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PODMÍNKY A POKYNY 

K ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMOVÉHO A ROZVOJOVÉHO PROJEKTU SPORTU DĚTÍ 

A MLÁDEŽE PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU NA OBDOBÍ 2018/2019 

„PROJEKT SYSTÉMOVÉ PODPORY MLÁDEŽNICKÉHO TENISU V PRAZE“ 

A. KDO MŮŽE ŽÁDOST PODAT 

Projekt je určen pro kluby které: 

a) jsou spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. 

b) jsou členy Pražského tenisového svazu (PTS) 

c) nemají vůči PTS žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti 

d) vyvíjí systematicky a dlouhodobě sportovní činnost mládeže (účastní se soutěže družstev PTS 

a koncepčně organizují tréninky mládeže) 

e) mají počet členů ve věku do 10 let minimálně 10 

f) jsou vlastníky tenisového areálu s minimálním počtem 3 dvorců, nebo mají nájemní smlouvu nebo jiný 

právní důvod na užívání takovéhoto počtu dvorců nejméně na 3 roky. U klubů, které mají dvorce 

pronajaty od MHMP/MČ postačuje smlouva na jeden rok. 

g) mají roční a delší historii ke dni 31.03.2018 

B. TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Termín podání žádosti je 27.03.2017 do 14,00 hodin 

Doporučení 

Výše uvedený termín je konečný. V případě zjištění nedostatků v žádosti, bude žádost odmítnuta.!!! 

Doporučujeme žádost odevzdat v termínu do 20.03.2018, aby byl čas na odstranění případných nedostatků. 

C. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

1) Žádost se podává na předepsaném formuláři, který musí být kompletně a pravdivě vyplněn a podepsán 

statutárním zástupcem klubu. K žádosti musí být přiloženy povinné přílohy. 

2) Žádost musí být fyzicky doručena v termínu podle bodu B. do sídla PTS, Mezi sklady 107/3, 140 00 

Praha 4. Zároveň s doručením listinné formy, musí být žádost, příloha č. 1 a příloha č. 2 k dispozici 

i v elektronické verzi – soubor xls(x). Formát uložení souboru xxx18zadost.xls(x); xxx je EČO, rsp. 

xxx18priloha1.xls(x), xxx18priloha2.xls(x). Soubor lze odevzdat na FD nebo poslat emailem na adresu 

prazsky@cztenis.cz. 

3) Osoby oprávněné převzít žádost: Pavel Saic, předseda; Ivan Vyvadil, sekretář. V případě jejich 

dlouhodobé nepřítomnosti kterýkoliv člen komise pro granty, projekty a propagaci VV PTS. 

4) Při předání žádosti bude provedena prvotní zběžná kontrola. 

5) Žádost se podává v obálce formátu C4. Obálka bude nadepsaná jménem klubu a označením „GRANT 

2018“. Jednotlivé listy žádosti budou sešity, přílohy se k žádosti nepřipojují napevno (kancelářské 

sponky ano). 

6) Žádost nebude přijímána e-mailem1 ani doporučenou poštou. 

                                                      

1 Žádost musí být odevzdána fyzicky (vytištěná a podepsaná) a zároveň elektronicky, viz bod C odst. 2).  
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D. K ŽÁDOSTI KLUB PŘIKLÁDÁ 

Veškeré přílohy přikládejte v kopiích. Kopie nemusí být ověřeny. 

Podané žádosti, ani přílohy se nevrací a nejméně po dobu 5 let zůstávají v archívu PTS. 

1) úplný aktuální výpis ze spolkového rejstříku s uvedeným statutárním zástupcem a oblastí činnosti 

2) potvrzení o vedení bankovního účtu 

3) kluby v nájemním vztahu platnou nájemní smlouvu nebo jiný doklad potvrzující oprávněnost 

k užívání dvorců. 

4) seznam trenérů klubu, kteří trénují mládež – příjmení, jméno, datum narození, trenérská třída (tenisu), 

výše úvazku 

5) příloha č. 1 

6) příloha č. 2 

E. INSTRUKCE A POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI 

o Náš formulář vychází z formuláře MHMP. Je koncipován tak, aby bylo možné přenést data do 

společného formuláře. Před zahájením vyplňování, si velmi pozorně pročtěte znění vyhlášeného 

programu. Seznamte se s formulářem, který bude vyplňovat PTS jako žadatel. Berte v úvahu, že pro 

letošní rok je ve vyhlášení několik novinek. Je potřeba vypracovat položkový rozpočet nákladů a příjmů. 

Ve vyhlášení je určitá změna ve způsobilých nákladech. Prostudujte si, jaké jsou způsobilé náklady, 

jejich limity apod. U trenérů jsou způsobilými náklady služby trenérů OSVČ nebo forma DPP. 

Všechny zde zmiňované dokumenty jsou přílohami těchto podmínek. U požadavku na jiné dotace (část 

B bod 7) uveďte dotace, které jste na období 2018/2019 obdrželi, či máte schválené. 

o Formulář žádosti je v aplikaci Excel, soubor je uzamčen pro změnu formátování a úpravu obecného 

textu. Lze pouze vyplňovat předepsané buňky. Po buňkách se můžete pohybovat tabulátorem. V případě 

potřeby je možné soubor otevřít heslem „1“. 

o Žádost musí být vyplněna elektronicky. 

o Veškeré údaje uvádějte v souladu s údaji v rejstříku, či přiloženými dokumenty. 

o V případě nejasností se obracejte výhradně na P. Saice tel. 604 98 77 33 nebo mail saic-pts@tkk.cz 

předmět zprávy „grant 2018“. 

F. KONZULTACE 

Podle potřeby po telefonické dohodě s P. Saicem, kontakt výše. 

 

Při rozhodování o účasti v projektu vezměte v úvahu podmínky Celoměstských programů podpory sportu 

a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2018. 

G. PŘILOŽENÉ MATERIÁLY: 

Žádost o zařazení do projektu 

Příloha č. 1 a příloha č. 2, soubor Excel 

Znění vyhlášeného programu I. 

Formulář žádosti, kterou bude PTS vyplňovat 

  

V Praze dne 5. března 2018 

 

 

 

 

Pavel Saic 

Předseda PTS 
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VZORY 

Seznam trenérů 

Č. Příjmení Jméno Datum nar. Kvalifikace ČTS Kvalifikace ostatní Úvazek

 


