
Organizace a podmínky Dotačního programu „Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“ 

1. Správní rada Nadačního fondu Fotbal pro život na svém zasedání dne 25. 1. 2017 schválila 
vypsání dotačního programu „Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“ a v souladu se svým usnesením 
vydává tyto organizační pokyny a podmínky pro jeho udělení. 

2. Do dotačního programu mohou podávat žádosti kluby, které jsou řádnými členy FA ČR a účastní 
se v ročníku 2016/2017 a nebo v ročníku 2017/2018 oficiálních fotbalových soutěží a zároveň 
mají sídlo na území hl. m. Prahy. Individuální žádosti fyzických osob nebudou přijaty. 

3. Dotační program je určen pro zajištění preventivních kardiologických prohlídek u hráčů, kteří 
v soutěžních ročnících 2016/2017 a 2017/2018 nastupují v kategoriích mladších a starších 
dorostenců. Nerozhoduje věk hráče, ale soutěž, ve které nastupuje nebo nastoupil. 

4. Žadatel o přidělení dotace vyplní formulář „Žádost o přidělení dotace“ a tento předá osobně 
nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu sekretariátu Pražského fotbalového svazu, Kozí 7, 
Praha 1. Na obálku uvede text „Fotbal pro život - Srdce pro fotbal“. 

5. Termíny pro podání žádosti jsou do 30. 4. 2017, do 30. 6. 2017 a do 31. 8. 2017. Žadatel si může 
zvolit libovolný termín pro podání žádosti, nicméně po jejím podání je pro něho závazný nejbližší 
následující termín vyúčtování. 

6. Žadatel je povinen přidělenou finanční dotaci poskytovateli vyúčtovat dle stanovených podmínek 
a ve stanovených termínech. 

7. Dotační příspěvek je poskytován formou zpětného proplacení vynaložených finančních 
prostředků ze strany žadatele (klubu) na základě doložení požadovaných dokumentů. 

8. Dotace není nároková a o jejím přidělení rozhoduje správní rada Nadačního fondu Fotbal pro 
život, a to i s ohledem na případné nevyrovnané závazky žadatele vůči Pražskému fotbalovému 
svazu jako zřizovateli nadačního fondu a Fotbalové asociaci ČR jako poskytovateli rozdělovaných 
finančních prostředků. 

9. Maximální výše příspěvku pro jednoho hráče je 600,- Kč za prohlídku. Žádný z klubů nemá nárok 
na opakované přidělení dotace na konkrétního hráče. 

10. Termíny pro dodání vyúčtování jsou stanoveny do 30. 6. 2017, do 31. 8. 2017 a do 31. 10. 2017. 
11. Rozsah kardiologické prohlídky: 

a. Vstupní pohovor a anamnéza se zaměřením na potencionální kardiovaskulární problémy 
b. EKG (ať již běžné nebo zátěžové) 
c. Echokardiografické vyšetření 
d. Vyplnění výstupní zprávy se závěrem či doporučením ve vztahu k hráčově dalšímu 

působení ve sportu (fotbalu) 
12. Předkládané doklady k vyúčtování: 

a. Jmenný seznam hráčů s provedenou zdravotní prohlídkou vč. jejich ID a označení 
soutěže, ve které hráč v daném ročníku nastupoval (nastoupil) a termínu provedení 
prohlídky. 

b. Tento jmenný seznam musí ve svém záhlaví obsahovat obecný popis provedené 
zdravotní prohlídky, dále pak plný název a identifikační číslo zdravotnického zařízení, 
které provedlo dané prohlídky a jméno a příjmení lékaře, který prohlídku provedl. 

c. V případě, kdy hráč absolvoval danou prohlídku samostatně, klub doloží čestné 
prohlášení o tom, že hráčem byla předána klubu zpráva o absolvování předepsané 
prohlídky ve stanoveném rozsahu. Čestné prohlášení musí obsahovat datum provedení 
prohlídky, jméno lékaře a též informaci o tom, zda je hráč schopen dle této prohlídky 
pokračovat v aktivní hráčské činnosti. 

d. Dále musí být předložena kopie daňového dokladu, který obsahuje jasnou specifikaci, že 
byly provedeny zdravotní prohlídky daného počtu pacientů a prohlášení, že prohlídky 
byly provedeny dle metodiky dokumentu „Organizace a podmínky Dotačního programu 
Fotbal pro život – Srdce pro fotbal“ nebo specifikovaný rozsah provedené prohlídky, 
který musí odpovídat alespoň minimálním požadavkům dle bodu 11 těchto podmínek. 



e. Žadatel musí rovněž vhodnou formou prokázat uhrazení plné částky za provedené 
prohlídky (kopie bankovního výpisu žadatele, příjmový pokladní doklad s označením 
žadatele, případně konkrétního hráče jako plátce a specifikací, že se jedná o úhradu 
prohlídky dle metodiky dokumentu „Organizace a podmínky Dotačního programu Fotbal 
pro život – Srdce pro fotbal“). 

13. Pokud by po předložení vyúčtování a vyplacení přidělené dotace objevili pochybnosti o faktickém 
či formálním souladu předložených dokladů se skutečným stavem, je žadatel (klub) povinen 
poskytnout veškerou součinnost k jejich odstranění. Pokud se takové pochybnosti potvrdí, je 
poskytovatel dotace oprávněn požadovat vrácení vyplacené dotace, a to až do 100% její výše. 

14. Veškeré zdravotnické informace získané v souvislosti se zpracováním tohoto dotačního programu 
a jeho vyúčtováním jsou důvěrné a nakládání s nimi podléhá příslušným právním předpisům. 
Poskytovatel dotace nebude shromažďovat žádné citlivé informace o jednotlivých hráčích. 
Poskytovatel doporučuje žadatelům (klubům), aby si zajistili pro svou potřebu u všech dotčených 
hráčů souhlas se zpracováním těchto údajů a v případě nezletilých osob pak souhlas jejich 
zákonných zástupců. 

 
V Praze dne 20. 2. 2017 
 
 
Schváleno Správní radou Nadačního fondu Fotbal pro život 
 
 
Za správní radu: Ing. Dušan Svoboda 
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