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Informace pro RSHb k podávání Žádosti  
o neinvestiční příspěvky na rok 2018 

z rozpočtu ÚRSHb uplatňovaná prostřednictvím ČMSHb 
 
V souvislosti s předsednictvem ČMSHb schválenou směrnicí - 6_01_2017_B_Směrnice pro činnost a 
podporu RSHb, bude nejpozději do 5. 1. 2018 vydán Formulář pro žádost o příspěvek 
z rozpočtu ÚRSHb 2018 evidovaný ve formátu Excel pod názvem E-formulář – Žádost o 
podporu RSHb 2018. Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti pobočných spolků – RSHb 
o příspěvek z rozpočtu ÚRSHb. 
 
RSHb předkládající žádosti prostřednictvím ÚRSHb musí splňovat níže uvedené podmínky. 
 
1. RSHb, jako předkladatel žádosti, musí být evidován jako pobočný spolek ČMSHb. 
Podpora je určena výlučně na činnost RSHb, které jsou organizační součástí ČMSHb. 
 
2. Vedení podvojného účetnictví 
Žádající RSHb musí při poskytnutí a čerpání příspěvku vždy vést tzv. podvojné účetnictví 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.   
 
3. Žádost o příspěvek 
Žádost RSHb o dotaci, uplatněná prostřednictvím ČMSHb, musí být zpracována na předepsaném 
formuláři a musí obsahovat: 
 

a) Formulář žádosti vyplněný v uvedených bodech, podepsaný statutárním 
zástupcem a opatřený otiskem razítka. 
Bod:  1 – Informace RSHb, 2 – Komise RSHb,  

A – Příspěvky na činnost, B – Příspěvky na rozvoj RSHb 
 
1. b) Prohlášení o aktuálnosti údajů RSHb zapsaných ve Veřejném rejstříku spolků. 

 
 
4. Způsob a termín podávání žádostí o příspěvek 
Žádosti ČMSHb podávají RSHb výhradně prostřednictvím ÚRSHb.  
 
S tím, že vyplněný formulář žádosti je nutné zaslat v elektronické podobě na e-mail 
urshb@hokejbal.cz – nejpozději do 17. ledna 2018  
 
Písemné shora uvedené dokumenty dle bodu a) a b), musí zástupce RSHb odevzdat na 
Zimním setkání ÚRSHb – 20. ledna 2018  
 
  
 
 

 
Vladimír Papranec, v.r. 
vedoucí ÚRSHb ČMSHb 
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