

Oddíl Druhý 
Počet členů  
celkem: 

80 (nevyplňuje se; 
automatický součet) 

z toho dětí a 
mládeže do 19 let: 

20 (nutné 

vyplnit) 

Informace o výši členských příspěvků oddílu  

Počet 
členů: 

dospělí a  60 
Výše příspěvku  
v Kč 
na člena/rok: 

1 000 

Celkem 
v Kč/rok: 

60 000 

mládež nad 16 let 5 1 000 5 000 

děti nad 10 let 10 500 5 000 

děti do 10 let 5 0 0 

Celkem (součet) 70 000 

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZA VŠECHNY ODDÍLY, KLUBY – CELKOVÝ SOUČET V KČ 

                                                 (nevyplňuje se, automaticky se sečtou příspěvky všech oddílů) 
88 000 

 

 

 

 

 

II. ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ ŽÁDOSTI 

 
V 1. odstavci „Konkrétní popis akce/činnosti“ žadatel podrobněji rozepíše účel dotace, 

uvedený v záhlaví žádosti o dotaci na straně 1. Protože je v odstavci omezený počet znaků, může 

žadatel v popise akce/činnosti pokračovat na samostatné příloze k žádosti.  

 

Dále žadatel uvede v řádku/odstavci: 
 

 „Termín akce“ (vyplňuje se pouze u Žádosti o dotaci na akci) – konkrétní termín, ve kterém 

se bude akce konat,  
 

 

 

kontrola částky  

(na řádek “Členské příspěvky klubu“ na obrázku č. 9) 
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 „Místo realizace akce/činnosti“ – zda akce/činnost financovaná z dotace se bude konat  

na území statutárního města Prostějova nebo v jiném městě, případně v jiném státě, 
 

 „Osoba odpovědná za realizaci akce/činnosti“ – kontaktní osobu, která zajišťuje realizaci 

celé akce/činnosti včetně její poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailu, 
 

 „Odůvodnění žádosti o dotaci“ – proč žádá o poskytnutí dotace (povinné pole), 
 

 „Počet osob, které se účastní akce/činnosti“ (povinné pole).  

Tento odstavec vyplní všichni žadatelé (kteří žádají na jednorázovou akci nebo  

na celoroční činnost) a uvedou celkový počet osob a z toho počet dětí a mládeže, pro které 

bude dotace určena včetně data, ke kterému byl uvedený počet těchto osob zjištěn (žadatel 

musí být schopen uvedený počet na žádost poskytovatele dotace doložit).  
 

 „Rozsah působnosti“ – jakou má akce/činnost financovaná z dotace působnost (mezinárodní, 

republikovou, regionální – v rámci jednoho kraje, místní – na území města), 
 

 „Způsob propagace akce/činnosti“ – jakým způsobem zveřejní, že akce/činnost byla 

zrealizována za finanční podpory statutárního města Prostějova (např. na webu, v místním, 

regionálním nebo republikovém tisku, na letácích, na dresech), 
 

 „Výše požadované dotace“ – částku, o kterou žádá a která je nezbytně nutná k zajištění 

akce/činnosti (kontrola částek – viz příklad na obrázku č. 8). 

 

Přehled nákladů hrazených z dotace 
 

V dalším odstavci (viz obrázek č. 8) žadatel rozepíše jednotlivé položky nákladů, které bude 

hradit z dotace poskytnuté statutárním městem Prostějovem. Žadatel musí být schopen doložit, 

co bylo podkladem pro stanovení odhadované částky.  

Vzorový příklad: „Sportovní klub“ žádá dotaci na celoroční činnost ve výši 100.000 Kč  

a z poskytnuté dotace chce uhradit pronájmy sportovišť, provoz vlastního sportovního areálu 

a účast na sportovních soutěžích.  
Obrázek č. 8 

Výše požadované dotace 100 000 Kč 

 

Rozepište jednotlivé položky nákladů, které budou hrazeny z požadované dotace k dosažení výše 
uvedeného účelu s uvedením odhadu částky: 

Popis jednotlivých účelově vázaných položek nákladů Odhadovaná částka v Kč 

Pronájmy tělocvičen 40 000 

Energie – vlastní sportovní areál 10 000 

Spotřební materiál na údržbu sportovního areálu 15 000 

Služby na údržbu sportovního areálu 20 000 

Startovné 5 000 
 

Náklady na dopravu členů na soutěže 10 000 

Výše uvedené položky CELKEM (automatický součet) 
 

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrola částek: 
celkový součet jednotlivých položek nákladů, 

které budou uhrazeny z dotace, se musí 

rovnat výši požadované dotace

účel smlouvy: 
popis těchto jednotlivých položek nákladů 

je v případě schválení dotace uveden 

v účelu smlouvy 
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III. ROZPOČET AKCE/ČINNOSTI 
 

Rozpočet akce/činnosti 
 

V tomto odstavci žadatel uvede informace o celkových nákladech na akci/činnost  

(tj. o všech nákladech - nejen těch, které uhradí z poskytnuté dotace města) a současně uvede, 

z jakých zdrojů tyto náklady bude financovat. 

Vzorový příklad rozpočtu „Sportovního klubu“ na celoroční činnost je uveden na obrázku 

č. 9. 
Obrázek č. 9 

Rozpočet akce/činnosti (rozepište jednotlivé náklady a zdroje jejich financování - vlastní i cizí) 

Popis jednotlivých druhů nákladů Náklady v Kč Popis zdrojů financování Zdroje v Kč 

Pronájmy tělocvičen 200 000 
Vlastní finanční prostředky 
(např. členské příspěvky, výnosy z pronájmů, příjmy  
za reklamu) 

Energie – vlastní sportovní areál 120 000 
  

Členské příspěvky klubu 88 000 

Spotřební materiál  80 000 Příjmy za reklamu 10 000 

Služby na údržbu sportovního areálu 50 000 
Výnosy z pronájmu vlastního 
sportovního areálu 

172 000 

Startovné 25 000 
Cizí finanční prostředky (např. dary, dotace z města, 

kraje) 

Náklady na dopravu členů na soutěže 25 000 
 

Dotace města Prostějova 100 000 

Režijní náklady na činnost  45 000 Dotace Olomouckého kraje 50 000 

  Dotace ze státního rozpočtu 125 000 

Celkem 545 000 Celkem 545 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje financování z veřejných finančních zdrojů 

(tj. státní rozpočet ČR, státní fondy, krajské a obecní rozpočty) 
 

V dalším odstavci (viz obrázek č. 10) žadatel uvede rekapitulaci „Cizích finančních prostředků“, 

o kterých předpokládá, že je získá z veřejných finančních zdrojů (tj. ze státního rozpočtu ČR,  

ze státních fondů, z krajských nebo obecních rozpočtů). 
Obrázek č. 10 

Zdroje financování z veřejných finančních zdrojů (tj. státní rozpočet ČR, státní fondy, krajské a obecní 

rozpočty) 
- uveďte možné zdroje financování výše uvedeného účelu z dalších veřejných finančních zdrojů s uvedením 

požadované částky a jejich aktuálního stavu vyřízení - podaná žádost, schválená žádost, uzavřená smlouva, vydané 
rozhodnutí, atd.) 

Poskytovatel Částka v Kč Stav vyřízení 

město Prostějov 100 000 podaná žádost 

Olomoucký kraj 50 000 schválená žádost 

MŠMT ČR 125 000 vydané rozhodnutí 

 

 

 

 

 

kontrola částek: 
1. částka v řádku „Členské příspěvky klubu“ musí souhlasit  

    s částkou celkového součtu uvedenou na obrázcích č. 6 nebo č. 7 

2. částka v řádku „Dotace města Prostějova“ musí souhlasit s částkou  

    uvedenou na obrázku č. 8 „Výše požadované dotace“ 
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V odstavci „Navržený způsob čerpání dotace“ žadatel uvede, zda v případě, že mu bude dotace 

poskytnuta, si ji vyzvedne v hotovosti na pokladně Finančního odboru Magistrátu města 

Prostějova (pouze do 50.000 Kč) nebo bude žádat o její převedení na svůj bankovní účet (jehož 

číslo uvedl v Žádosti o dotaci v bodu I. Údaje o žadateli odstavec C. Doplňující informace  

o žadateli) a to jednorázově nebo v průběhu roku dle navržených termínů. 

 

V posledním odstavci „Informace o žádaných a poskytnutých dotacích v minulosti“ uvede 

žadatel stručnou rekapitulaci všech dotací, o které žádal a které mu byly poskytnuty za minulý 

rok a za rok, ve kterém žádá o dotaci (viz obrázek č. 11). 
Obrázek č. 11 

Informace o žádaných a poskytnutých dotacích v minulosti (dle stavu k datu podání žádosti) 

Období 

Z rozpočtu statutárního města Prostějova Dotace 
poskytnuté  
ze státního 

rozpočtu ČR  
celkem v Kč 

Dotace 
poskytnuté  
z rozpočtu 

Olomouckého 
kraje celkem v Kč 

Veškeré podané 
žádosti 

Uzavřené smlouvy  
o poskytnutí dotace 

Počet 
žádostí 

Požadováno  
v Kč 

Počet 
smluv  

Poskytnuto  
v Kč 

Rok 2020       

Rok 2021       

 

1. příklad: „Sportovní klub“ žádá o dotaci na činnost v roce 2021, ale žádost o dotaci podá již 

v prosinci roku 2020. V tomto případě uvede dotaci, o kterou žádá, do řádku „Rok 2021“.  

 

2. příklad: „Sportovní klub“ žádá o dotaci na činnost v roce 2021 a žádost o dotaci podá v lednu 

roku 2021.  

 

Vzorové vyplnění tohoto odstavce „Sportovním klubem“ dle 2. příkladu je uvedeno na obrázku 

č. 12. 
Obrázek č. 12 

Informace o žádaných a poskytnutých dotacích v minulosti (dle stavu k datu podání žádosti) 

Období 

Z rozpočtu statutárního města Prostějova Dotace 
poskytnuté  
ze státního 

rozpočtu ČR  
celkem v Kč 

Dotace 
poskytnuté  
z rozpočtu 

Olomouckého 
kraje celkem v Kč 

Veškeré podané 
žádosti 

Uzavřené smlouvy  
o poskytnutí dotace 

Počet 
žádostí 

Požadováno  
v Kč 

Počet 
smluv  

Poskytnuto  
v Kč 

Rok 2020 4 1 500 000 2 500 000 150 000 250 000 

Rok 2021 1 100 000 0 0 125 000 0 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zda obdržel „Sportovní klub“  

ze státního rozpočtu ČR dotaci 

lze ověřit na webové adrese: 

http://cedr.mfcr.cz, 

případně 

https://red.financnisprava.cz, 
kde se tyto dotace evidují. 

ROK 2021 

Do podaných žádostí uvedl 

„Sportovní klub“ pouze  

1 žádost o dotaci – tu, kterou 

nyní zpracovává. 

Protože se jedná o první žádost 

(v lednu roku 2021), neuzavřel 

za rok 2021 zatím žádnou 

smlouvu. 

 

ROK 2021 

Dotaci 125.000 Kč na základě 

rozhodnutí MŠMT ČR uvedl 

„Sportovní klub“ také v odstavci 

Zdroje financování z veřejných 

finančních zdrojů (viz bod  

III. Rozpočet akce/činnosti  

Žádosti o dotaci). 

Dotaci 50 000 Kč z Olomouckého 

kraje, která byla schválená,  

ale nebyla dosud uzavřená 

smlouva, žadatel neuvádí. 

http://cedr.mfcr.cz/
https://red.financnisprava.cz/
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IV. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

 
K elektronické žádosti o dotaci přiložte oskenované přílohy: 

1. fotokopie dokladu prokazujícího právní subjektivitu žadatele - právnické osoby  

a fyzické osoby podnikající (např. právnická osoba - výpis z veřejného rejstříku nebo jiného 

zákonem určeného rejstříku, případně stanovy, zřizovací listina, zakládací listina, fyzická 

osoba podnikající – výpis z živnostenského rejstříku). 
Fyzická osoba je povinna pro účely ověření totožnosti žadatele nebo osoby oprávněné jednat 
za žadatele doložit své osobní údaje občanským průkazem, který po vyplnění a odeslání 
žádosti o dotaci zanese pracovníkovi věcně příslušného odboru, který administruje její žádost 
o dotaci, k nahlédnutí a ke kontrole správnosti údajů uvedených v žádosti. 

2. právnická osoba doloží úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez 

náhrady nebo nahrazeny novými údaji, z evidence skutečných majitelů (nedokládají PO, 

které dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů nemají skutečného 

majitele), 
3. u právnické osoby zastoupené na základě plné moci/pověření úředně ověřenou kopii 

plné moci/pověření, 
4. Prohlášení žadatele o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (je k dispozici  

ke stažení na internetových stránkách statutárního města Prostějova na adrese 
www.prostejov.eu, odkaz „Občan“ – „Dotace“ – „Ostatní dotace“, a v tištěné podobě na 
Informační službě Magistrátu města Prostějova), 

5. doklad o zřízení bankovního účtu (kopie smlouvy o zřízení účtu anebo potvrzení 
příslušného bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu, případně 
aktuálním výpisem z účtu), 

6. přehled o dosavadní činnosti žadatele a případné reference (v této příloze je možné doplnit 
i údaje, pro jejichž uvedení nebyl v žádosti dostatek místa, případně lze uvést i další údaje, 
považuje-li to žadatel za vhodné pro účely podrobnější specifikace žádosti) 

 

 

 

V. ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI 

 
Žadatel o dotaci před elektronickým odesláním žádosti provede kontrolu, zda je žádost správně 

vyplněna. Pokud ano, formulář uloží a následně odešle. 

Pokud žádost o dotaci nelze odeslat, aplikace formou „Upozornění“ uvede přehled chyb, které 

musí žadatel odstranit a poté může formulář odeslat. 

Jakmile je žádost o dotaci elektronicky odeslána, automaticky se uloží v odkazu „Moje 

formuláře“ – „Stav formuláře – Odeslán“, odkud je možné ji vytisknout včetně jejího podacího 

čísla (PID žádosti), pod kterým byla na magistrátě přijata a zaevidována. 

Tuto vytištěnou žádost o dotaci s podacím číslem, doplněnou o povinné přílohy, žadatel 

zašle jednou z dále uvedených možností na podatelnu Magistrátu města Prostějova:  

- v listinné podobě podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem žadatele (osobně  

či poštou), 

- v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné 

jednat jménem žadatele na emailovou adresu posta@prostejov.eu, 

- v elektronické podobě do datové schránky statutárního města Prostějova. 

 

  

 

http://www.prostejov.eu/
mailto:posta@prostejov.eu

