
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

Odbor sportu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 

118 12  Praha 1 – Malá Strana 

 

  

Vyřizuje / linka 
Soňa Krumphanzlová/2717 

Datum  15. března 2017 

 

Výzva k zaslání akceptace o navržené změně žádosti  

Vážení,  

v termínu do 30. 11. 2016 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena v rámci vyhlášeného 
dotačního programu č. V – Činnost sportovních svazů  č. j.: MSMT-29 154/2016-2, Vaše žádost o poskytnutí 
dotace ve výši 708000 Kč, ev. číslo žádosti: SPORT-V-0045/2017, a to na činnost sportovních svazů. 

Vaší žádosti o poskytnutí dotace nemůže být v plném rozsahu vyhověno, 
neboť po rozdělení finančních prostředků vyčleněných na výše uvedený program mezi žadatele, jejichž projekty 
obdržely vyšší bodové hodnocení, již v rozpočtu MŠMT vyčleněném na tento program není dostatek finančních 
prostředků na poskytnutí dotace ve Vámi požadované výši. Navrhujeme Vám poskytnout dotaci                                       
ve výši 190700,-  Kč. 

V případě, že s navrženou výší dotace a s vymezením nákladů projektu, které bude/nebude možné z dotace 
realizovat, souhlasíte, a budete schopni projekt, který jste na MŠMT v rámci výše uvedeného programu předložili, 
zrealizovat v nezměněné podobě, neboť si zajistíte finanční prostředky z jiného zdroje, odešlete MŠMT – věcnému 
útvaru nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení této výzvy vyplněný formulář Akceptace o navržené změně 
žádosti (formulář A), který je přílohou tohoto dopisu, spolu s požadavky v něm uvedenými.  

V případě, že s navrženou výší dotace a s vymezením nákladů projektu, které bude možné z dotace realizovat, 
souhlasíte, ale celkový rozpočet projektu, který jste na MŠMT v rámci výše uvedeného programu předložili, bude 
snížen o náklady, které nebudou z dotace MŠMT realizovány, odešlete MŠMT – věcnému útvaru nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení této výzvy vyplněný formulář Akceptace o navržené změně žádosti (formulář B), 
spolu s požadavky v něm uvedenými. 

Příjemce dotace, který navrženou výši dotace výše uvedeným způsobem již akceptoval, není oprávněn žádat             
o snížení rozpočtu projektu z důvodu, že mu byla ministerstvem poskytnuta dotace v nižší než požadovaný výši.  

Pokud do 10 pracovních dnů žádný výše uvedený vyplněný formulář neodešlete, bude Vám následně doručeno 
vyrozumění o nevyhovění žádosti a dotace vám nebude poskytnuta. 

Ing. Zdeněk Bříza, v. r.  
ředitel odboru sportu, v. r.  
Za správnost: Soňa Krumphanzlová    
 
 
Příloha:  Formulář akceptace navržené změny žádosti   
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