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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE (NSM)  
GRANT  TALENT PLZEŇ pro rok 2020 - KOLEKTIVY 

(Určeno pro právnické osoby neziskového charakteru) 
 

Číslo žádosti: 30220………. (vyplní NSM) 
 

Vyplní žadatel (formulář čitelně vyplňte ve všech předepsaných položkách) 
Název 
subjektu/žadatele 

 

Sportovní odvětví  Hoši x děvčata (nehodící se škrtněte) 

Věková kategorie 
 

 IČ  

Adresa 
 

 

E-mail, na který bude 
zasláno oznámení o 
příspěvku 

 

Příjmení, jméno, adresa, tel. 
číslo a e-mail statut. zástupce 
žadatele 
 

 

Č. účtu, kód banky 
 

 

Konkrétní účel 
použití nadačního 
příspěvku 

 
 

Výše žádaného 
příspěvku: 

Kč Celkové náklady: Kč 

Plátce DPH 
(bude uplatňován 
odpočet DPH) 

ANO - NE 

Příjemce bere na vědomí, že nadační příspěvek nelze poskytnout na daň z 
přidané hodnoty (dále jen DPH), pokud může příjemce uplatnit nárok na 
odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

 
Jiné podané 
žádosti o finanční 
příspěvek na 
uvedenou 
sportovní činnost 

přispěvatel žádaná částka potvrzená částka 

   

Dřívější 
podpora 
od NSM 

Rok 2018 2019 
www stránky 
oddílu/družstva/klubu 

 
Částka   

Sportovní výsledky 
- MS, ME, MČR 
(výsledky doložte 
– výsl. listiny, 
diplomy, novinové 
výstřižky 
s uvedením data) 

S ohledem na specifika daná opatřeními proti šíření pandemie Covid-19 je možné uvést např. průběžné 

výsledky (výsledky z nedohraných soutěží) nebo doplnit o komentář, jak opatření ovlivnila sezónu. 
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Žadatel: 
- Prohlašuje, že v případě poskytnutí nadačního příspěvku, nebude příspěvek použit k jiným 

účelům, než je uvedeno v žádosti a které byly odsouhlaseny Správní radou NSM. 
- Souhlasí s případnou kontrolou použití příspěvku určenými členy Správní nebo Dozorčí rady 

NSM, nebo osobou k tomu pověřenou Správní radou NSM. 
- V případě poskytnutí příspěvku předloží v předepsaném termínu vyplněný formulář vyúčtování, 

originály účetních dokladů a jejich kopie, originály budou po kontrole a označení (částka … Kč 
proplacena z prostředků Nadace sportující mládeže) na vyžádání vráceny. 

- Při změně statutárního zástupce, č. účtu nebo názvu subjektu po podání žádosti je žadatel povinen 
tuto změnu neprodleně písemně oznámit. 

- Souhlasí s případným zveřejněním textu darovací smlouvy v síti Internet, eventuelně též 
jiným způsobem v místě obvyklým, a to k zajištění plné informovanosti občanů města o 
používání městských finančních prostředků.    

- Bere na vědomí, že na finanční příspěvek není právní nárok. 

Termín pro podání žádosti: 5. 10. 2020 v sídle NSM. 
 

 
Vypište možné způsoby prezentace Nadace (jejího loga atd.) v případě obdržení příspěvku: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Upozornění: V případě poskytnutí nadačního příspěvku bude žadatele vyrozuměn e-mailem 

(viz přední str. žádosti).  

 

Nedílnou součástí vyplněného formuláře žádosti jsou následující přílohy: 
 

 Výpis z příslušného (např. spolkového)  rejstříku, kterým se zároveň dokládá oprávněnost 

zastupovat subjekt. Případně lze doložit kopií stanov a kopií usnesení nebo zápisu z valné hromady, 

kde je jasně specifikováno, kdo je statutárním zástupcem subjektu na příslušné funkční období, tzn. v 

době podání žádosti). 

 Doložení výsledků - kopie diplomů prokazujících umístění sportovce (družstva/družstev) na soutěžích, 

nominační dopisy, aktuální výpisy žebříčkového postavení u individuálních disciplin, případně úspěchy 

družstva, za které startuje ve svazové soutěži, tabulky apod. 

 Výkaz zisku a ztrát za uplynulé účetní období. 

 Potvrzení nebo kopie smlouvy s peněžním ústavem,  že účet uvedený v žádosti je účtem žadatele 

(případně kopie výpisu z banky, na kterém je uveden majitel a číslo účtu). 

 Prezentace NSM - v případě opakované žádosti způsob prezentace NSM jako poskytovatele 

příspěvku v předcházejícím období. 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů viz str. 4 tohoto formuláře. 
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Potvrzujeme svým podpisem, že jako příjemci nadačního příspěvku z prostředků NSM nemáme vůči Nadaci 

sportující mládeže, městu Plzeň, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné nesplacené 

závazky po lhůtě splatnosti, že nejsme s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma 

soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.  

  

Dále potvrzujeme, že vůči námi zastupovanému subjektu není vedeno konkurzní řízení ani není na náš majetek 

vedena exekuce. Potvrzujeme trestní bezúhonnost statutárních zástupců žadatele, v případě žádosti fyzické osoby 

trestní bezúhonnost žadatele. 

 

Zároveň prohlašujeme, že všechny výše uvedené údaje a informace jsou pravdivé a poskytované dobrovolně. 

Jako žadatelé o příspěvek udělujeme Nadaci sportující mládeže souhlas ke zpracování těchto osobních údajů v 

souvislosti s činností nadace, tj. pro posouzení důvodů při rozhodování o poskytování nadačních příspěvků a pro 

případné uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. Tento souhlas udělujeme na nezbytně nutnou dobu s možností 

jeho písemného odvolání. 

 

Datum: 

 

 

                        ...................................................................................... 

 razítko a podpis(y) výše uvedeného(ných) statutárních 

zástupce(ů) žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezapomeňte, prosím, podepsat také přílohu Souhlas se zpracováním 

osobních údajů viz následující strana. Děkujeme. 
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Povinná příloha: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjekt údajů (zástupce resp. zástupci žadatele oprávnění za něj jednat) svým souhlasem na žádosti o nadační 
příspěvek adresovaný Nadaci sportující mládeže, se sídlem Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň, korespondenční a 
kontaktní adresa: Podmostní 4, 301 00 Plzeň (dále jen "NSM") dává v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  účinného 
ode dne 25. května 2018 (dále GDPR), souhlas NSM jakožto správci ke shromažďování, uchovávání a 
zpracování osobních údajů v rozsahu této žádosti, tj. jméno a příjmení, tel. číslo, e-mail a adresa zástupců 
žadatele. 
 
A to pro účely: 
 

1. posouzení, zpracování a evidence žádostí o nadační příspěvek, včetně následného vyúčtování a kontroly 
využití poskytnutého nadačního příspěvku, 

2. poskytnutí nadačního příspěvku Nadací sportující mládeže včetně zveřejnění informací o poskytnutí 
tohoto příspěvku prostřednictvím webových stránek www.nsm.cz (www.sportovecplzne.cz), výroční 
zprávě NSM a v dalších publikacích či materiálech, jejichž vydavatelem je NSM, to vše na dobu 
nezbytně nutnou danou shora vymezeným účelem, minimálně 10 let od ukončení jakéhokoliv časově 
posledního smluvního či jiného právního vztahu mezi žadatelem a správcem či zpracovatelem, pokud 
z právních předpisů nevyplývá doba delší. 

 
Poskytne-li subjekt údajů NSM jakéhokoliv další dokumenty či jeho kopie (např. výpis ze spolkového či 

jiného rejstříku, kopie stanov nebo kopie usnesení či zápisu z valné hromady či jiného orgánu žadatele apod.), 
dává tím NSM souhlas jakožto správci ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů uváděných 
v těchto dokumentech. 

Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem (NSM) a 
žadatelem.  

Subjekt údajů dále prohlašuje, že byl NSM, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech 
vyplývajících z GDPR a je si svých práv vědom, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo na přístup 
k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování 
údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost týkající se 
zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace jsou k dispozici na 
www.nsm.cz/gdpr. 

 
Subjekt údajů prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplněnými údaji a ty jsou pravdivé a jsou poskytovány 

dobrovolně.    

 

Podpis zástupce žadatele: 
 
 
 

 
 
 

Místo, datum:  

Podpis zástupce žadatele: 
 
 
 

 Místo, datum:  

Podpis zástupce žadatele: 
 
 
 

 Místo, datum:  

 


