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Vysvětlivky 1 
P R O V Á D Ě C Í    P O K Y N 

pro 
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 

  
dotací poskytnutých městům a obcím, organizacím  a občanským sdružením  

na podporu rozvoje a obnovy zařízení sportu a tělovýchovy  
z PROGRAMU 233510 v roce 2007 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Na základě připomínek k některým nejasnostem, které se v souvislosti s postupem podle tohoto 
pokynu vyskytly, doplňuje MŠMT  následující: 
           
 K organizaci  závěrečného řízení 

1. Každý účastník programu si nejprve zjistí z formuláře Rozhodnutí MŠMT k uvolnění dotace 
termín stanovený pro vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce. 
Údaj je uveden v ř.198.018 resp.20301 Rozhodnutí MŠMT. 
Termín je zde stanoven jako datum ukončení etapy  (např.12.4.2008). 
 

2. V období ne dříve než 30 dnů před výše uvedeným termínem odešle na vronsky@msmt.cz 
elektronicky AVIZO resp. požadavek na zaslaní formuláře ISPROFIN s registrovanými údaji. 
Do požadavku uvede Evidenční číslo ISPROFIN a správný (=evidovaný) název akce. 
 

3. Na tento požadavek MŠMT zašle elektronicky požadovaný formulář ISPROFIN obratem,  
v tomtéž dnu. Zašle jej jako odpověď na elektronickou adresu, z které byl požadavek zaslán ! 
 

4. Další postup je dle odst. 5.3 Pokynu.  
Pozor – Titulní list nelze vytisknout, tisk formuláře začíná na S-05-110 
Údaje o skutečném (docíleném) stavu věci se v jednotlivých formulářích provedou červeně 
jako oprava (= nahrazení) údajů registrovaných. 
V elektronickém formuláři se tyto změny provedou nahrazením původního údaje novým, 
kromě údajů ve form. S-06-160-Investiční bilance, kde se údaje o docílené realizaci budou psát 
do sl.r14 - Skutečnost !! 
 

5. Další postup je dle odst. 5.4 Pokynu 
Účastník programu zašle na MŠMT žádost (dopis) o zahájení řízení, s požadovanými 
přílohami, a to tak, aby tato žádost byla doručena na MŠMT a zaevidována v období, které má 
účastník programu uvedeno v ř.20.301 formuláře ISPROFIN, který obdržel (může elektronicky 
požádat o potvrzení, že jeho žádost byla doručena). 
Každý list opraveného formuláře ISPROFIN musí být samostatně podepsán a uvedeno datum. 
Pokud proti registraci nedošlo při realizaci k žádné změně stavu (ideální případ), pak i v tomto 
případě zahrne do příloh všechny požadované a potvrzené formuláře ISPROFIN a každý 
samostatně označí jako „beze změn“.  
 

6. Účastník programu zašle na MŠMT elektronicky formulář ISPROFIN pouze v případě, 
že k tomu bude vyzván. Formulář musí mít stejné kódové označení jako ten, který zaslal 
na MŠMT s dokumentaci k závěrečnému hodnocení. 
 

V Praze dne 21.prosince 2007 
Zpracoval: 19-MŠMT/Ing.Vronský 


