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Úvod

Cílem dotačního programu je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost

subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých

prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období

předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce

2022 činí minimálně 50 %.

Finanční rámec programu

1. Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na Program
činí 20 000 000 Kč.

2. Minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí 10 000 Kč.

3. Maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí maximálně 50 % celkového meziročního
navýšení nákladů za dodávky energií, maximálně však 1 000 000 Kč.



Okruh způsobilých žadatelů

1) O dotaci mohou žádat právnické osoby a v oblasti kultury, volnočasových a prorodinných
aktivit právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které působí na území SMO, jejich
činnostmi jsou pohyb, sport a tělovýchova, dále kulturní, volnočasové a prorodinné aktivity
(dále jen „aktivity“), a které v rámci dotačního programu podají žádosti zaměřené na úhradu
prokazatelně zvýšených nákladů na spotřebu energií (elektrická energie, plyn, teplo a pára).
Nárůst nákladů na spotřebu energií musí být prokazatelně ve výši alespoň 50 % oproti období
předcházejícímu roku 2022, kterým je rok 2021.

2) Žadatel, který je zároveň provozovatelem sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity,
ke kterému se náklady na úhradu energií vztahují, musí být výhradním provozovatelem
sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity, a to jako vlastník, vypůjčitel, pachtýř nebo
dlouhodobý nájemce s dobou užívání na minimálně další 2 roky od posledního dne lhůty
pro podání Žádosti.

Žádost vztahující se k navýšení cen energií v rámci jednoho sportovní zařízení nebo prostorů pro
aktivity nemůže být současně podána provozovatelem, nájemci, podnájemci, pachtýři či
vypůjčiteli. Více nájemců nebo podnájemců může být žadateli současně (avšak každý samostatně
jednotlivou žádostí), jestliže všichni nájemci či podnájemci užívají sportovní zařízení nebo
prostory pro aktivity.



Okruh způsobilých žadatelů

O dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

-politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů;

-příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

-organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu,
příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky;

-obce;

-střešní sportovní organizace (např. Česká obec sokolská, Česká unie sportů, Orel atd.) a jednotlivé
sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní);

-fyzické osoby podnikající (v oblasti pohybu, sportu a tělovýchovy);

-fyzické osoby nepodnikající;

-obchodní společnosti se 100 % účastí statutárního města Ostravy;

-nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.



Důležité termíny

Lhůta pro podání žádosti

1. kolo – lhůta pro podání žádosti: od 22.05.2022 do 30.05.2022.

2. kolo – lhůta pro podání žádosti: od 08.08.2022 do 22.08.2022

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

1. kolo

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.06.2022.

2. kolo

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.09.2022.



Vybrané podmínky pro poskytování 

dotací
2. Žadatel je oprávněn předložit v rámci Programu maximálně jednu žádost.

7. Pokud je smlouva uzavírána v oblasti sportu a tělovýchovy, je uzavírána výhradně v
elektronické podobě a poskytovatel i příjemce dotace ji podepisují elektronickým podpisem v
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
ve znění pozdějších předpisů (poskytovatel dotace smlouvu podepisuje kvalifikovaným
elektronickým podpisem a příjemce dotace smlouvu podepisuje zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem).

Podepisující osobou je fyzická osoba, která vytváří elektronický podpis. Podepisující osoba musí
být vždy ta osoba, která je oprávněna jednat za žadatele.

V případě, že podepisující osobou by měla být fyzická osoba, pro kterou vydání certifikátu pro
elektronický podpis schválil její zaměstnavatel (právnická osoba), tak toto nebude možné, pokud v
certifikátu pro elektronický podpis jsou identifikační údaje takového zaměstnavatele (jméno,
identifikační číslo), ale tento zaměstnavatel (právnická osoba) není zároveň žadatelem o dotaci.

V případě uzavírání smlouvy ve všech dalších oblastech, pokud žadatel disponuje elektronickým
podpisem, je povinen uzavřít smlouvu v elektronické podobě, v souladu se zákonem
č. 297/2016 Sb.



Způsob podání žádosti
A) Žadatel předkládá Žádost o poskytnutí peněžních prostředků na formuláři v aplikaci EvAgend (součástí
formuláře žádosti je i odůvodnění žádosti) spolu s povinnými přílohami, kterými jsou:

1. čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu „de minimis“,
2. prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního

ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
3. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů
4. Přílohou žádosti musí být dokument o vlastnictví sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity či

dokument o výhradním užívání sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity, a to vždy včetně
pozemku s tímto zařízením – pokud je žadatelem provozovatel sportovního zařízení nebo prostorů
pro aktivity.

5. Přílohou žádosti musí být doklad, ze kterého vyplývá výše ceny energie v roce 2021 (například
daňové doklady od dodavatele energie, smlouva o dodávce energie) - v případě nájemní,
podnájemní, pachtovní či výpůjční smlouvy musí být cena energie jednoznačně stanovena a
zřejmá, aby bylo možné nárůst cen energie relevantně posoudit;

6. Přílohou žádosti musí být doklad prokazující zvýšení ceny energie pro rok 2022 (například daňové
doklady od dodavatele energie, smlouva o dodávce energie, oznámení dodavatele o úpravě cen
energií) - v případě nájemní, podnájemní, pachtovní či výpůjční smlouvy musí být cena energie
jednoznačně stanovena a zřejmá, aby bylo možné nárůst cen energie relevantně posoudit.

7. V případě nájemní, podnájemní, pachtovní či výpůjční smlouvy musí žadatel doložit také doklad, ze
kterého vyplývá meziroční navýšení ceny energie pro odběratele, tj. provozovatele/majitele
sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity.

B) V případě zastoupení žadatele na základě plné moci je třeba k žádosti doložit i plnou moc.



Způsob podání žádosti
C) Pro řádné podání žádosti musí žadatel ve lhůtě stanovené pro podání žádosti tuto žádost
doplněnou o přílohy odeslat do databáze poskytovatele prostřednictvím systému EvAgend jedním
z níže uvedených způsobů:

1. prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kdy žádost zároveň podepíše zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem; žádost musí být elektronicky podepsána
všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele,

2. nebo prostřednictvím odkazu na konci formuláře bez elektronického podpisu a následně
originál žádosti doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhodující je
datum razítka podání k poštovní přepravě), osobním podáním na podatelně Magistrátu
města Ostravy (rozhodující je datum razítka podatelny) či prostřednictvím datové schránky
žadatele do datové schránky poskytovatele.



Uznatelné náklady
1. Uznatelným nákladem, tedy nákladem, který lze při realizaci účelu dotace z této dotace poskytovatele
spolufinancovat, je náklad splňující všechny níže uvedené podmínky:

• vznikl příjemci v období realizace účelu dotace a v souvislosti s realizací účelu dotace a byl uhrazen
nejpozději před uplynutím lhůty pro předložení finančního vypořádání dotace;

• byl vynaložen v souladu s účelem dotace, účelovým určením tohoto Programu a podmínkami smlouvy;

• vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;

• je nákladem (doloženým účetním dokladem), který v rámci finančního vypořádání dotace není v plné výši
duplicitně uplatněn ve finančním vypořádání dotace u jiného poskytovatele či u jiné dotace poskytnuté ze
strany SMO;

• je neinvestičního charakteru.

2. Uznatelnými náklady jsou:

Náklady na spotřebu energií (elektrické energie, plynu, tepla a páry), rovněž pokud jsou tyto náklady součástí
nájmu nebo podnájmu a lze je jednoznačně vyčíslit.

3. Neuznatelnými náklady jsou:

A) Náklady vynaložené příjemcem, které nejsou jmenovitě uvedeny v odstavci 2 nebo nejsou vynaloženy v
souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku;

B) Úhrada DPH, pokud je Žadatel plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Vybrané podmínky použití dotace
1. Výše poskytnuté podpory bude činit maximálně 50 % meziročního navýšení nákladů za dodávky energií,
maximálně však 1 000 000 Kč.

2. Pokud Žadatel použije Dotaci na spotřebu energie, je povinen dodržet následující podmínky:
a) z daňového dokladu (popř. jeho nedílné přílohy) vystaveného dodavatelem musí být zřejmé, jaká energie, v
jakém množství a za jakou jednotkovou cenu byla dodána;
b) energie musí být dodána licencovaným dodavatelem;
c) energie může být dodána rovněž majitelem sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity (pokud se liší od
provozovatele), popř. jinou osobou, se kterou je spotřeba energie sdílena, a to v případech, kdy nelze dodávku
energie uskutečnit přímo. V takovém případě musí být nedílnou součást daňového dokladu výpočet podílu
spotřeby energie provozovatele a kopie dokladu od licencovaného dodavatele energie – pouze v případě, že
žadatel by byl provozovatel sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity, ke kterému se náklady na úhradu
energie vztahují;
d) v případě, že v daňovém dokladu je uvedena spotřeba energie, která se týká zcela nebo zčásti jiného období,
než na jaké byla dotace poskytnuta, nelze takovou spotřebu nebo její část hradit z dotace;
e) v případě, že v daňovém dokladu je uvedena spotřeba energie, která se týká zcela nebo zčásti jiného
subjektu, než je Žadatel, nelze takovou spotřebu nebo její část hradit z dotace,
f) v případě, že v daňovém dokladu je uvedena spotřeba energie, která se týká zcela nebo zčásti jiného objektu,
než je sportovní zařízení nebo prostory pro aktivity, nelze takovou spotřebu nebo její část hradit z dotace –
v případě, že žadatel je provozovatel sportovního zařízení nebo prostorů pro aktivity, ke kterému se náklady na
úhradu energie vztahují;
g) pokud Žadatel uhradil zálohu na spotřebu energie před obdobím, které je určeno Programem pro úhradu
nákladů, nepovažuje se to za porušení příslušného ustanovení Programu.



Příklady



Příklady
jsem nájemcem tělocvičny/sálu/…

→ oprávněný žadatel, za podmínky doložení navýšení ceny od dodavatele energií, získaného od
pronajímatele

→ neoprávněný žadatel

→ neoprávněný žadatel

položka 2021 2022
nájemné 100 Kč 200 Kč

podíl energii na celkovém nájmu 25 % 25 %

energie z nájemného 25 Kč 50 Kč nárůst = 100 %

položka 2021 2022

nájemné 100 Kč 149 Kč

podíl energii na celkovém nájmu 25 % 25 %

energie z nájemného 25 Kč 37,25 Kč nárůst = 49 %

položka 2021 2022

nájemné 5 000 Kč 7 000 Kč

podíl energii na celkovém nájmu 15 % 15 %

energie z nájemného 750 Kč 1 050 Kč nárůst = 40 %



Časté otázky

1) Cílem je zmírnění ekonom. dopadů rostoucích cen a že prokazatelně došlo k nárůstu 
nákladů na úhradu energií alespoň o 50% oproti období předcházejícímu roku 2022 
s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí 
minimálně 50% - VE SMLOUVĚ MÁME PAUŠÁL, nikoliv jednotkovou cenu – jak toto 
prokázat? Stačí nějaký dokument z haly či nějaké čestné prohlášení??

2) okruh způsobilých žadatelů – je uznáván dlouhodobý nájemce s dobou užívání na 
minimálně 2 roky od posledního dne lhůty pro podání žádosti (tj. 30.5.2022) a nám 
končí nájemní smlouva 31.8.2022 – znamená to, že bychom museli mít písemně
smlouvu uzavřenou min. do května 2024?

3) Pokud je odběrné místo vedeno mimo území městských obvodů SMO  a toto 
odběrné místo je i na fakturách dodavatele energií, avšak žadatel má sídlo na území 
městských obvodů SMO, tak se žadatel zapojit nemůže? Chápu to správně? 



Děkujeme za pozornost 

tým oddělení sportu odboru školství a sportu MMO

www.fajnovysport.cz

tým odboru kultury a volnočasových aktivit MMO

www.fajnarodina.cz https://www.facebook.com/groups/kultura2030/

Statutární město Ostrava

Školství a sportu

www.ostrava.cz

http://www.fajnovysport.cz/
http://www.fajnarodina.cz/
https://www.facebook.com/groups/kultura2030/

