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Co Vám chceme říct…
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cesta bez překážek

město / úřad sportovní kluby

- seznámení s jednotlivými dotačními programy pro následný výběr

správného dotačního programu

- předání informací vedoucí ke správnému (věcnému i obsahovému) –

podání žádosti, které je cestou k získání finančních prostředků

Co je cílem semináře…

www.fajnovysport.cz



www.ostrava.cz  → ÚŘAD  → DOTACE  → SPORT  → JEDNOTLIVÉ DP

Kde naleznete informace…
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Program na podporu tělovýchovy a sportu

Program na podporu sportovních akcí

Program na podporu sportovní 

infrastruktury

Program na podporu významných 

sportovních klubů

Jaké programy jsou vyhlášeny…
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Kdy bych měl co udělat…

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

JE OD 16.09. DO 30.09.2022

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ

NENÍ STANOVENA, ALE 

PŘEDPOKLÁDÁME PROJEDNÁNÍ V 

ZM 12/2022

UZAVŘENÍ DOTAČNÍ SMLOUVY

PŘEDPOKLAD OD 01.01.2023

TERMÍN PRO POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ 

BUDE PO CELÝ ROK 2023 (MIMO 

SPORTOVNÍ AKCE)

www.fajnovysport.cz



Uzavírání veřejnoprávní smlouvy v ý h r a d n ě v elektronické podobě

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 v zastoupení, zmocněnec

jednající za příjemce dotace doloží plnou moc.

Co se změnilo…
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Přidání dvou povinných příloh v rámci žádosti o dotaci u všech 

dotačních programů

- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu

- stanovy v platném znění

Změna v celkové struktuře programu

- sjednocení v rámci všech programů v oblasti sportu

Doplněna kritéria hodnocení projektů

Uznatelné náklady projektu 

- účetní doklad musí být v minimální výši 1 tis. Kč v případě, 

že výše poskytnuté dotace přesáhne částku 300 tis. Kč => 

snížena tato částka z 500 tis. Kč  
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- úplný výpis skutečných majitelů musí být aktuální

- na webu esm.justice.cz ověřit, kdy proběhla poslední změna

a) pokud proběhla od doby, kdy došlo k vyřízení/vygenerování úplného 

výpisu skutečných majitelů je potřeba dodat nový

b) pokud neproběhla a „starý“ výpis je stále platný/aktuální může být 

doložen tento

a) přílohou musí být aktuální

b) c                                               úplný výpis

Úplný výpis skutečných majitelů…

www.fajnovysport.cz

https://esm.justice.cz/


Program na podporu významných 

sportovních klubů

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.



Program na podporu významných sportovních klubů z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

Okruh způsobilých žadatelů

Dotační Program je určen pro právnické osoby zajišťující sportovní činnost, a to:

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

významnými sportovními kluby při přípravě mládeže pro vrcholový sport a jejichž

vzájemná spolupráce a součinnost je prokazatelným způsobem doložitelná,

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

sportovní činnost na území statutárního města Ostravy a jejichž členové reprezentují

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

nebo v nejvyšší soutěži s mezinárodní účastí.

V rámci dotačního programu budou podporováni zástupci těchto sportů:

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

softball, stolní tenis, volejbal, zápas, lukostřelba, americký fotbal

www.fajnovysport.cz



Program na podporu významných sportovních klubů z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

Finanční rámec programu

1. Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na

Program činí 106 000 000 Kč

2. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč

3. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 30 000 000 Kč

Podmínky pro poskytnutí dotace a pro použití dotace

• Žadatel je oprávněn předložit v rámci Programu maximálně jednu žádost. V případě,

že žadatel podá žádost zároveň v rámci Programu na podporu tělovýchovy a

sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023, bude později

podaná žádost vyřazena z formálních důvodů. Poskytovatelem bude akceptována

pouze dříve podaná žádost.

www.fajnovysport.cz



Program na podporu významných sportovních klubů z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

Uznatelné náklady projektu

Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou – lze hradit telekomunikační a

poštovní služby, administrativní a poradenské služby, účetní služby a další pozice

dle charakteru projektu:

Část nákladů na realizaci projektu může být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, vyúčtována paušální částkou a jejich výše nemusí být

prokazována v rámci finančního vypořádání dotace. Paušální částka je stanovena u

projektů s finanční podporou:

nad 5 000 000 Kč ve výši 5 % poskytnuté dotace, maximálně však do výše

500 000 Kč

do 5 000 000 Kč je stanovena paušální částka ve výši 10 % maximálně

však do výše 200 000 Kč

www.fajnovysport.cz



Program na podporu významných sportovních klubů z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

Administrace žádosti a kritéria pro hodnocení žádostí

V případě, že žadatel sdružuje více družstev dospělých v rámci podporovaných sportů, pak se

výše maximální možné poskytnuté dotace odvíjí pouze od druhu sportu, nikoliv počtu

uvedených družstev [(např. organizace tvořená družstvy basketbalu žen (kategorie 3),

basketbalu mužů (kategorie 3) a volejbalu žen (kategorie 3) může požádat o dotaci v max. výši

14.000.000 Kč (7.000.000 Kč + 7.000.000 Kč)] nebo [(např. organizace tvořená družstvy

florbalu mužů (kategorie 3), florbalu žen (kategorie 3) a mládeží, která spolupracuje s těmito

družstvy může požádat o dotaci v max. výši 7.000.000 Kč )].

www.fajnovysport.cz



Program na podporu významných sportovních klubů z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

Kritéria pro hodnocení žádostí

A. Kvalita projektu

- soulad s účelem programu

- popis projektu: plány na sezónu 

(harmonogram)
▪ příprava (soustředění, tréninkový plán)

▪ soutěžní období (turnaje)

▪ popis cílové skupiny

▪ popis použití finančních prostředků s ohledem na aktivity 

a cílovou skupinu

- potřebnost s ohledem na cílovou skupinu

B. Aktivity projektu

- předpokládaný průběh aktivit a časový soulad 

aktivit s vymezeným harmonogramem

www.fajnovysport.cz



Program na podporu významných sportovních klubů z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

C. Rozpočet projektu

- konkrétnost a srozumitelnost – specifikace 

rozpočtu na rok 2023, přehledný ve vztahu k 

projektu, uznatelnost jednotlivých položek v 

rámci programu

- adekvátnost položek - výše rozpočtu v 

souladu s projektem, přiměřenost a reálnost 

položek vzhledem k cíli a aktivitám projektu

D. Spolupráce s žadatelem (stávající/nový)

- řádné a včasné vypořádání předchozích 

projektů včetně prezentace projektu a jeho 

výstupů

- v případě nového žadatele řádné a 

bezchybné vyplnění žádosti o dotaci včetně 

příloh, komunikace s žadatelem

Kritéria pro hodnocení žádostí

www.fajnovysport.cz



Program na podporu

tělovýchovy a sportu

Ing. Barbora Bortelová



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Změny nad rámec již zmíněných

• hendikepovaní členové bez omezení věku

• kritéria hodnocení

Informace k finančnímu rámci

1. Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků z 34 mil. Kč na 35 mil. Kč.

2. Minimální výše poskytnuté dotace z 10 tis. Kč na 20 tis. Kč.

3. Maximální výše poskytnuté dotace z 1 500 tis. Kč na 1 650 tis. Kč.

www.fajnovysport.cz



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Okruh způsobilých žadatelů

Právnické osoby zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost.

Rozšíření okruhu nezpůsobilých žadatelů o:

1. mládežnické sportovní kluby (právnické osoby), které úzce spolupracují

s významnými sportovními kluby při přípravě mládeže pro vrcholový sport

a jejichž vzájemná spolupráce a součinnost je prokazatelným způsobem

doložitelná;

2. významné sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou

a sportovní činnost na území statutárního města Ostravy a jejichž členové

reprezentují město Ostrava v nejvyšších celostátních soutěžích v daném

sportu v České republice nebo v nejvyšší soutěži s mezinárodní účastí.

www.fajnovysport.cz



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Podmínky pro poskytnutí dotace a pro použití dotace

• 1 žádost - žadatel může nově podat žádost jen v rámci Programu na

podporu TV, v případě, že si podá žádost zároveň i v rámci VS, bude jeho

později podaná žádost vyřazena z formálních důvodů.

Uznatelné náklady projektu

• omezení v rámci osobních nákladů zaměstnanců - nyní v celkové výši

max. do 60 % z poskytnuté dotace;

• nově náklady vyúčtované paušální částkou (lze hradit telekomunikační a

poštovní služby, administrativní a poradenské služby, účetní služby a další

pozice dle charakteru projektu)

→ 10 % z poskytnuté dotace, max. do 100 tis. Kč

www.fajnovysport.cz



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2023

A. Kvalita projektu
- soulad s účelem

- popis projektu

- potřebnost k cílové skupině

B. Aktivity projektu
- předpokládaný průběh aktivit

- plány na sezónu 

- rozpis tréninkových plánů

přípravné období 

závodní období

přechodné období

Soustředění, turnaje, závody, 

příměstské tábory, mistrovská utkání 

apod.

www.fajnovysport.cz



Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

C. Rozpočet projektu
- předpokládaný rozpočet na rok 2023

- konkrétnost a srozumitelnost

- přiměřenost

D. Spolupráce s žadatelem

www.fajnovysport.cz



Program na podporu

sportovních akcí

Bc. Martina Tisoňová



Program na podporu sportovních akcí z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Účel dotačního programu

Podpora pořádání akcí, které mají významný podíl na celkovém dění na území 

statutárního města Ostravy, s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků.

Základní informace

➢ celkový předpokládaný objem peněžních prostředků z 8 mil. Kč na 10 mil. Kč 

➢ minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt z 10 tis. Kč na 50 tis. Kč 

➢ maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt z 5 mil. Kč na 1 mil. Kč 

www.fajnovysport.cz



Program na podporu sportovních akcí z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Konkrétní změny v rámci programu                  

➢ Změna názvu oblasti – původně „podpora významných sportovních akcí“, 

nyní „podpora sportovních akcí“

➢ Úprava lokalizace programu, konkrétně pojem „sportovní akce“ 

Za sportovní akci podporovanou tímto programem není považována  

série celoročních turnajů, dlouhodobé soutěže a ligy.

➢ Omezení počtu podaných žádostí o dotaci v rámci programu

Žadatel je oprávněn předložit v rámci programu maximálně 3 žádosti, 

a to vždy jednu žádost na jednu akci.

www.fajnovysport.cz



Program na podporu sportovních akcí z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

➢ Uznatelné náklady projektu (lepší/kvalitnější popis jednotlivých položek)

– příprava sportoviště

– služby pro technické zabezpečení akce

– spotřeba energie

– nájem a podnájem sportovišť

– odměny z dohod (OON – DPP, DPČ vč. zákonných odvodů), služby OSVČ

– pořadatelská, zdravotní bezpečnostní a úklidová služba

– cestovné, doprava, letenky, přeprava materiálu, vleky (vč. permanentek), pronájem vozidla, 

aj. (nelze hradit nákup PHM); 

– internet, web, streaming, propagace akce (maximálně však 10 % z poskytnuté dotace);

– tiskové služby (maximálně však 10 % z poskytnuté dotace);

– poplatky za účast v soutěžích, turnajích, startovné;

– nákup sportovního materiálu a vybavení, zdravotní pomůcky a materiál, věcné ceny

– stravování, pitný režim, ubytování
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Program na podporu sportovních akcí z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Kritéria pro hodnocení žádostí

A. Kvalita projektu

- soulad projektu s účelem

- popis projektu – dostatečný a výstižný, popis 

harmonogramu příprav akce

- potřebnost projektu a význam pro město Ostrava –

kvalita projektu, návaznost na historickou tradici

B. Úroveň akce, otevřenost a zapojení  účastníků 

akce 

- úroveň akce – evropský, celosvětový, městský, krajský 

nebo celorepublikový význam

- otevřenost a aktivní zapojení účastníků - účast široké 

veřejnosti, zaměření na specializovanou skupinu 

účastníků atd. 
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Program na podporu sportovních akcí z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023

Kritéria pro hodnocení žádostí

C. Rozpočet projektu

- konkrétnost a srozumitelnost – specifikace a 

přehlednost rozpočtu

- adekvátnost položek - soulad s projektem, 

přiměřenost a reálnost položek

D. Spolupráce s žadatelem (stávající/nový)

- řádné a včasné vypořádání předchozích projektů

- v případě nového žadatele řádné a bezchybné 

vyplnění žádosti o dotaci

www.fajnovysport.cz



Program na podporu sportovní 

infrastruktury - výstavba, 

rekonstrukce, opravy

Lucie Potschová



Program na podporu sportovní infrastruktury -

výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního 

města Ostravy v roce 2023 

Účel dotačního programu

Podpořit rozvoj kvalitní sportovní infrastruktury, zajištění udržování kvalitních

technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní

infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Základní informace

• celkový předpokládaný objem peněžních prostředků 10 mil. Kč 

• minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt 100 tis. Kč

• maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt 2 mil. Kč
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Program na podporu sportovní infrastruktury -

výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního 

města Ostravy v roce 2023 

Okruh způsobilých žadatelů

Dotační program je určen pro právnické osoby, které působí na území SMO, hlavní 

oblastí jejich činnosti je pohyb, sport a tělovýchova a které předloží projekty jejichž 

cílem je budování či obnova infrastruktury pro tělovýchovnou a sportovní činnost ve 

prospěch obyvatel statutárního města Ostravy. 

Lokalizace programu

Příjemce dotace je povinen projekt realizovat na území statutárního města Ostravy

(tzn. městských obvodů).

Podmínky pro poskytnutí dotace a pro použití dotace
Žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 žádost do tohoto dotačního programu, ale

maximálně v počtu 2 různých akcí s oddělenými rozpočty.

Projekt předkládaný v tomto dotačním programu není předkládán v rámci jiného dotačního

programu SMO, ale může být předložen a podpořen veřejnou finanční podporou

poskytnutou městskými obvody.
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Program na podporu sportovní infrastruktury -

výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního 

města Ostravy v roce 2023 

Uznatelné náklady projektu

investiční výdaje:

technické zhodnocení – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, nástavby,

přístavby (v žádosti nutno specifikovat);

pořízení samostatné movité věci, popřípadě souboru movitých věcí s dobou

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

(v žádosti nutno specifikovat);

výstavba (v žádosti nutno specifikovat);

projektová dokumentace

neinvestiční výdaje:

opravy velkého rozsahu – oprava v ceně nad 100.000,- Kč (v žádosti nutno

specifikovat);

www.fajnovysport.cz



Program na podporu sportovní infrastruktury -

výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního 

města Ostravy v roce 2023 

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

www.fajnovysport.cz



Program na podporu sportovní infrastruktury -

výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního 

města Ostravy v roce 2023 

Kritéria pro hodnocení žádostí

A. Kvalita projektu             0 – 15 bodů

- nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s náplní projektu,

- adekvátnost položek rozpočtu

- přiměřenost předloženého projektu směrem k cílům, obsahu a rozpočtu projektu

- zajištění financování i z jiných zdrojů.

B. Kvalita projektu v rámci sportovní infrastruktury 0 – 10 bodů

- jakým způsobem projekt napomáhá k udržování a rozšiřování sportovní infrastruktury na území 

statutárního města Ostravy, jeho potřebnost. 

www.fajnovysport.cz



Program na podporu sportovní infrastruktury -

výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního 

města Ostravy v roce 2023 

Kritéria pro hodnocení žádostí

C. Přínos realizace projektu 0 – 10 bodů

- popularita, tradice sportu/akcí

- průměrná návštěvnost, prezentace města

D. Spolupráce s žadatelem                 0 – 5 bodů

- výsledky veřejnosprávních kontrol z předchozích období

- úroveň dosavadní spolupráce se žadatelem 

E. Soulad se Strategickým plánem města  Ostravy pro sport

na období 2017–2025  0 – 10 bodů
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Co se někdy nepodaří…
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- Úplný výpis z evidence skutečných majitelů byl často

zaměňován a dokládán pouze částečným výpisem nebo

Úplným výpisem ze spolkového rejstříku.

- odesílání žádosti do DS
- originál v případě podpisu více statutárními zástupci

- správnost ID DS

- Závěrečné vypořádání dotace, závěrečná zpráva – musí být zpracovány na

předepsaných formulářích pro tyto Programy.

- u Programu na sportovní akce nezapomínat na formulář 50% spoluúčasti.

- Při vyúčtování nutno dokládat všechny potřebné dokumenty – smlouvy

(nájemní, podnájemní, trenérské, o spolupráci, pracovní, o dílo, dohody a jiné),

objednávky, pracovní výkazy, seznamy účastníků (soustředění, školení,

ubytování, doprava), překlady zahraničních účetních dokladů do českého

jazyka, zálohové faktury, bankovní výpisy z účtu, propozice k turnajům,

závodům apod.

- Dodržovat a vyúčtovat uznatelné položky dle dotační smlouvy (žádosti).

Co se nedařilo…
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- při odeslání žádosti
- kontrola návaznosti cíle projektu – popisu projektu – rozpočtu projektu

- „check list“ k přílohám

- infrastruktura
- projekty zařazeny v akčním plánu

- pokud dochází k realizaci projektu na objektu v nájmu, zkontrolovat do kdy platí

nájemní smlouva

- při podpisu smlouvy
- smlouvu DŮKLADNĚ přečíst

- kontrola účelů a termínů použití prostředků
- ne vždy jsou schváleny všechny požadované účely

- v případě nejasností kontaktovat oddělení sportu a smlouvu projít část po části

Co doporučujeme…
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Ostatní informace…
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V Ý Z V Y N S A

vyhlášeny 3 výzvy investiční

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/

- Regiony 2022 pro ÚSC

- Regiony 2022 pro TJ/SK

- Standardizovaná infrastruktura

vyhlášeny 3 výzvy investiční
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/

- Můj klub 2022 - 2. KOLO

- Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022 – 2. kolo

- Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2022

Co se aktuálně děje…

www.fajnovysport.cz
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W O R K S H O P Y

29.09.2022

Jak tvořit obsah komunikace pro sociální sítě

13.10.2022

Jak zvládnout sponzoring, charitu a využití PR

S O C I Á L N Í S Í T Ě

www.fajnovysport.cz

https://www.instagram.com/fajnovy_sport_ostrava/

https://www.facebook.com/OstravaFajnovySport

Co se aktuálně děje…

www.fajnovysport.cz

http://www.fajnovysport.cz/
https://www.instagram.com/fajnovy_sport_ostrava/
https://www.facebook.com/OstravaFajnovySport


Děkujeme za pozornost 

tým oddělení sportu odboru školství a sportu MMO

www.fajnovysport.cz

Statutární město Ostrava

Školství a sportu

www.fajnovysport.cz
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