
Vážení předsedové a sekretáři Krajských fotbalových svazů a Okresních fotbalových 
svazů, 
  

informujeme Vás, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na 
stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016  / Státní 
podporu sportu pro rok 2016. 
Kromě již v minulosti vyhlašovaných neinvestičních programů I až VII, jsou letos 
vyhlášené programy rozšířeny o další tři programy VIII, IX a X. 
Program č. VIII je nově určen pro základní články spolku (v našem případě FAČR), což 
jsou jednotlivé TJ/SK, které musí dle vyhlášených pravidel o dotaci jmenovitě požádat. 
Termín pro podání žádostí MŠMT letos vyhlásilo neobvykle zkrácený – 16.10.2015 
Proto se nyní na Vás obracíme s žádostí o součinnost s administrativním zpracováním 
požadavků o dotaci od jednotlivých TJ/SK, bez které by se v tak krátkém termínu podání 
žádosti jinak nepodařilo zvládnout. 
Povinností jednotlivého žadatele bude vyplnit jeden řádek s údaji toho daného spolku 
do tabulky MŠMT a odeslat elektronicky na územně příslušný OFS v termínu do 
30.9.2015. Pracovník OFS zkontroluje, zda jsou vyplněny v řádku všechny údaje. Takto 
obdržené jednotlivé požadavky  budou zkopírovány do jedné tabulky, kterou odešle OFS 
opět elektronicky do 30.9.2015 na příslušný KFS. 
Obdržené tabulky z jednotlivých OFS Krajský fotbalový svaz zpracuje zkopírováním do 
jedné tabulky za příslušný KFS a celkovou tabulku za kraj zašle rovněž elektronicky na 
FAČR v termínu do 9.10.2015, kde proběhne konečné zpracování celé žádosti. 
Veškerá komunikace bude probíhat pouze elektronicky, tištěné tabulky nezasílejte ani 
nepřijímejte. 
V příloze Vám zasíláme text výzvy k tomuto programu a tabulku pro program VIII., které 
také naleznete  zveřejněny na webu FAČR 

1) OFS bude informovat TJ/SK ve svém regionu o možnosti této státní podpory zasláním 
výzvy a v případě jejich zájmu i zasláním potřebné tabulky 

Rekapitulace postupu: 

Důležité upozornění: O dotaci z Programu VIII mohou požádat pouze kluby, které 
mají mládežnickou základnu ! 
2) OFS zpracuje jednotlivé žádosti do jedné tabulky 
3) OFS zašle celkovou tabulku max. 30.9. 2015 na KFS 
4) KFS zpracuje tabulky jednotlivých OFS do jedné tabulky 
5) KFS odešle celkovou tabulku max. 9.10.2015 na FAČR na adresy: 
prchalova@fotbal.cz a kabelka@fotbal.cz 
  
V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu: Ing. Alexandra Prchalová tel. 
233 029 220 nebo na již uvedené e-mailové adresy 
Děkujeme za spolupráci při realizaci podávání žádostí k tomuto programu. 
   
Ing. Libor Kabelka, 
Finanční ředitel                                                                                                                     
                 
Mgr. Rudolf Řepka 
Generální sekretář 
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