Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí
dotace
Tento návod slouží pro správné vyplnění formuláře žádosti o poskytnutí dotace
z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.
Nejdříve je nutné získat formulář, který budeme následně vyplňovat. Formuláře je
přístupný na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Úvodní stránka > Dotace a
granty > Dotace Zlínského kraje > Podpory poskytované v roce 2011 > Fond mládeže a
sportu Zlínského kraje – podpora projektů talentovaných sportovců v individuálních
sportovních odvětvích realizovaných v průběhu roku 2011. Pod nadpisem Související
dokumenty naleznete ke stažení připojený soubor „Formulář a software pro jeho
vyplnění.rar“.
Nejprve soubor stáhněte. Jednou klikněte na jeho název a objeví se Vám na monitoru
následující nabídka. Tam klikněte na tlačítko „Otevřít“:

Poté bude zahájeno stahování souboru. Soubor je bohužel poněkud větší (cca 18 MB) a
tak může stahování na počítači s pomalejším připojením k internetu trvat poněkud déle.
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Jakmile bude soubor stažen, automaticky se otevře v programu RAR, který je součástí
operačního systému Windows. Soubor je totiž tzv. archiv, ve kterém je zabaleno více
normálních souborů. Program RAR je dokáže z archivního souboru extrahovat. Objeví se
Vám tato obrazovka:

Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na adresář FormFillerPortable a z nabídky, která se
otevře, vyberte „Vybrat vše“ a klikněte na příkaz „Extrahovat do“.

2

Otevře se dialogové okno, ve kterém zadáte, kam se má obsah archivního souboru
extrahovat. V našem příkladu jsme zadali složku „Fond mládeže a sportu II. pololetí
2011“, kterou jsme předtím vytvořili na ploše. Po zadání klikněte na „Ok“.

Objeví se informační okno, kde uvidíte postup extrakce:
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Jakmile extrakce skončí, můžete program RAR ukončit.vadfvad
Nyní přejděte do složky, do které jste extrahovali soubory ze staženého souboru (v
našem příkladu „Fond mládeže a sportu II. pololetí 2011“) a spusťte soubor
„Fond_mlazeze_a_sportu.cmd“.

Tento soubor spustí rozcestník, který Vám nabídne na výběr formuláře aktuální pro tuto
výzvu. Jsou dva, jeden slouží pro podávání žádostí o podporu jednorázových akcí
konaných v II. pololetí roku 2011, druhý pro podávání žádostí o podporu projektů
talentovaných sportovců v individuálních sportovních odvětvích realizovaných v
průběhu roku 2011. Nyní klikněte na ten formulář, který potřebujete.
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Vyplňování formuláře žádosti
Nyní začneme se samotným vyplňováním formuláře.
Formulář je možno po dobu práce s ním ukládat nebo jej přeposílat emailovou poštou.
Můžete s ním tedy pracovat jak s běžným souborem.
Formulář uložíte tak, že kliknete vlevo nahoře na „Menu soubor“, vyberete „Uložit“,
„Uložit jako“ a zadáte, kam se má formulář uložit.

Uložený formulář znovu otevřete tak, že nejprve ve složce, kam jste extrahovali soubory,
otevřete složku „FormFillerPortable“, spustíte soubor „FormFillerPortable.exe“, v „Menu
soubor“ soubor vyberete Otevřít a najdete dříve uložený formulář.
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Ve formuláři se vyplňují pouze žlutá nebo červená pole.
První strana formuláře
Obsahuje 2 povinné položky, které je nutné vyplnit.
1. „Jméno sportovce“. Maximální počet znaků, které můžete do pole napsat, je 50.
2. Zaškrtávací políčko „Typ žadatele – Nepodnikající fyzická osoba, Právnická
osoba“
Zde je náhled vyplněných položek pro Nepodnikající fyzickou osobu:

V případě, že žadatelem je zaškrtnuto políčko „Právnická osoba“, objeví se další povinné
pole – „IČ“. Po zadání IČ klikněte na „Ověř v ARESu“. Na základě zadaného IČ budou
z Administrativního rejstříku ekonomických subjektů načtena data o žadateli – sídlo,
název. Upozorňujeme, že vhodnými žadateli jsou z právnických osob pouze občanská
sdružení.
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Příklad 1. strany formuláře se zaškrtnutým políčkem „Právnická osoba“ a nabídkou
k vyplnění IČ

Příklad 1. strany formuláře se zaškrtnutým políčkem „Právnická osoba“ a vyplněným IČ
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Následuje oddíl I. Obecná část, část 1 Identifikační údaje žadatele. V něm vyplňujete
údaje o žadatele, informace o bankovním účtu apod.
Pokud vyplňujete žádost jako Nepodnikající fyzická osoba, pokračujte na této straně
návodu. Pokud vyplňujete žádost jako Právnická osoba, přejděte na stranu 10 návodu.
Oddíl I. Obecná část, část 1. Identifikační údaje žadatele - Nepodnikající fyzická
osoba
Všechna pole jsou povinná. Prosíme o svědomité vyplnění z důvodu kontaktu v případě
žádosti o doplnění některých informací.
Pokud je žadateli podle zadaného data narození méně jak 18 let, nebudete moci žádost
odeslat. Za sportovce, kterým je méně, než 18 let, musí tedy žádat jejich zákonní
zástupci. Sportovci starší 18 let žádají sami za sebe.
Jestliže jste sportovec starší 18 let a žádáte tedy sami za sebe, vyberte ve výběrovém poli
„Sportovec je mladší 18 let?“ variantu „Ne“
Příklad vyplněné části 1. – Identifikační údaje žadatele s označenou variantou, že
sportovec není mladší 18 let

Jestliže jste zákonným zástupcem a žádáte o podporu na přípravu sportovce mladšího
18 let, vyberte ve výběrovém poli „Sportovec je mladší 18 let?“ variantu „ANO“
Příklad vyplněné části 1. – Identifikační údaje žadatele s označenou variantou, že
sportovec je mladší 18 let
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Pokud vyberete ve výběrovém poli „Sportovec je mladší 18 let?“ variantu „ANO“,
nabídne se Vám k vyplnění tabulka č. 2 Identifikační údaje sportovce mladšího 18
let. Všechna pole jsou v ní povinná.
Příklad vyplněné tabulky 2. – Identifikační údaje sportovce mladšího 18 let

Následuje tabulka Údaje o bankovním spojení žadatele. Vyplňte číslo účtu žadatele a
z roletové nabídky vyberte název banky žadatele. Kód banky se vyplní automaticky po
zadání názvu banky. Pole „Číslo účtu“ a „Název banky“ jsou povinná, pole „Variabilní
symbol“ a „Specifický symbol“ jsou nepovinná.
Příklad vyplněné tabulky Údaje o bankovním spojení žadatele
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Oddíl I. Obecná část, část 1. Identifikační údaje žadatele – Právnická osoba
Kromě e-mailové adresy a Kontaktní osoby jsou všechna pole povinná. Pole „Název
žadatele“ a „Sídlo“ budou vyplněna automaticky na základě zadaného IČ z
Administrativního rejstříku ekonomických subjektů. V poli „Právní forma“ vybíráte
z roletové nabídky.
Prosíme o svědomité vyplnění z důvodu kontaktu v případě žádosti o doplnění
některých informací.
Příklad vyplněné části 1. – Identifikační údaje žadatele

Následuje tabulka č. 2 Identifikační údaje sportovce. Všechna pole jsou v ní povinná.
Vyplňte prosím údaje o sportovci, na jehož přípravu žádáte.
Příklad vyplněné tabulky 2. – Identifikační údaje sportovce

Následují dvě krátké tabulky: Údaje o bankovním spojení žadatele a Údaje o
plátcovství daně z přidané hodnoty.
V tabulce Údaje o bankovním spojení žadatele vyplňte číslo účtu žadatele a z roletové
nabídky vyberte název banky žadatele. Kód banky se vyplní automaticky po zadání
názvu banky. Pole „Číslo účtu“ a „Název banky“ jsou povinná, pole „Variabilní symbol“ a
„Specifický symbol“ jsou nepovinná.
Příklad vyplněné tabulky Údaje o bankovním spojení žadatele
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V části Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty zaškrtněte nejprve políčko „Ano“
či „Ne“, podle toho, zda je žadatel registrován jako plátce DPH. Pokud zaškrtnete „Ano“,
objeví se další dotazovací pole. Zde opět zaškrtněte políčko „Ano“ či „Ne“ podle toho, zda
má žadatel nárok na odpočet DPH na vstupu u aktivity, na kterou žádá dotaci. Pokud
zvolíte opět ano, je třeba uvádět v tabulce 2.1 Předpokládané náklady akce všechny
údaje BEZ DPH.
Příklad vyplněné části části Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty
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Další části formuláře jsou opět společné pro všechny typy žadatelů.
Oddíl II. Projekt
Nejprve část 1. Popis projektu.
Pole 1.1 Sportovní odvětví: Uveďte sportovní odvětví, ve kterém působí sportovec, na
jehož přípravu žádáte o podporu
Pole 1.2 Plán sportovní přípravy v roce 2011 včetně předpokládaných
sportovních výsledků dosažených v roce 2011, případně do března 2012: Popište
co nejpřesněji plán sportovní přípravy a předpokládané sportovní úspěchy.
Pole 1.3 Dosažené sportovní výsledky sportovce (uvádějte pouze výsledky za rok
2010, případně 2011, relevantní kritériím uvedeným ve Výzvě): uveďte, jakých
sportovních výsledků dosáhl sportovec, na jehož přípravu žádáte podporu. Podmínkou
získání podpory jsou tyto výsledky sportovce:








Umístění na 1. – 3. místu na MČR v roce 2010 (popř. v roce 2011, pokud MČR již
proběhlo) v kategoriích jednotlivců dospělých, juniorů, dorostu;
Umístění na 1. – 3. místu v celorepublikovém žebříčku daného sportu
v kategoriích jednotlivců dospělých, juniorů, dorostu;
Zařazení sportovce na seznam reprezentace České republiky ve věkových
kategoriích dospělých, juniorů či dorostu v letech 2010 – 2011;
Umístění v první desítce v soutěžích jednotlivců na posledních konaných OH,
paralympijských hrách, MS, ME, SP či Světové univerziády.

Pole 1.1 až 1.3 jsou povinná.
Příklad vyplněných polí 1.1 -. 1.3 z oddílu II. Projekt
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Nyní se dostáváme k části 2. Rozpočet akce
V tabulce 2.1 Předpokládané náklady akce vyplňte položkově druh nákladů a částky,
které na ně předpokládáte vynaložit. Tato tabulka umožňuje přidávat další řádky až do
100. Další řádek přidáte pomocí kliknutí na tlačítko „+“ vpravo na konci řádku. Podobně
klikem na tlačítko „–“ tamtéž řádek odeberete (formulář se dotáže, zda to chcete
skutečně udělat).

Příklad dotazu formuláře, zda chcete skutečně odebrat řádek.

Tabulka automaticky sčítá vyplněné částky, celkový součet se zobrazuje v nejspodnějším
řádku „Předpokládané náklady celkem (v Kč)“.
Každý řádek v této tabulce je povinný na vyplnění v obou sloupcích.

Následuje tabulka 2.2 předpokládané finanční zdroje akce
V této tabulce vyplňujete tyto předpokládané údaje: požadovanou dotaci od Zlínského
kraje, vlastní zdroje žadatele a zdroje získané od jiného donátora. Každá z buněk je
povinná. Pokud je některý z údajů pro akci irelevantní (např. víte, že nezískáte žádnou
dotaci či dar od jiného donátora), vyplňte v dané buňce 0 (nula). Procenta a součty
v šedých buňkách počítá formulář automaticky.
Příklad správně vyplněné tabulky 2.2 Předpokládané finanční zdroje akce
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Nelekněte se prosím případných červeně vyznačených polí. Takto vyznačují pole
kontrolní mechanizmy formuláře, které hlídají, že bude žádost vyplněna dle podmínek
aktuální výzvy Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Formulář hlídá, že požadovaná
dotace nebude více jak 75% celkových předpokládaných nákladů na akci, že požadovaná
dotace od Zlínského kraje není nižší než 10.000,- Kč a vyšší než 30.000,- Kč, a že součet
všech předpokládaných zdrojů na akci se rovná součtu všech předpokládaných nákladů.
Příklad špatně vyplněné tabulky 2.2 Předpokládané finanční zdroje akce. Formulář hlásí,
že požadovaná dotace od Zlínského kraje je vyšší než 75% celkových výdajů, a že
předpokládané zdroje a předpokládané náklady jsou různě vysoké.

Příklad špatně vyplněné tabulky 2.2 Předpokládané finanční zdroje akce. Formulář hlásí,
že požadovaná dotace od Zlínského kraje je mimo rozsah stanovený výzvou (10.000 –
30.000 Kč).

Lze přidat nebo odebrat další řádky v části „Dotace od jiného subjektu“ tlačítky „+“ a „–“
stejným způsobem jako v tabulce 2.1 Předpokládané náklady akce.

Pokud zadáte částku v řádku „Dotace od jiného subjektu“, musíte vyplnit také vedlejší
pole „Název organizace – podmínky poskytnutí podpory“.
14

Oddíl III. Prohlášení žadatele
V tomto krátkém oddílu je třeba vyplnit jen jednu krátkou tabulku. Žadatel, který je
fyzickou osobou, vyplňuje pouze pole „Místo a datum“. Žadatel, který je právnickou
osobou je povinen vyplnit také pole „Funkce statutárního zástupce“. Jedná se o to, kde a
kdy je žádost podepsána, případně jaký je název funkce toho, kdo žádost podepisuje za
právnickou osobu. Datum je od začátku nastaveno na den, kdy je spuštěn soubor
formuláře žádosti, lze jej však snadno změnit výběrem z kalendáře, který se zobrazí při
kliknutí do pole datum.
Příklad vyplnění tabulky v Oddílu III. Prohlášení žadatele za žadatele, který je fyzickou
osobou, s vyznačením kalendáře pro výběr data podpisu.

Příklad vyplnění tabulky v Oddílu III. Prohlášení žadatele za žadatele, který je právnickou
osobou
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Odeslání formuláře Krajskému úřadu Zlínského kraje
Dokud formulář neodešlete elektronicky úřadu, je na jeho každé stránce zobrazeno
hlášení, že se jedná pouze o pracovní verzi, která nebyla dosud odeslána úřadu.

Takto označený formulář nelze vytisknout a podat jako oficiální žádost. Tisknout jej lze,
ale pouze pro vlastní potřebu práce s formulářem. Po elektronickém odeslání toto
hlášení zmizí.
Nejprve je tedy třeba formulář elektronicky odeslat úřadu, až poté jej vytisknout a
doručit jako tištěnou verzi žádosti na krajský úřad.

Po vyplnění formuláře klikněte na poslední straně formuláře na tlačítko „Odeslat
elektronicky úřadu“.

Formulář nejprve provede kontrolu správnosti vyplněných údajů.
Pokud bude některé povinné pole nevyplněné, nebo formulář nalezne nějaká špatně
zadaná data, zobrazí se hlášení „Povinná hodnota“. Když kliknete na „OK“, formulář se
zaměří na první špatně vyplněné pole, které nalezl. Formulář také červeně označí
všechna pole, která byla špatně vyplněna.
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Po odstranění všech chyb opět klikněte na tlačítko „Odeslat elektronicky úřadu“.
Pokud nebude žádná chyba nalezena, zobrazí se hlášení „Ve formuláři nebyly nalezeny
žádné logické chyby“.

Poté se formulář odešle úřadu.
Je možné, že Vás formulář v průběhu odesílání požádá o zadání hesla. Pokud se tak
stane, heslo nevyplňujte, pouze klikněte na „Ok“.
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Pokud odeslání proběhne v pořádku, zobrazí se první strana formuláře s hlášením pro
žadatele a formuláři bude přiřazeno registrační číslo:

Postupujte dle pokynů v hlášení – tedy vytiskněte formulář, opatřete podpisem
statutárního zástupce (fyzická osoba svým vlastním), případně razítkem a spolu
s povinnými přílohami dle Výzvy doručte na uvedenou adresu.

Identifikační kód formuláře
Každá strana formuláře je v dolním pravém rohu vybavena čárovým kódem – tzv.
hashcode. Kód se automaticky mění po každém zásahu do formuláře (připsání písmena,
smazání písmena, přidání opakovací sekce atd.).

Obě verze formuláře odeslané Krajskému úřadu musí mít tyto kódy shodné na každé
straně formuláře. Řádně prosím zkontrolujte, zda vytištěná verze a elektronická verze,
která byla odeslána na úřad, mají na každé straně shodný kód. Pokud budou verze
doručené na Krajský úřad obsahovat rozdílné kódy byť na jediné straně, žádost bude
vyřazena.
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