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Program na podporu sportovní činnosti      

v roce 2022 z rozpočtu statutárního 

města Prostějova 

Vyhlášené dotační tituly:

Dotační titul 1  

„Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“

Dotační titul 2   

„Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“

Dotační titul 3  

„Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční 
spoluúčasti žadatele“

Dotační titul 4   

„Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční 
spoluúčasti  žadatele“ 

Dotační programy   



Dotační titul 1

Podpora přípravy dětí a mládeže 

na vrcholový sport

Účelem tohoto dotačního titulu je finanční podpora celoroční sportovní činnosti klubů 
působících na území města Prostějova a podpora systematické výchovy dětí a mládeže   
a jejich přípravy na vrcholový sport.

Příjem žádostí: od 11. 10. do 22. 10. 2021 do 12:00 hodin

Spoluúčast žadatele: 30 %

Vyčleněné prostředky: 8.575.000 Kč

Žadatelem nemůže být:

 fyzická osoba

 tělovýchovná nebo tělocvičná jednota

Kontaktní osoba (administrátor dotačního titulu):
Dagmar Cásková, e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu, tel. 582 329 331

Podpora činnosti – DT1



Dotační titul 2

Podpora činnosti sportovních klubů 

na profesionální úrovni

Účelem tohoto dotačního titulu je finanční podpora celoroční sportovní činnosti 
dospělých u sportovních klubů na profesionální úrovni působících ve dvou 
nejvyšších republikových sportovních soutěžích, případně mezinárodních soutěžích.

Příjem žádostí: od 11. 10. do 22. 10. 2021 do 12:00 hodin

Spoluúčast žadatele: 30 %

Vyčleněné prostředky: 6.375.000 Kč

Žadatelem nemůže být:

 fyzická osoba

 sportovní klub, který se neúčastní dvou nejvyšších republikových sportovních soutěží

Kontaktní osoba (administrátor dotačního titulu):
Dagmar Cásková, e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu, tel. 582 329 331

Podpora činnosti  Podpora činnosti – DT2



Dotační titul 3

Podpora celoroční sportovní činnosti 

s doložením finanční spoluúčasti žadatele

Účelem tohoto dotačního titulu je finanční podpora volnočasových aktivit občanů 
a subjektů zabývajících se sportovní činností působících na území města Prostějova. 

Příjem žádostí: od 1. 12. do 31. 12. 2021 do 12:00 hodin

Spoluúčast žadatele: 30 %

Vyčleněné prostředky: 4.450.000 Kč

Minimální požadovaná výše dotace: 50.001 Kč

Kontaktní osoba (administrátor dotačního titulu):
Veronika Hyblová, e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu, tel. 582 329 333 

Podpora činnosti  Podpora činnosti – DT3



Dotační titul 4

Podpora celoroční sportovní činnosti 

bez doložení finanční spoluúčasti  

žadatele

Účelem tohoto dotačního titulu je finanční podpora volnočasových aktivit občanů 
a subjektů zabývajících se sportovní činností působících na území města Prostějova. 

Příjem žádostí: od 1. 3. do 18. 3. 2022 do 12:00 hodin

Spoluúčast žadatele: není požadována

Vyčleněné prostředky: 1.050.000 Kč

Maximální požadovaná výše dotace:        50.000 Kč

Kontaktní osoba (administrátor dotačního titulu):
Veronika Hyblová, e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu, tel. 582 329 333 

Podpora činnosti  Podpora činnosti – DT4



Program na podporu 

pořádání jednorázových sportovních akcí 

v roce 2022 z rozpočtu statutárního 

města Prostějova

Vyhlášené dotační tituly: 

Dotační titul 1  

„Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí 

s doložením finanční spoluúčasti žadatele“

Dotační titul 2   

„Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí 

bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“

Dotační programy   

www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/dotacni-programy-na-rok-2022-sport



Dotační titul 1

Podpora pořádání jednorázových 

sportovních akcí s doložením finanční  

spoluúčasti žadatele

Účelem tohoto dotačního titulu je finanční podpora jednorázových sportovních akcí 
pořádaných žadatelem (kromě soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit 
vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

Příjem žádostí:

1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin

2. kolo – příjem žádostí od 1. 5. do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin

Spoluúčast žadatele: 30 %

Vyčleněné prostředky: 1.700.000 Kč

Minimální požadovaná výše dotace:     50.001 Kč

Kontaktní osoba (administrátor dotačního titulu):
Ing. Olga Jedličková, e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, tel. 582 329 187

Akce   Pořádání akcí – DT1



Dotační titul 2

Podpora pořádání jednorázových 

sportovních akcí bez doložení finanční 

spoluúčasti žadatele

Účelem tohoto dotačního titulu je finanční podpora jednorázových sportovních akcí 
pořádaných žadatelem (kromě soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit 
vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

Příjem žádostí:

1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin

2. kolo – příjem žádostí od 1. 5. do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin

Spoluúčast žadatele: není požadována

Vyčleněné prostředky: 850.000 Kč

Maximální požadovaná výše dotace:        50.000 Kč

Kontaktní osoba (administrátor dotačního titulu):
Ing. Olga Jedličková, e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, tel. 582 329 187

Pořádání akcí – DT2



Základní informace

Rozdělení financí 

Počet žádostí

Podávání a hodnocení žádostí

Neuznatelné náklady

Vyúčtování spoluúčasti 

Propagace

Přílohy

Podpora sportu   

www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/dotacni-programy-na-rok-2022-sport



Rozdělení financí 

Podpora sportovní činnosti: 20.450.000 Kč

dotační titul 1 - alokace 8.575.000 Kč

dotační titul 2 - alokace 6.375.000 Kč 

dotační titul 3 - alokace 4.450.000 Kč 

dotační titul 4 - alokace 1.050.000 Kč

Podpora pořádání jednorázových sport. akcí: 2.550.000 Kč

dotační titul 1 - alokace 1.700.000 Kč
80 % alokováno na 1. kolo a 20 % na 2. kolo přijímání žádostí  

dotační titul 2 - alokace 850.000 Kč                                                            
80 % alokováno na 1. kolo a 20 % na 2. kolo přijímání žádostí 

Základní informace 

www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/dotacni-programy-na-rok-2022-sport



Počet žádostí 

Podpora sportovní činnosti:

pouze 1 žádost v rámci celého dotačního programu

Každý žadatel si vybere „svůj“ dotační titul.

Pořádání jednorázových sportovních akcí:

pouze 1 žádost v každém kole

lze žádat na více akcí v rámci jedné žádosti
Nutno doložit soupis předpokládaných nákladů všech akcí.                                        

Bližší specifikaci jednotlivých akcí lze uvést v samostatné příloze.

Základní informace



Podávání žádostí

Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně vyplněné 
elektronické žádosti (s automaticky vygenerovaným PIDem)

a doručené písemné žádosti ve stanoveném termínu a lhůtě 
dle jednotlivých dotačních titulů: 

zasláním 1 podepsaného originálu žádosti v listinné podobě
na adresu MMPv nebo

osobním doručením 1 podepsaného originálu žádosti v listinné 
podobě na podatelnu MMPv nebo 

elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
na adresu posta@prostejov.eu 

nebo datovou zprávou do datové schránky ID: mrtbrkb

Základní informace

www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/dotacni-programy-na-rok-2022-sport



Hodnocení žádostí

Systém hodnocení:

Administrátor

• Formální kritéria

• Zásadní kritéria

Komise sportovní Rady města Prostějova

• Hodnotící kritéria (A1 – A4 u činnosti; A1 + A2 u akcí)

Rada města Prostějova

• Hodnotící kritéria (B1 + B2 u činnosti i akcí)

• Výše dotace

Základní informace



Formální kritéria

vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti o dotaci 

z programu

odevzdání všech povinných příloh žádosti o dotaci z programu 

v listinné podobě

Pozor, pozor !!!   

Pokud žádost nesplňuje formální kritéria,

administrátor vyzve žadatele* k nápravě 

do 7 kalendářních dnů ode dne upozornění. 

V opačném případě bude žádost vyřazena z dalšího posuzování! 

*výzva k nápravě nedostatků bude žadateli zaslána elektronicky na e-mail uvedený v žádosti



Zásadní kritéria

soulad žádosti s vyhlášeným dotačním programem/titulem

vyplnění a odeslání žádosti o dotaci z programu nejpozději do 12:00 hodin 
posledního dne lhůty k podání žádosti uvedeného v odst. 7.2 elektronicky na 
předepsaném formuláři prostřednictvím elektronické aplikace PORTÁL OBČANA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA a její doručení v písemné podobě dle 
lhůty k podání žádosti uvedené také v odst. 7.2 Pravidel dotačního programu

Novinka !!!

Zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 vyvěšením do 31. 12. 2021 ve veřejném 
rejstříku u těch žadatelů, kteří mají tuto povinnost. 
Upozorňujeme na výjimku u dotačních titulů 1, 2 a 3 v programu na podporu 
sportovní činnosti (viz Novinky 2022 – účetní závěrka).

přesná identifikace žadatele při registraci v aplikaci PORTÁL OBČANA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA dle příslušných rejstříků a zákl. registrů

podání žádosti o dotaci žadatelem oprávněným k jejímu podání

podání pouze jedné žádosti stejným žadatelem na tentýž konkrétní účel projektu 
v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu 

Administrátor automaticky vyřadí všechny žádosti, které nesplňují tato kritéria!!!

Pozor, pozor !!!   



Hodnocení žádostí - činnost 

Základní informace

Hodnotitel Hodnotící kritérium Body 

Poradní 

orgán

A1 Úroveň soutěží a časová náročnost 0 – 20
A2 Finanční náročnost sportovní činnosti 0 – 20
A3 Masovost sportu 0 – 20
A4 Míra spolufinancování činnosti 0 – 20

∑A Celkový součet bodů XX
(0 - 80)

Rada města 

Prostějova

B1
Významnost sportu pro město a občany 

z pohledu návštěvnosti, tradice a popularity
0 – 60

B2 Propagace města Prostějova 0 – 60

∑B Celkový součet bodů XX 
(0 – 120)

Celkové bodové hodnocení (A + B) 200
(0 – 200)



Hodnocení žádostí - akce

Základní informace

Hodnotitel Hodnotící kritérium Body

Poradní 

orgán

A1 Úroveň soutěží 0 – 20

A2 Finanční náročnost akce 0 – 20

∑A Celkový součet bodů XX
(0 – 40)

Rada 

města 

Prostějova

B1
Významnost sportu pro město a občany 

z pohledu návštěvnosti, tradice a popularity
0 – 30

B2 Propagace města Prostějova 0 – 30

∑B Celkový součet bodů XX 
(0 – 60)

Celkové bodové hodnocení (A + B) 100
(0 – 100)



Neuznatelné náklady

úhrada daní, daňových odpisů, poplatků a odvodů 

úhrada úvěrů a půjček 

nákup věcí osobní potřeby 

penále, pokuty 

pojistné 

bankovní poplatky

nákup nemovitostí 

nákup investičního majetku

leasing 

nákup darů – mimo ceny do soutěží 

DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet 
daně na vstupu plně či částečně



Vyúčtování spoluúčasti

Příjemce je povinen doložit splnění finanční 

spoluúčasti formou položkového soupisu

všech skutečně vynaložených uznatelných 

výdajů na realizaci činnosti/akce. 

Např. doložením výpisu z účetní knihy nebo zpracováním přehledu 
(v soupisu musí být uvedeny jednotlivé výdaje tak, aby byl zřejmý jejich účel, částka a číslo 

účetního dokladu). 

Základní informace



Vzorový příklad vyúčtování

Údaje v žádosti:
Celkové předpokládané uznatelné náklady 100.000 Kč

Dotace z města 70.000 Kč

Spoluúčast žadatele                                    30.000 Kč

Skutečnost při vyúčtování dotace:
Celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje 90.000 Kč

Dotace z města již vyplacená 70.000 Kč

Spoluúčast žadatele skutečně vynaložená       20.000 Kč

Maximální výše dotace z města 63.000 Kč

Požadovaná spoluúčast žadatele 27.000 Kč

Bude vráceno městu 7.000 Kč

Základní informace



Propagace

Příjemce je povinen propagovat spoluúčast 
města Prostějova na své činnosti/akci v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace: 

článkem v regionálním tisku nebo

informací na svých webových stránkách nebo 

zveřejněním loga města Prostějova
(na webových stránkách nebo Fb, na plakátech, vstupenkách atp.)

Základní informace



Přílohy

K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny 
následující povinné přílohy:  

Fotokopie dokladu prokazujícího právní subjektivitu žadatele 
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Fyzická osoba (občan) je povinna doložit své osobní údaje 
občanským průkazem, který po vyplnění a odeslání žádosti o 
dotaci zanese administrátorovi programu k nahlédnutí a ke 
kontrole správnosti údajů uvedených v žádosti.

Novinka!!!
Právnická osoba doloží úplný výpis platných údajů a údajů, 
které byly vymazány bez náhrady nebo nahrazeny novými údaji, 
z evidence skutečných majitelů.

U právnické osoby zastoupené na základě plné moci/pověření 
úředně ověřenou kopii plné moci/pověření.

Základní informace



Přílohy

Prohlášení žadatele o poskytnutí dotace.

Doklad o zřízení bankovního účtu (kopie smlouvy nebo aktuální výpis).

Přehled o dosavadní činnosti žadatele a případné reference.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
v případě, že se jedná o veřejnou podporu.

Novinka !!!

Účetní závěrka za rok 2020 u žadatelů v programu na podporu 

sportovní činnosti u dotačních titulů 1, 2 a 3, kteří nebudou mít 

v den podání žádosti zveřejněnou účetní závěrku za rok 2020 

vyvěšením ve veřejném rejstříku.

Základní informace



Novinky 2022 

Právnická osoba doloží úplný výpis platných údajů 
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo 
nahrazeny novými údaji, z evidence skutečných 
majitelů.

Zásadním kritériem je zveřejnění účetní závěrky 
za rok 2020 vyvěšením do 31. 12. 2021 ve veřejném 
rejstříku u těch žadatelů, kteří mají tuto povinnost 
ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob (nebo zveřejnění přehledu o 
majetku a závazcích u těch žadatelů, kteří vedou jednoduché účetnictví).

Novinky shrnutí  



Novinky 2022 – účetní závěrka

Účetní závěrka za rok 2020
Žadatelé v programu na podporu sportovní činnosti 
u dotačních titulů 1, 2 a 3, kteří nebudou mít v den 
podání žádosti zveřejněnou účetní závěrku za rok 2020
vyvěšením ve veřejném rejstříku, doloží účetní závěrku 
jako další povinnou přílohu (u dotačních titulů 1 a 3 příloha č. 7, 
u dotačního titulu 2 příloha č. 8).

Žadatelé v programu na podporu pořádání 
jednorázových akcí, kteří nebudou mít do 31.12. 2021 
zveřejněnou účetní závěrku za rok 2020 vyvěšením 
ve veřejném rejstříku, budou vyřazeni pro nesplnění 
zásadních kritérií!

Novinky shrnutí  



Dotazy, připomínky…

Kontakty na administrátorky jednotlivých titulů:

Podpora činnosti – DT1, DT2

Dagmar Cásková, tel. 582 329 331

e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu

Podpora činnosti – DT3, DT4

Veronika Hyblová, tel. 582 329 333 

e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu

Podpora pořádání jednorázových akcí – DT1, DT2

Ing. Olga Jedličková, tel. 582 329 187

e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu

Dotazy ???



KONTAKT

Magistrát města Prostějova
Odbor školství, kultury a sportu

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

Mgr. Petr Ivánek
vedoucí odboru

tel. 582 329 330

e-mail: petr.ivanek@prostejov.eu

www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/dotacni-programy-sport-2021www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/dotacni-programy-na-rok-2022-sport


