Česká asociace akademických technických sportů, z.s.
Czech University Technical Sports Association

V Praze dne 29. září 2020

VÝZVA MŮJ KLUB 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se
věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října
do 9. listopadu 2020.
Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních
organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).
Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní
přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je
nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.
Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.
Výzva 2/2020 – MŮJ KLUB 2021
Přílohy PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ a FORMULÁŘ K DOLOŽENÍ VLASTNICKÉ STRUKTURY (viz níže)
jsou ke stažení v editovatelné podobě zde nebo na webu ČAATS.
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PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný (á) .................................................................................................,
narozen (a) ...................................................................................................................,
bytem trvale: ..................................................................................................................
(dále jen „zmocnitel“)
zmocňuji
pana (paní) ...................................................................................................................,
narozeného (narozenou) ..................................................................…………………...,
bytem trvale: .................................................................................................................,
adresa doručování: …………………………………………………………………………..,
(dále jen „zmocněnec“)
k tomu, aby mou osobu zastoupil v nezbytných úkonech vůči Národní sportovní
agentuře jakožto poskytovateli dotace, souvisejících s podáním žádosti o dotaci,
s rozhodnutím o dotaci a s vyúčtováním dotace.
Zmocněnec je oprávněn k podání vyjádření, přijímání a doručování písemností,
nahlížení do spisu a činění opisů a výpisů, podepisování listin a podávání řádných
i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí Národní sportovní agentury.
Tato plná moc se uděluje na dobu do konečného vyúčtování dotace.

V ........................................................, dne ...................................................................
…………………………………………….
podpis zmocnitele
Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

V ........................................................, dne ...................................................................
……………………………………….
podpis zmocněnec
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Identifikace vlastnické struktury žadatele dle § 14 odst. 3 písm. e)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Název žádosti
Název žadatele
Sídlo
IČO

1. Osoby jednající jménem žadatele s uvedením,
zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci
Žadatel uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v
rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto
jednají na základě plné moci
Jméno a příjmení/Název
Bydliště/Sídlo
Datum narození/IČO
Jednající

jako statutární orgán/na základě plné moci*

Další osoby**:

* Vyberte jednu z variant, druhou z nich škrtněte či z textu formuláře v elektronické podobě přímo odstraňte.
**V případě potřeby doplňte řádky.
2. Osoby s podílem v právnické osobě žadatele
Žadatel uvede seznam právnických či fyzických osob, které mají majetkový podíl na právnické osobě
žadatele, případně uvede, že žádné takové osoby neexistují

Vyberte

Existují osoby s podílem v osobě žadatele/Neexistují osoby s podílem v osobě
žadatele*

Jméno a příjmení/Název
Bydliště/Sídlo
Datum narození/IČO
Výše podílu/akcií
Další osoby**:

* Vyberte jednu z variant, druhou z nich škrtněte či z textu formuláře v elektronické podobě přímo odstraňte.
**V případě potřeby doplňte řádky.
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3. Osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu
Žadatel uvede právnické osoby, v nichž má žadatel podíl, včetně výše tohoto podílu v rozsahu zapsaném v
obchodním rejstříku, v případě akciové společnosti uvedením jmenovité hodnoty a počtu akcií podle
seznamu akcionářů vedeném společností
Vyberte

Existují osoby, v nichž má žadatel podíl/Neexistují osoby, v nichž má žadatel podíl

Název
Sídlo
IČO
Výše podílu/akcií
Další osoby**:

* Vyberte jednu z variant, druhou z nich škrtněte či z textu formuláře v elektronické podobě přímo odstraňte.
**V případě potřeby doplňte řádky.

Výše uvedené skutečnosti uvádí žadatel ke dni podání žádosti o dotaci identifikované výše.
Přiložením Přílohy k žádosti žadatel prohlašuje, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a že si
je vědom, že uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů může mít za následek odnětí dotace dle § 15 odst. 1
písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).

