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Úvod

Cílem semináře je poskytnout žadatelům prakticky využitelné informace pro o

dotačních programech v oblasti sportu, a to úspěšné podání žádosti v rámci

daného dotačního programu.

Přínosem semináře je seznámení s jednotlivými dotačními programy, pro

následný výběr správného dotačního programu a podání bezchybné žádosti s

cílem snížení úrovně administrativní zátěže na straně sportovních klubů.



Informace o programech



Informace o programech



Dotační témata
v oblasti tělovýchovy a sportu

2021 

Program na podporu tělovýchovy a sportu

2022 

Program na podporu tělovýchovy a sportu

• Podpora registrovaných sportovců (TV1)

• Podpora evidovaných sportovců (TV2)

• Podpora sportovních center (TV3)

• Podpora hendikepovaných sportovců (TV5)

Sloučeno (celoroční činnost)

• Podpora významných sportovních akcí (TV4) Program na podporu významných sportovních 

akcí

• Podpora sportovní infrastruktury (TV6) Program na podporu sportovní infrastruktury



Dotační témata
v oblasti významných sportovních klubů 

(vrcholový sport)

Rozdělení dotačních témat v rámci tohoto dotační programu zůstává beze změn

2021 

Program na podporu vrcholového sportu

2022

Program na podporu významných sportovních 

klubů

• Činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a 

přípravy dětí a mládeže 

• Činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a 

přípravy dětí a mládeže 

• Činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících 

výsledků v nejvyšších domácích soutěžích, které významným 

způsobem reprezentují město Ostravu 

• Činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících 

výsledků v nejvyšších domácích soutěžích, které významným 

způsobem reprezentují město Ostravu 



Přehled dotačních programů
základní informace

název

Program na podporu 

tělovýchovy a sportu 

(celoroční činnost)

Program na podporu 

významných sportovních 

akcí

Program na podporu 

sportovní infrastruktury *)

Program na podporu 

významných sportovních 

klubů

oblast oblast tělovýchovy a sportu

oblasti významných 

sportovních klubů

(vrcholový sport)

kontaktní osoba Ing. Barbora Bortelová Bc. Martina Tisoňová Lucie Potschová
Ing. Ondřej Jajkowicz, 

Ph.D.

alokováno 34 000 000 Kč 8 000 000 Kč 5 000 000 Kč 84 000 000 Kč

výše dotace
od 10 000 Kč

do 1 500 000 Kč

od 10 000 Kč

do 5 000 000 Kč

od 70 000 Kč

do 2 000 000 Kč

od 10 000 Kč

do 25 000 000 Kč

termín podání

žádosti

od 27.09.2021

do 08.10.2021

od 27.09.2021

do 08.10.2021

od 18.10.2021

do 01.11.2021

od 27.09.2021

do 08.10.2021

*) program na podporu sportovní infrastruktury bude projednán v ZM 15.09.2021



Zásadní změny při podání žádosti

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby

-v žádosti

-příloha



Změna v zákoně č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který
má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého
poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.
Dovolujeme si Vás informovat, že osobami, jejichž skuteční majitelé musí být v této evidenci evidováni, jsou

vedle obchodních korporací také spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, tj. vyjma osob

uvedených v §7 tohoto zákona.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o
skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Žádáme Vás, abyste zápis do evidence skutečných majitelů provedli co nejdříve v případě, že se Vás tato
povinnost týká.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí notář, případně soud – tj. rejstříkový (krajský) soud, v jehož

obvodu máte evidováno sídlo. V případě pobočného spolku je pak příslušný krajský soud, v jehož obvodu má

evidováno sídlo hlavní spolek.

Jakmile tento zápis provedete, získáte „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ prostřednictvím veřejného
portálu: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Při zpracování žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO budete systémem vyzváni k přiložení

výše uvedeného výpisu jako povinné přílohy.

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik


Další podstatné skutečnosti



Popis projektu jako výchozí dokument 

pro podání žádosti

- formulář, který je součástí dotačního programu,

a to vč. rozpočtu



Podání, resp. zaslání, prostřednictvím 

datové schránky

nemá-li zástupce žadatele el. podpis→ a) vytištění, fyzické podepsání a zaslání

b) může-li za spolek (organizaci) jednat statutární orgán

samostatně, pak je možné zaslání pouhého pdf

prostřednictvím DS

c) musí-li za spolek (organizaci) jednat více osob, pak

není možné zaslání pouhého pdf prostřednictvím DS

(zde je možnost popř. konverze listinné podoby

do elektronické a zaslání prostřednictvím DS)



Změny v programu na podporu 

tělovýchovy a sportu

Ing. Barbora Bortelová



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

III. Účel dotačního programu

Účelem tohoto dotačního programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí

a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak

zvýšení zájmu o aktivní pohyb na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících

na území statutárního města Ostravy.

IV. Základní informace

Předpokládaný objem finančních prostředků: 34 000 000 Kč

Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 1 500 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti: od 27. 9. 2021 do 8. 10. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 06/2022

Kód dotačního programu: ŠaS/TV



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

V. Okruh způsobilých žadatelů

Dotační program je určen pro právnické osoby zajišťující tělovýchovnou

a sportovní činnost.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace je povinen projekt realizovat na území statutárního města Ostravy (tzn. městských

obvodů) nebo mimo něj (v případě účasti na sportovních akcích) s tím, že výstupy realizovaného

projektu budou v maximální výši využity na jeho území a významně přispějí k propagaci města.



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

VII. Podmínky pro poskytování dotací

V případě, že výše poskytnuté dotace přesáhne částku 300 tis Kč, je příjemce dotace povinen smlouvu

uzavřít v elektronické podobě prostřednictvím elektronického podpisu (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů).

Projekt žadatele podpořený v rámci tohoto dotačního programu nebude spolufinancován z veřejné

finanční podpory poskytnuté Statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu významných

sportovních klubů z rozpočtu statuárního města Ostravy na rok 2022.

Dotaci lze použít pouze na projekty realizované v období nejdříve

od 1. 1. 2022 a nejpozději do 31. 12. 2022.



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

VIII. Uznatelné náklady projektu

1.1. Náklady na materiál

1.2. Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek

(doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000/ks vč. do Kč 80.000/ks včetně)

1.3. Spotřeba energie

1.4. Služby:

2.4.1. Doprava prokazatelně spojená s realizací projektu;

2.4.2. ubytování včetně snídaně, stravování a pitný režim (maximální výše použité dotace 1.500/osoba/den);

2.4.3. nájem a podnájem sportovišť (nelze hradit pronájem fitcentra);

2.4.4. trenérské služby, zdravotní služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby

psychodiagnostiky, služby technického a servisního zabezpečení a další pozice dle charakteru

projektu související s účelem poskytnuté dotace (jedná-li se o osobní výkon služeb, platí maximální

hodinová sazba do 300kč/hod., maximálně však do výše 40 tis. Kč na osobu a měsíc);

2.4.5. pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba;

2.4.6. startovné;

2.4.7. rehabilitační, regenerační služby, kondiční vyšetření (v maximální souhrnné částce do 20 % z poskytnuté

dotace);

2.4.8. internetové, webové, telekomunikační a poštovní služby, streaming;

2.4.9. tiskové služby vč. grafického návrhu a zpracování (v maximální souhrnné částce do 10 % z poskytnuté

dotace);

2.4.10. opravy a udržování sportovišť (v maximální souhrnné částce

do 30 % z poskytnuté dotace).



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

VIII. Uznatelné náklady projektu

1.5. Osobní náklady zaměstnanců – trenérů, členů realizačního týmu a dalších pozic dle charakteru projektu –

do maximální výše 40 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody

zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (40 tis. Kč) zahrnuty. Limit 40 tis. Kč je platný jak pro výkon práce

v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 40 tis. Kč na osobu

a měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-li zaměstnanec

kratší úvazek než 1,0, limit 40 tis. Kč se mu poměrně krátí. Realizačním týmem se rozumí (hlavní trenér, asistent

trenéra, kondiční trenér, video trenér, trenér-skaut, vedoucí týmu, lékař, psycholog, fyzioterapeut, masér, kustod)

1.6. Příležitostná činnost

VIII. Neuznatelné náklady projektu

Náklady vynaložené příjemcem, které nejsou jmenovitě uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, jsou považovány

za neuznatelné náklady.



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

IX. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotaci

Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok s výjimkou sportovních subjektů,

které vznikly z důvodu rozpadu nebo rozdělení již existujících organizací.

Žadatel je oprávněn předložit maximálně jednu žádost v rámci tohoto dotačního programu.

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří žádost o poskytnutí dotace (formulář aplikace EvAgend) spolu

povinnými přílohami:

• popis projektu,

• čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu – de minimis,

• prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu,

• soupis členské základny,

• kopie dokladu sportovního subjektu prokazujícího, že je akreditovanou sportovní akademií,

střediskem nebo centrem mládeže, příp. sportovní základnou ČOS (nepovinná příloha). Tuto

přílohu je možno doložit nejpozději ke dni podpisu dotační smlouvy,

• výpis z evidence skutečných majitelů - údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona

upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány

bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

X. Kritéria pro hodnocení žádostí

Dotace je poskytována na základě tzv. kapitační platby, tj. finančního příspěvku na jednoho člena
sportovního subjektu, jehož základní výši stanoví příslušná komise s přihlédnutím
na celkovou výši rozpočtu Programu.

Stanovená základní částka kapitační platby se poté násobí počtem členské základny soutěžních a
nesoutěžních členů žadatele, počtu trenérů s licencí potřebných tříd a počtu hendikepovaných
sportovců.

Členská základna:

Výpočet:

Počet členů * koeficient dané kategorie * kapitační platba

+

počet trenérů s licencí * kapitační platba na jednoho trenéra



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

Definice soutěžních členů

Soutěžní člen (od okresní úrovně sportovní soutěže organizované národním sportovním svazem)
s trvalým bydlištěm na území obce s rozšířenou působností Ostrava ve věku od 5 do 21 let. Žadatel
uvádí nebo zadává ty členy, kteří soutěžili ve sportovních soutěžích (od okresní sportovní soutěže
organizované národním sportovním svazem) v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2021 a soutěžní členové
jsou řádnými členy žadatele k rozhodnému datu 31. 8. 2021.

Definice nesoutěžních členů

Řádně evidovaný sportovec s trvalým bydlištěm na území obce s rozšířenou působností Ostrava

ve věku od 5 do 21 let sportující minimálně 1x týdně a platící členské příspěvky/zápisné (členským

příspěvkem není úhrada kurzovného, vstupného apod.)

Seznam členské základny dle výše uvedené specifikace včetně seznamu licencovaných trenérů žadatel

doloží formou povinné přílohy žádosti o dotaci (již nebude dokládáno potvrzení jednotlivých svazů).



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2022

Žadatelům, kteří řádně doloží doklad prokazující příslušnou akreditaci sportovního subjektu, že je

akreditovanou sportovní akademií, střediskem nebo centrem mládeže, příp. sportovní základnou ČOS,

může příslušná komise rady města navrhnout navýšení matematického výpočtu dle níže uvedené

tabulky.



Změny v programu na podporu 

významných sportovních akcí

Bc. Martina Tisoňová



Program na podporu významných sportovních akcí na území 

statutárního města Ostravy v roce 2022

III. Účel dotačního programu

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání akcí, které mají významný podíl na

celkovém dění na území statutárního města Ostravy s místní i mezinárodní účastí sportovců i

účastníků. Tyto akce jsou vysoce prestižní záležitostí a svým účelem přispívají k propagaci

statutárního města Ostravy.

IV. Základní informace

Předpokládaný objem finančních prostředků: 8 000 000 Kč

Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 5 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti: od 27. 9. 2021 do 8. 10. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 06/2022

Kód dotačního programu: ŠaS/AKCE



Program na podporu významných sportovních akcí na území 

statutárního města Ostravy v roce 2022

V. Okruh způsobilých žadatelů

Dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2022 na území Statutárního města
Ostravy pořádání významných sportovních akcí.

Žadatel (právnická osoba) musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok. Příjemcem dotace 
nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace je povinen projekt realizovat na území statutárního města Ostravy (tzn. městských

obvodů) nebo mimo něj s tím, že výstupy realizovaného projektu budou v maximální výši využity na

jeho území a významně přispějí k propagaci města. Projektem je myšlena jednorázová akce (trvající

max. 1 – 14 dní), nikoliv série celoročních turnajů, resp. dlouhodobé soutěže.



Program na podporu významných sportovních akcí na území 

statutárního města Ostravy v roce 2022

VII. Podmínky pro poskytování dotací

V případě, že výše poskytnuté dotace přesáhne částku 300 tis Kč, je příjemce dotace povinen smlouvu

uzavřít v elektronické podobě prostřednictvím elektronického podpisu (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

VIII. Uznatelné náklady projektu

Uznatelnými náklady jsou:

1.1.  příprava sportoviště,

1.2.  technické zajištění akce, náklady na energie (v případě akce pořádané na sportovišti 

v majetku příjemce dotace),

1.3.  nájem a podnájem sportoviště včetně služeb s nájmem a podnájmem spojených, nájem a 

podnájem zázemí typu šatny, sociálního  zařízení a služby s nájmem a podnájmem spojené,

1.4.  odměny z dohod (OOn – DPP, DPČ vč. zákonných odvodů), služby OSVČ) – pořadatelů, 

rozhodčích, technických a organizačních pracovníků, zdravotníků, security, úklid –

maximální hodinová sazba do 300kč/hod., maximálně však do výše 40 tis. Kč na osobu a 

měsíc,

1.5.  náklady na dopravu prokazatelně spojenou s realizací projektu,



Program na podporu významných sportovních akcí na území 
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VIII. Uznatelné náklady projektu

Uznatelnými náklady jsou:

1.6.  internet, web, streaming, propagace akce (maximálně však 10% z poskytnuté dotace),

1.7.  tiskové služby (maximálně však 10% z poskytnuté dotace),

1.8.  poplatky za účast v soutěžích, turnajích, startovné,

1.9.  nákup sportovního materiálu a vybavení, věcné ceny prokazatelně souvisejícím s konáním 
akce,

1.10. náklady na stravování, ubytování včetně snídaně, je-li snídaně součástí ceny ubytování
(max. výše použité dotace 1.500 Kč na jednu osobu/den), popř. náklady na entry fee poplatek,
který v sobě zahrnuje mj. ubytování včetně snídaně (max. výše použité dotace 1.500 Kč na jednu
osobu/den). Příjemce nemůže uplatnit náklady na entry fee poplatek, uplatnil-li náklady na
ubytování a snídani samostatně (nelze použít na úhradu nákladů pro doprovod - rodinné
příslušníky),

Neuznatelné náklady

Náklady vynaložené příjemcem, které nejsou jmenovitě uvedeny v odst. 2 tohoto článku, jsou

považovány za neuznatelné náklady, včetně finančních odměn hráčům, odměn za přestup hráčů a

hostování a nákladů na zajištění doprovodu (např. rodinný příslušník).
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IX. Všeobecné podmínky pro předložení žádosti o dotaci

1.Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok s výjimkou sportovních subjektů,
které vznikly z důvodu rozpadu nebo rozdělení již existujících organizací.

2.Žadatel je oprávněn předložit vždy jednu žádost na jednu akci. Počet předložených žádostí není
tímto programem omezen.

3.Žadatel si je oprávněn požádat maximálně 50% z celkové výše uznatelných nákladů.

4.Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří žádost o poskytnutí dotace (formulář aplikace EvAgend)

spolu povinnými přílohami:

4.1. popis projektu

4.2. čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu - deminimis,

4.3. prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení

peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.

4.4. výpis z evidence skutečných majitelů - údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle

zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů

a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se

o evidující osobu
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X. Kritéria pro hodnocení žádostí

Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce 
příslušnou komisí rady města, zřízenou radou kraje, a to dle uvedených kritérií:

1.1.Kritéria a vyhodnocování žádostí o dotaci

Členové Komise rady města ohodnotí jednotlivé žádosti na základě úrovně akce, organizačního zajištění akce,
lokalizace akce a jejího dopadu na propagaci města.
Komise rady města po provedeném vyhodnocení (průměru všech bodových hodnocení) přidělí každé žádosti
odpovídající počet bodů v rozmezí 0 – 50, seřadí je podle výše přidělených bodů a stanoví minimální bodovou
hranici pro úspěšné žadatele. V případě, že jednotlivý projekt nedosáhne minimální bodové hranice, hodnotící
komise navrhne orgánům statutárního města Ostravy dotaci neposkytnout. V případě, že předložené projekty
dosáhnou minimální bodové hranice, navrhne komise na základě hlasování orgánům statutárního města Ostravy
celkovou výši poskytnuté dotace v souladu s bodem 3.3. tohoto článku.

1.2. Maximální výše poskytnuté dotace

o Akce celosvětového významu – maximálně 5.000 tis. Kč

o Akce evropského významu – maximálně 3.000 tis. Kč

o Akce celorepublikového významu – maximálně 1.000 tis. Kč

o Akce krajského významu – maximálně     500 tis. Kč

o Akce městského významu – maximálně     150 tis. Kč

Maximální výše poskytnuté dotace je omezená dle odstavce IV. tohoto dotačního programu. 



Změny v programu na podporu 

sportovní infrastruktury

Lucie Potschová
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III. Účel dotačního programu

Účelem dotačního programu je udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování

a modernizaci sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

IV. Základní informace

Předpokládaný objem finančních prostředků: 5 000 000 Kč

Minimální výše dotace na jeden projekt: 70 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 2 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti: od 18. 10. 2021 do 1. 11. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 06/2022

Kód dotačního programu: ŠaS/Infrastruktura



Program na podporu sportovní infrastruktury – výstavba,

rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy v roce

2022

V. Okruh způsobilých žadatelů

Dotační program je určen pro právnické osoby zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost.

Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok s výjimkou sportovních subjektů,

které vznikly z důvodu rozpadu nebo rozdělení již existujících organizací.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace je povinen projekt realizovat na území statutárního města Ostravy (tzn.

městských obvodů).
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Žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 žádost do tohoto dotačního programu, ale maximálně 
v počtu 2 různých akcí s oddělenými rozpočty. V opačném případě bude žádost vyřazena!

VIII. Uznatelné náklady projektu

1) investiční výdaje:

a) technické zhodnocení – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, nástavby, přístavby

b) pořízení samostatné movité věci, popřípadě souboru movitých věcí s dobou použitelností

delší než 1 rok a ocenění převyšující částku nad 80.000, - Kč

2) neinvestiční výdaje: opravy velkého rozsahu – oprava v ceně nad 100.000, - Kč na 1 akci;

3) výstavba;

4) projektová dokumentace
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V rámci uznatelného účelu projektová dokumentace se příjemce zavazuje, že dílo, které je
předmětem projektové dokumentace, bude fyzicky zahájeno nejpozději do 5 let od poskytnutí
dotace. V případě, že dílo, které je předmětem projektové dokumentace nebude zahájeno do 5
let od poskytnutí dotace, příjemci vzniká povinnost k navrácení dotace v plné výši. Dále se
příjemce zavazuje nepředat projektovou dokumentaci jinému subjektu, nezcizit ji a nepřevést na
jinou právnickou nebo fyzickou osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace. Tento
závazek zaniká uplynutím 5 let ode dne poskytnutí dotace
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IX. Všeobecné podmínky pro předložení žádosti o dotaci

Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok s výjimkou sportovních subjektů,
které vznikly z důvodu rozpadu nebo rozdělení již existujících organizací

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
4.1. žádost o poskytnutí dotace (formulář aplikace EvAgend) spolu s povinnými přílohami:

4.2.1. čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu - deminimis,
4.2.2. prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení

peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
4.2.3. popis projektu – ke stažení na webových stránkách města,
4.2.4. doklad o vztahu žadatele k nemovité věci příp. o jejím vlastnictví,
4.2.5. položkový rozpočet v rámci stavebních a souvisejících prací,
4.2.6. podepsaný souhlas třetích osob s realizací předloženého projektu – v případě, že
investiční záměr žadatele zasahuje do práv třetích osob (např. vlastníka nemovitosti) vyjma majetku ve
vlastnictví města. Pokud se jedná o majetek svěřený do užívání městským obvodům, žadatel může souhlas
třetích osob s realizací předloženého projektu předložit nejpozději před podpisem dotační smlouvy. V
případě nedoložení či nesouhlasu třetích osob s realizací předloženého projektu, dotační smlouva nebude
se žadatelem uzavřena.
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4.2.6. podepsaný souhlas třetích osob s realizací předloženého projektu – v případě, že
investiční záměr žadatele zasahuje do práv třetích osob (např. vlastníka nemovitosti) vyjma majetku ve
vlastnictví města. Pokud se jedná o majetek svěřený do užívání městským obvodům, žadatel může souhlas
třetích osob s realizací předloženého projektu předložit nejpozději před podpisem dotační smlouvy. V
případě nedoložení či nesouhlasu třetích osob s realizací předloženého projektu, dotační smlouva nebude
se žadatelem uzavřena,

4.2.7. výpis z evidence skutečných majitelů údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle
zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které
byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je
žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze
zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence
neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze
zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o

vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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XI. Kritéria pro hodnocení žádostí

Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce 
příslušnou komisí rady města, zřízenou radou kraje, a to dle uvedených kritérií:

a) Posouzení kvality projektu - nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s náplní projektu,

adekvátnost položek rozpočtu, přiměřenost předloženého projektu směrem k cílům, obsahu a

rozpočtu projektu.

b) Posouzení spolupráce s žadatelem - výsledky veřejnosprávních kontrol z předchozích období, úroveň

dosavadní spolupráce se žadatelem

c) Přínos realizace projektu pro město Ostravu a veřejnost – popularita/tradice sportu/akcí, průměrná

návštěvnost, prezentace města.

d) Posouzení kvality projektu v rámci sportovní infrastruktury – jakým způsobem projekt napomáhá

k udržování a rozšiřování sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy, jeho

potřebnost.

e) Zajištění financování i z jiných zdrojů.

f) Soulad se Strategickým plánem města Ostravy pro sport na období 2017–2025.



Změny v programu na podporu 

významných sportovních klubů

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.
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III. Účel dotačního programu a jeho témata

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a

tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují statutární město Ostravu

v roce 2022 v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice.

• Činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a přípravy dětí a
mládeže (ŠaS/VS1) – Cílem je podpořit systematickou výchovu dětí a mládeže a
jejich přípravu na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech.

• Činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících výsledků v nejvyšších
domácích soutěžích, které významným způsobem reprezentují město Ostravu
(ŠaS/VS2) – Cílem je podpořit sportovní činnost družstev vrcholových sportovních
klubů reprezentujících SMO v nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v ČR
nebo interlize.
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IV. Základní informace

Předpokládaný objem finančních prostředků: 84 000 000 Kč

Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 25 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti: od 27. 9. 2021 do 8. 10. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 06/2022

Kód dotačního programu: ŠaS/VS
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V. Okruh způsobilých žadatelů

•Mládežnické sportovní kluby (právnické osoby), které úzce spolupracují s vrcholovými

sportovními kluby při přípravě mládeže pro vrcholový sport a jejichž vzájemná

spolupráce a součinnost je prokazatelným způsobem doložitelná.

•Vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní

činnost na území statutárního města Ostravy a jejichž družstva dospělých reprezentují

město Ostrava v nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České republice

nebo v nejvyšší soutěži družstev s mezinárodní účastí.

atletika, baseball, basketbal, box, florbal, fotbal, házená, judo, lední hokej, plavání,

softball, stolní tenis, volejbal, zápas, lukostřelba.
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VII. Podmínky pro poskytování dotací

• Příjemce dotace povinen smlouvu uzavřít v elektronické podobě prostřednictvím

elektronického podpisu (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů)

• Projekt žadatele podpořený v rámci tohoto dotačního programu nebude

spolufinancován z veřejné finanční podpory poskytnuté Statutárním městem Ostrava

v rámci Programu na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statuárního města

Ostravy na rok 2022 (ŠaS/TV)
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VIII. Uznatelné náklady projektu

2.1. Náklady na materiál

2.2. Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek

(doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000/ks vč. do Kč 80.000/ks včetně)

2.3. Spotřeba energie

2.4. Služby:

2.4.1. Doprava prokazatelně spojená s realizací projektu;

2.4.2. ubytování včetně snídaně, stravování a pitný režim(maximální výše použité dotace 1.500/osoba/den);

2.4.3. nájem a podnájem sportovišť (nelze hradit pronájem fitcentra);

2.4.4. trenérské služby, zdravotní služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby

psychodiagnostiky, služby technického a servisního zabezpečení a další pozice dle charakteru

projektu související s účelem poskytnuté dotace (jedná-li se o osobní výkon služeb, platí maximální

hodinová sazba do 300kč/hod., maximálně však do výše 40 tis. Kč na osobu a měsíc);

2.4.5. pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba;

2.4.6. startovné;

2.4.7. rehabilitační, regenerační služby, kondiční vyšetření (v maximální souhrnné částce do 20 % z

poskytnuté dotace);

2.4.8. internetové, webové, telekomunikační a poštovní služby, streaming;

2.4.9. tiskové služby vč. grafického návrhu a zpracování (v maximální souhrnné částce do 10 % z poskytnuté

dotace);

2.4.10. opravy a udržování sportovišť (v maximální souhrnné částce do 30 % z poskytnuté dotace).
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VIII. Uznatelné náklady projektu

2.5. Osobní náklady zaměstnanců – trenérů, členů realizačního týmu a dalších pozic dle

charakteru projektu – do maximální výše 40 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze hradit i

související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (40 tis. Kč)

zahrnuty. Limit 40 tis. Kč je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o

pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných

mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 40 tis. Kč na osobu a měsíc se

vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-li

zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 40 tis. Kč se mu poměrně krátí. Realizačním týmem se

rozumí (hlavní trenér, asistent trenéra, kondiční trenér, video trenér, trenér-skaut, vedoucí týmu,

lékař, psycholog, fyzioterapeut, masér, kustod).

2.6. Příležitostná činnost.

VIII. Neuznatelné náklady projektu

Náklady vynaložené příjemcem, které nejsou jmenovitě uvedeny v odstavci 2. tohoto článku, jsou

považovány za neuznatelné náklady
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IX. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotaci

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří žádost o poskytnutí dotace (formulář aplikace

EvAgend) spolu povinnými přílohami:

• Popis projektu,

• čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu – de minimis,

• čestné prohlášení žadatele o reklamě, marketingu a přestupech hráčů ,

• prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního

ústavu o vedení běžného účtu žadatele,

• výpis z evidence skutečných majitelů - údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle

zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a

údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující

osobu.
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XI. Kritéria pro hodnocení žádosti

Žádosti o dotaci budou po kontrole formální správnosti rozděleny do níže uvedených kategorií

podporovaných sportů.

Druh sportu Max. výše dotace na družstvo v Kč.

fotbal, lední hokej - (nejvyšší soutěž) 25.000.000 Kč

fotbal, lední hokej - (druhá nejvyšší soutěž) 6.000.000 Kč

basketbal, volejbal, házená, florbal – (nejvyšší soutěž) 3.000.000 Kč

Atletika – (nejvyšší soutěž) 5.000.000 Kč

judo, zápas, stolní tenis, box, plavání, lukostřelba, 1.000.000 Kč

baseball, softball - (nejvyšší soutěž)
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XI. Kritéria pro hodnocení žádosti

• V případě, že žadatel sdružuje více družstev dospělých reprezentujících statutární město Ostravu v

nejvyšších celostátních soutěžích v ČR nebo interlize se výše maximální výše finanční podpory

odvíjí od druhu sportu a počtu uvedených družstev. Např. žadatel tvořený družstvy stolního tenisu

mužů a žen a volejbalu žen může být podpořen v maximální výši 5.000.000 Kč.

(1.000.000 Kč + 1.000.000 Kč + 3.000.000 Kč).

• V případě, kdy si žadatel podá žádost současně v obou dotačních tématech se maximální výše

finanční podpory nesčítá a komise rady města doporučí orgánům města rozdělení této podpory

mezi obě podané žádosti. Toto nařízení se vztahuje i na žadatele, kteří jsou v rámci fungování klubu

rozděleni na dva samostatné právní subjekty.



Závěr

Dne 16.09.2021 se od 15.30 hod uskuteční workshop na téma

„Příprava projektu“ v jednotlivých oblastech, a to v místnost č. 207

v prostorách Magistrátu města Ostravy. Kapacita je již naplněna.

Případnou účast, popř. možnost konání dalšího workshopu

konzultujte se zástupci oddělení sportu.

Vaše dotazy ? 



Děkujeme za pozornost 

tým oddělení sportu odboru školství a sportu MMO

www.fajnovysport.cz

Statutární město Ostrava

Školství a sportu

www.ostrava.cz

http://www.fajnovysport.cz/

