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Program

Úvod

1. Přehled dotačních témat pro rok 2022

2. Problematika řádného vyplnění žádosti o dotaci (popis projektu, harmonogram realizace,

sestavení rozpočtu, nejčastější chyby při vyplňování žádosti, atd.)

3. Problematika řádného vyúčtování poskytnuté dotace (nejčastější chyby ve vyúčtování)

4. Shrnutí

Diskuse a závěr



Úvod

Cílem workshopu je poskytnout žadatelům prakticky využitelné informace pro

úspěšné zvládnutí procesu přípravy projektu a následné podání správně

vyplněné žádosti.

Předpokládaným přínosem workshopu je následné snížení úrovně

administrativní zátěže na straně sportovních klubů a subjektů.



Informace o programech

• www.ostrava.cz→ ÚŘAD→Magistrát→ odbor školství a sportu→ dotace v

oblasti tělovýchovy a vrcholového sportu

• https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-

sportu/oddeleni-sportu

http://www.ostrava.cz/
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/oddeleni-sportu


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



Žádost o dotaci

Možnost podání žádosti:

- prostřednictvím formuláře s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- v listinné podobě (podatelna, prostřednictvím poštovních služeb)

- prostřednictvím datové schránky (jeden statutární zástupce jednající samostatně)



Zásadní změny při podání žádosti

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby

-v žádosti

-příloha



Změna v zák.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


Podrobný popis projektu

• Nutno rozepsat veškeré aktivity, které bude subjekt v průběhu období

realizace projektu vykonávat (např. frekvence tréninků mužstev

zahrnutých do projektu, specifikovat věkové skupiny podpořených

mužstev, účast na soutěžích, účast na soustředěních, …., detailně tedy

rozepsat celoroční činnost).

• U významných akcí opravdu podrobně popsat projekt, tzn. harmonogram

příprav, popis samotné akce, význam akce apod.

• Je tedy potřebné si nejprve důkladně celý projekt promyslet a do popisu

projektu zahrnout vše podstatné a dostatečně specifikovat jednotlivé

aktivity a činnosti.



Program na podporu významných 

sportovních klubů

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.



Popis projektu – významné sportovní kluby

Aby žadatel nemusel opakovaně vyplňovat (u žádosti, u popisu projektu, atd.)

IČO, DIČ, Ulici, PSČ, došlo v části I. k odstranění těchto polí z formuláře.

Počet znaků pro podrobný popis projektu není ve 

formuláři omezen.

U programu pro významné sportovní kluby lze opět vybírat ze dvou témat.

Vyplnit tak, aby byl název v souladu s výpisem z

rejstříku. Tedy pozor na velká a malá písmena, atd.



Popis projektu – významné sportovní kluby

Dopředu si rozmyslet harmonogram realizace projektu. Které aktivity

budou ve kterých měsících realizovány, apod.

Uvést přehled všech sportovišť na kterých budou aktivity

projektu realizovány. Dát si pozor na to, ať jsou

sportoviště na území města Ostravy.

Konkretizovat cílové skupiny, které budou realizací projektu podpořeny.



Popis projektu – významné sportovní kluby

Části I. až IV. zaměřeny výhradně na projektovou část. Část V. je

zaměřena spíše na informace o žadateli, které nás jako odbor zajímají,

abychom mohli alespoň částečně sledovat vývoj klubů.

Zaměřit se spíše na poslední 2-3 roky.

Uveďte rovněž, zda se případně jedná o nájem

daného sportoviště nebo naopak o sportoviště ve

vlastnictví žadatele, apod.

Popište kompletně členskou základnu vašeho spolku.



Popis projektu – významné sportovní kluby

Uveďte všechny soutěže, kterých se mužstva Vašeho klubu budou v období realizace projektu účastnit.



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků – významné 

sportovní kluby

K výběru 2 témata v souladu s programem

Žádat mohou pouze PO



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků – významné 

sportovní kluby
Došlo k úpravám kategorií uznatelných nákladů.



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků – významné 

sportovní kluby

Požadovaná dotace musí být v rozmezí 10 000 – 25 000 000 Kč



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků – významné 

sportovní kluby

V rámci příloh je nutné k žádosti přiložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů.



Program na podporu významných 

sportovních akcí

Bc. Martina Tisoňová



Popis projektu – významné sportovní akce

Název žadatele musí být shodný s výpisem z rejstříku

Opravdu podrobně popsat projekt, přípravy, samotný průběh akce apod.



Popis projektu – významné sportovní akce

Nezapomenout zakliknout, výše dotace se bude odvíjet také od významu akce



Žádost – významné sportovní akce



Žádost – významné sportovní akce

Zadávat správně termín konání a termín čerpání dotace!



Žádost – významné sportovní akce

Specifika uznatelných nákladů:

- Příprava sportoviště (přípravné práce na hřišti/sportovišti apod.)

- Technické zajištění akce, náklady na energie (v případě akce pořádané na sportovišti v majetku příjemce dotace) – např. osvětlení, 

ozvučení, pronájem tribuny, pódia, sport. povrchu a mantinelů, toalet, časomíry vč. dopravy a instalace, velkokapacitní a nůžkové 

stany, značení tratí, zdravotnická aj.

- Nájem a podnájem sportoviště včetně služeb s nájem a podnájem spojených, nájem a podnájem zázemí zázemí typu šatny, 

sociálního zařízení a služby s nájmem a podnájmem spojené (nájem prostor pro konání akce, organizaci závodu)

- 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

- Náklady na dopravu prokazatelně spojenou s realizací projektu (např. doprava materiálu, osob aj.)

- Internet, web, streaming, propagace akce (maximálně však 10% z poskytnuté dotace)

- Tiskové služby (maximálně však 10% z poskytnuté dotace) – např. tisk vč.grafického návrhu a zpracování, kopírování, tisk letáků, 

brožur, potisk materiálu apod.

- Poplatky za účast v soutěžích, turnajích, startovné

- Nákup sportovního materiálu a vybavení, věcné ceny prokazatelně souvisejícím s konám akce

- Náklady na stravování, ubytování včetně snídaně, je-li snídaně součástí ceny ubytování (max. výše použité dotace 1500 Kč na 1 

osobu/den), popř. náklady na entry fee poplatek, který v sobě zahrnuje mj. ubytování včetně snídaně (max. výše použité dotace 1 500 

Kč na 1 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)



Popis projektu – významné sportovní akce

Požadovaná výše dotace může být max. 50% z celkové výše uznatelných nákladů!



Popis projektu – významné sportovní akce

POVINNÁ PŘÍLOHA!



Program na podporu tělovýchovy a 

sportu (celoroční činnost)

Ing. Barbora Bortelová



Popis projektu – tělovýchova a sport

Název žadatele musí být shodný s výpisem z rejstříku

Podrobně popsat samotný projekt, od 

jeho přípravy, soustředění, kempy, 

turnaje, utkání v průběhu celého roku

Místa, kde bude celoroční činnost vykonávaná

Cílová skupina, na kterou se vztahuje daný projekt



Popis projektu – tělovýchova a sport

Počet členů se sčítá automaticky

Zde uveďte ručním zápisem počet členů s 

trvalým bydlištěm mimo území obce 

Ostravy



Popis projektu – tělovýchova a sport

Cílová skupina projektu:



Popis projektu – tělovýchova a sport



Popis projektu – tělovýchova a sport

Popište Vaši celkovou členskou základnu



Žádost – tělovýchova a sport



Žádost – tělovýchova a sport

Nové uznatelné náklady v oblasti tělovýchovy a sportu



Žádost – tělovýchova a sport



Program na podporu sportovní 

infrastruktury

Lucie Potschová



Popis projektu – sportovní infrastruktura



Popis projektu – sportovní infrastruktura



Popis projektu – sportovní infrastruktura

Pomocí tabulátoru se řádky dle potřeby přidávají



Popis projektu – sportovní infrastruktura

Nezapomenout zakliknout, 

dle skutečnosti



Žádost – sportovní infrastruktura



Žádost – sportovní infrastruktura
Uznatelné náklady v oblasti sportovní infrastruktura



Žádost – sportovní infrastruktura

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!

Požadované 

náklady je nutné 

specifikovat



Žádost – sportovní infrastruktura
Elektronické přílohy



Nejčastější chyby ve vyúčtování

Ing. Barbora Bortelová



Vyúčtování poskytnuté dotace

•Ve formuláři nezapomínat zaškrtnout, zda je příjemce dotace plátce 
DPH či nikoli a zda uplatňuje nárok na DPH na vstupu

Nejčastější chyby:



Vyúčtování poskytnuté dotace
• Celková částka nákladů, která je uvedena po součtu všech nákladových 

položek na konci formuláře, musí odpovídat výsledné poskytnuté dotaci. 
Nelze uvádět částku vyšší, než byla poskytnuta dotace.



Vyúčtování poskytnuté dotace

• V tabulce finančního vypořádání musí být doklady chronologicky seřazeny.

• Doklady musí být čitelné, očíslované.

• Každý originál účetního dokladu musí být označen textem: 

„Financováno z rozpočtu SMO“, evidenčním číslem smlouvy a také výši částky 

uplatňované do finančního vypořádání.

• Splatnost faktur.

• Často chybí výpisy z bankovních účtů.

• Dokládat zálohové faktury.

• V případě faktur za stravování - rozúčtování služeb restaurace.

• U permanentek-rozpis čerpání. Které musí být v souladu s obdobím realizace 

projektu dle smlouvy.



Vyúčtování poskytnuté dotace
• Dokládat dále: 

- kopie uzavřených pracovních smluv, dohod (DPP, DPČ),

- výkaz odpracovaných hodin, v případě, že je uvedeno ve smlouvě,

- měsíční mzdové listy zaměstnanců,

- nájemní smlouvy včetně dodatků,

- v případě konání turnajů – propozice, 

- seznamy účastníků, kteří se účastní se rehabilitačních, zdravotních 

služeb a jiných, 

- v případě ubytování, stravování, dopravy (např. busem, vlakem) doložit 

také seznam účastníků.

• Pokud se v dokladu odkazuje na objednávku, doložit i objednávku.

• V případě zahraničních dokladů-překlad do českého jazyka.



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/

