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Program

Úvod

1. Cíle dotačního programu

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

harmonogram, realizace, sestavení rozpočtu, vyplňování žádosti atd.)

3. Problematika řádného vyúčtování poskytnuté dotace (shrnutí, jak dotaci

vyúčtovat)

4. Diskuse a závěr

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Informace k programu společensky odpovědný projekt

• www.ostrava.cz→ ÚŘAD→ Dotace→ tělovýchova a sport

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

sportu/oddeleni-skolstvi/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-

rozpoctu-smo/telovychova-a-sport-2
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www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

http://www.ostrava.cz/
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/oddeleni-skolstvi/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/telovychova-a-sport-2


Informace k programu společensky odpovědný projekt

• www.fajnovysport.cz. → Dotace → Informace pro žadatele na

poskytnutí peněžních prostředků

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

http://www.fajnovysport.cz/


Účel dotačního programu a důvod podpory

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

Účel dotačního programu 

• podpora společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů

→ integrování sociálních (a ekologických) hledisek do běžných činností

organizace a interakcí se všemi stakeholders

• zaměření → děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné,

seniory, žáky a studenty škol

• zejména

• posilování kladného vztahu ke sportu

• aktivace k pohybu po pandemii Covid-19 (příměstské tábory, trenéři ve

školách, programy a aktivity na veřejných hřištích, …)

• zpřístupnění sportovních areálů a infrastruktury nesportovcům



Cíle dotačního programu a důvody podpory

Program společensky odpovědný projekt je zaměřen na

projekty:

• podporující a rozvíjející společnost a místní komunity

• zohledňující sociální zájmy různých skupin

• podporují toleranci, vzájemné porozumění, rovnost

• posilující postavení sociálně znevýhodněných skupin, osob

se zdravotním postižením.

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Modelové příklady

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

„Trenéři do škol“

• trenér ve škole

• seznámení se s konkrétním sportu → různé sporty v průběhu roku

• edukace pro učitele



Modelové příklady

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

Organizace turnaje/aktivity pro děti nezapojené do sportovních klubů

• vybraný sport pro děti nezapojené do sportovního klubu

• zapojení dětí a mládeže, kteří běžně nesportují

• zatraktivnění pohybové aktivity pro „nesportovce“

• možnosti využití veřejného místa k jeho zatraktivnění (wokrouty, cyklistické stezky, 

parky, …)



Modelové příklady

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

Bezpečná jízda na kolech, elektrokolech, koloběžkách apod.

• nárust používání kol, elektrokol, koloběžek

• zvýšení povědomí o bezpečnosti

• vidět a být viděn

• základní rozsah údržbových prací

• předvídání situací

• poskytnutí a zavolání pomoci, vč. lokace

• zmapování bezpečných cyklostezek

• vzdělávat seniory a ostatní skupiny, jak pracovat s elektrokoly



Modelové příklady

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

Technika správného běhu od hlavy až k patě pro veřejnost

• výuka techniky správného běhu

• hýbat se dlouhodobě zdravě

• správná technika → vyvinout menší úsilí a zvýšit efektivitu

• pohyb efektivnější – pohyb je zábavnější



Modelové příklady

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

Sportoviště

• zajištění provozu sportoviště pro vybrané cílové skupiny

• zajištění odborného dohledu s cílem edukace daného sportu při využití sportoviště

• vytvoření speciálních programů pro využití veřejného sportoviště



Modelové příklady

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

Program sebeobrany – výcvik obrany, v detekci a reakci na hrozby

• poznání potenciální hrozby a vypořádání se s nimi

• cvičení pro rozvoj fyzické flexibility a sebekázně 

• účinné využití řeči těla → jak se nestát obětí

• naučit se bránit ve veřejných prostorech

• pro všechny věkové kategorie vč. zdravotně postižených



Změna v zák.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

Nově (od 01.06.2021) 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“.

Zápis měl být prováděn automaticky

→ kontrolu je možné provést na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Pokud v evidenci organizace není → zápis 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.

Nejsnazší způsob získání úplného výpisu je prostřednictvím datové schránky organizace.

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

k přiložení výše uvedeného výpisu jako povinné přílohy.

Stále důležitá informace

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

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


Název programu:  Program na podporu společensky odpovědných projektů 

v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy v roce 

2022 (ŠaS/CSR)

Předpokládaný objem finančních prostředků: 10 000 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt: 30 000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti: 02.05. - 18.05.2022

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 06/2022

Všeobecné podmínky

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

• technické zajištění realizace projektu

• spotřeba energií související s realizací projektu

• nájem a podnájem sportoviště, včetně služeb s nájmem a podnájmem spojených

• odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných 

odvodů
• maximální sazba do 300 Kč za hodinu + zákonné odvody, maximálně však do výše 40 tis. Kč na osobu

a měsíc náklady zaměstnanců, u nichž žadatel na tutéž pracovní pozici nevyúčtovává mzdové náklady

• jedna osoba může mít v rámci uznatelných nákladů uzavřenu pouze jednu dohodu

• služby prokazatelně související s realizací projektu

• doprava prokazatelně spojená s realizací projektu

• sportovní materiál a vybavení včetně možného potisku, věcné ceny

• zdravotnický materiál, mimo šeky a dárkové poukazy

• náklady na stravování, krátkodobé ubytování

• paušál do 10 %, maximálně 20 000 Kč

Uznatelné náklady projektu



1. žadatel musí existovat nejméně jeden rok

2. žadatel je oprávněn předložit maximálně dvě žádosti (dva různé projekty).

3. předpokladem poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých závazků žadatele vůči 

SMO

4. žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

5.předmětem podpory nemohou být aktivity v rámci běžné činnosti žadatele

6. smlouva je uzavírána výhradně v elektronické podobě

7. způsobilým žadatelem je právnická osoba působící na území SMO, hlavní oblastí 

činnosti je pohyb, sport a tělovýchova

8. projekt musí být realizován na území SMO (tzn. městských obvodů) nebo … výstupy 

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

Všeobecné podmínky

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Podmínky pro podání žádosti

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků 

společensky odpovědný projekt

K výběru 2 témata v souladu s programem

Žádat mohou pouze PO
Žádat mohou podat pouze právnické 

osoby

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků

společensky odpovědný projekt
V otevřeném formuláři žádosti je třeba vyplnit všechny položky

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků

společensky odpovědný projekt
Kontrolu vyplnění povinných položek lze provádět pomocí tlačítka, která nevyplněné povinné

položky barevně označí

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků

společensky odpovědný projekt
Formulář Příloha popisu projektu se nově již neposílá zvlášť na formuláři, ale vypisuje se

pouze do formuláře žádosti

Vyplňte věcně popis projektu, jeho aktivity, 

co je obsahem celého projektu 

Vyplňte potřebnost projektu k dané cílové

skupině

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků

společensky odpovědný projekt
Přehled kategorií uznatelných nákladů

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků 

společensky odpovědný projekt
Uveďte další zdroje financování vč. 

jeho popisu a předpokládané výše

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků 

společensky odpovědný projekt

Na jeden projekt je minimální hranice 30 000 Kč a maximální hranice je 1 000 000 

Kč

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků 

společensky odpovědný projekt

Přehled příloh, které je nutné k žádosti přiložit. 

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Možnosti odeslání vyplněné žádosti

Pro řádné podání žádosti musí žadatel ve lhůtě stanovené pro podání žádosti vyplněnou žádost doplněnou

o přílohy odeslat do databáze poskytovatele prostřednictvím systému EvAgend prostřednictvím odkazu na

konci formuláře jedním z níže uvedených způsobů:

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)

má-li zástupce žadatele el. podpis → zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném

certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Žádost musí být podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu

žadatele.

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Žádost o poskytnutí peněžních prostředků 

společensky odpovědný projekt

Způsoby odeslání vyplněné žádosti

Odeslání žádosti bez elektronického podpisu

Odeslání žádosti s elektronickým podpisem

1 Přidávání statutárních zástupců 

oprávněných k podpisu žádosti

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Jak dotaci vyúčtovat

=

správně nastavený rozpočet ke vztahu k projektu

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Vyúčtování poskytnuté dotace

Kde získát formulář k vyúčtování a Závěrečné zprávě

Proklik

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Formuláře pro vyúčtování dotace

Datum platby

Poř.č.
Číslo přílohy 

(kopie úč.dokladu)

(z VPD, výp.BÚ, 

nebo PPD)
Částka

CELKEM: 0

 jméno/podpis/telefonní kontakt

poskytnuté účelové dotace

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ / VYÚČTOVÁNÍ

Číslo smlouvy: Dotace pro rok:

Druh nákladu/výdaje - účel použití finančních prostředků

Plátce DPH (nehodící se 

škrtněte): ANO NE

*VPD Výdajový pokladní doklad, *PPD Příjmový pokladní doklad

Datum:

Nedílnou součástí finančního vypořádání/vyúčtování je závěrečná zpráva  o průběhu realizace projektu, vč. popisu způsobu prezentace 

města a kopie příslušných účetních dokladů.        Č e s t n ě   p r o h l a š u j i , že jsem oprávněn/a jednat za příjemce o úplnosti, 

správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování a že náklady na realizaci projektu uplatněné ve vyúčtování poskytnuté dotace nebyly současně 

uplatněny v jiném vyúčtování dotace poskytnuté statutárním městem Ostravou nebo u jiného poskytovatele.

________________________________________________

Výše dotace:

Uplatnění nároku na DPH na vstupu: ANO NE

Příjemce dotace                           

vč. adresy sídla:

Název projektu:

Termín zahájení: Termín ukončení:

Účel použití dotace                         

(dle smlouvy):

Statutární město Ostrava 
Magistrát města Ostravy Závěrečná zpráva 

Závěrečná zpráva 
(zhodnocení poskytnuté dotace) 

Příjemce dotace: Zadejte název příjemce dotace. 

Sídlo: Zadejte adresu sídla příjemce dotace. 

IČO: Zadejte IČO. Číslo sml.: Zadejte číslo smlouvy. 

Název projektu: Zadejte název projektu. 

 

Stručný popis použití dotace: 

Popište průběh realizace projektu v návaznosti na uznatelné náklady a jejich použití.   

Celkové naplnění účelu dotace: 

Zhodnoťte, zda a jak byl naplněn účel/cíl poskytnuté dotace. 

Prezentace města: 

Zde uveďte, jak bylo v rámci této dotace propagováno město Ostrava. 

 

V   , dne  

 

podpis 

Zadejte jméno, příjmení a funkci 

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Vyúčtování poskytnuté dotace

Hlavičku formuláře řádně vyplnit vč. uvedení zda je příjemce dotace
plátce DPH či nikoli a zda uplatňuje nárok na DPH na vstupu

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Vyúčtování poskytnuté dotace

Celková částka nákladů, která je uvedena po součtu všech nákladových 
položek na konci formuláře, musí odpovídat poskytnuté dotaci. 
Nelze uvádět částku vyšší, než byla poskytnuta dotace.

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Vyúčtování poskytnuté dotace

• Originály účetních dokladů vztahujících se k dotaci řádně označit textem:

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

uplatňované do finančního vypořádání. Následně kopie vč. ostatních náležitostí

a v řádném termínu doručit na magistrát města Ostravy/oddělení sportu.

• V tabulce finančního vypořádání je třeba doklady chronologicky seřadit.

• Předložené doklady musí být průkazné, čitelné.

• Doložit výpisy z bankovních účtů, zálohové faktury k předloženým dokladům

• V případě faktur za stravování - rozúčtování služeb restaurace.

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Vyúčtování poskytnuté dotace

• Dokládat dále: 

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

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

- nájemní smlouvy včetně dodatků,

- v případě konání turnajů – propozice, 

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

seznam účastníků.

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

• V případě zahraničních dokladů-překlad do českého jazyka.

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz



Děkujeme za pozornost 

oddělení sportu odboru školství a sportu MMO

www.fajnovysport.cz

Statutární město Ostrava

Školství a sportu

www.ostrava.cz

www.fajnovysport.cz

http://www.fajnovysport.cz/

