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Článek 1 
Název a kód programu 

Název programu: SPORT 2017 

Kód programu: S 

Článek 2 
Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace programu je Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupené primátorem města. 

Článek 3 
Jednotlivé dota ční tituly 

1. Celoro ční sportovní činnost (S 1/17)  

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované 
Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích a pořádání sportovních akcí na území Statutárního města 
Opavy, ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou 
působností Opava. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, 
SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr 
a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a 
náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, 
zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, 
informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a 
aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy atd.  

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,- Kč 

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace 
může být poskytnuta max. do výše 60 % rozpočtovaných nákladů organizace. 

 

2. Sportovní akce (S 2/17) 

Podpora pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy (dále jen „SMO“), ve 
výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností 
Opava 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % 

 

Účelem titulu je podpořit akce, které: 

- zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě, 

- umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti, 

- podporují oživení veřejného prostoru města, 

- udržují kontinuitu tradičních akcí. 
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3. Celoro ční sportovní činnost vybraných subjekt ů (S 3/17) 

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované 
Žadateli zařazenými SMO v roce 2016 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě: 

- Fotbalový klub Slavia Opava, Wolkerova 1469/1A, Opava 5, IČ 265 41 645 

- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z. s., Rolnická 159/120, Opava 5, IČ 689 41 749 

- Kánoe klub Opava, Jaselská 1688/24, Opava 5, IČ 005 36 105 

- Klub plaveckých sportů Opava, z. s., Kotršova 172/25, Opava, IČ 478 15 345 

- Orientační Běh Opava,  z. s., Vojanova 2978/31A, Opava, IČ 265 34 991 

- Sportovní klub p.e.m.a. Opava, Holasická 892/17, Opava 5, IČ 706 30 119 

- Tělovýchovná jednota Opava, z. s., Kolofíkovo nábřeží 2257/52, Opava 5, IČ 004 95 948 

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s., Boženy Němcové 1/20, Opava, IČ 428 69 196 

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, Opava, IČ 136 43 185  

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 800.000,- Kč 

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, případné 
dofinancování bude řešeno individuálně s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % 
rozpočtovaných nákladů organizace. 

PP podávají totožnou žádost včetně povinných příloh jako žadatelé v rámci titulu S 1/17.  

  

Článek 4 
Cíle a priority programu (ú čelové ur čení) 

1. Cílem programu je podpora organizace sportu a sportovních akcí u jednotlivých Žadatelů na území 
SMO, ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou 
působností Opava.  

 

2. Cíle jednotlivých dotačních titulů: 

 
S 1/17 Celoro ční sportovní činnost 
 
Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační, trenérské a obsahové činnosti jednotlivých 
Žadatelů. 
 

S 2/17 Sportovní akce 

Podpora je zaměřena na pořádání sportovních akcí na území města, ve výjimečných případech na 
území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností Opava s ohledem na přínos 
akce pro občany města. 
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S 3/17 Celoro ční sportovní činnost vybraných subjekt ů 

Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační, trenérské a obsahové činnosti vybraných 
subjektů PP. 

Článek 5 
Vymezení okruhu p říjemců a lokalizace programu 

1. Žadatelem  o dotaci v rámci titulu S 1/17 a S 2/17 tohoto Programu mohou  být: 

a) Tělovýchovné a T ělocvi čné jednoty a Sportovní kluby, tj. spolky s CZ-NACE : SPORT 93120: 
Činnosti sportovních klubů, 93110: Provozování sportovních zařízení, 93190: Ostatní sportovní 
činnosti, s hlavní činností SPORT a organizování sportu ve stanovách - se sídlem a sportovní 
působností na území Statutárního města Opavy vč. městských částí (dále jen „SMO“), 

b) Sportovní organizace , působící na základě mezinárodní autority (ČOV, ČPV) na území SMO, 

c) Nestátní neziskové organizace – st řešní organizace s CZ-NACE SPORT (ČOS, ČUS, 
SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) 

(dále jen „Žadatelé“, či v případě přijetí dotace dále jen „Příjemce dotace“), 

       kteří vykonávají svou činnost na území SMO alespo ň 24 kalendá řních m ěsíců k datu podání žádosti  
o dotaci, mají ve svých stanovách hlavní p ředmět činnosti SPORT a organizování sportu – realizaci 
sportovní činnosti  s CZ-NACE: SPORT 93120: Činnosti sportovních klubů nebo 93110: Provozování 
sportovních zařízení nebo 93190: Ostatní sportovní činnosti) a sídlo a sportovní p ůsobnost na území 
SMO. 

2. Žadatelem o dotaci v rámci titulu S 1/17 a S 2/17 tohoto Programu nemohou  být příjemci dotace na 
celoroční sportovní činnost přímo ze schváleného rozpočtu města pro rok 2016 (tzv. přímá dotace). Je-li 
příjemcem přímé dotace na celoroční sportovní činnost obchodní společnost, nemohou  být Žadatelem o 
dotaci v rámci tohoto Programu spolky, založené pro provoz SCM, SpSM, příp. pro příjem dotací státu 
nebo kraje s vazbou na tyto obchodní společnosti. Je-li příjemcem přímé dotace na celoroční sportovní 
činnost spolek, nemohou  být Žadatelem o dotaci v rámci tohoto Programu jeho pobočné spolky nebo 
jeho oddíly. 

3. Žadatelem  o dotaci v rámci titulu S 3/17 tohoto Programu mohou být pouze subjekty vyjmenované  
v čl. 3 odst. 3 tohoto Programu. 

Článek 6 
Podmínky pro poskytování dotací 

1. U schválených dotací v rámci dotačního titulu S 1/17 a S 3/17 Celoro ční sportovní činnost  se může 
dotace poskytnout až do výše 60% rozpočtovaných nákladů.  

2. U schválených dotací v rámci dotačního titulu S 1/17 a S 3/17 Celoro ční sportovní činnost  se mohou 
mzdové prostředky poskytnout do výše 50% rozpočtovaných nákladů. 

3. Sportovní činnost Žadatele může být spolufinancována ze státních, krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších obdobných zdrojů. Pokud je sportovní činnost Žadatele financována 
dotacemi z výše uvedených obdobných zdrojů, nesmí při souběhu těchto zdrojů s dotací SMO činit 
dotace SMO více než 80 % souběhu těchto zdrojů. 

4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Statutárním městem Opava. 

3. Minimální a maximální výše dotace je určena pro jednotlivé dotační tituly.  

4. Poskytovatel se bude finančně podílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které 
bude spolufinancovat v maximální výši dle jednotlivých dotačních titulů. 
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5. Žadatelem požadovaná výše dotace (S 2/17) musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé 
stokoruny. 

6. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Statutárního města Opavy (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha 
celkový nákladový rozpočet projektu (pouze uznatelné náklady). 

Článek 7 
Uznatelné a neuznatelné náklady projektu 

1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z 
dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

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

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, 

c) vznikl příjemci v období realizace projektu, 

d) byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, 

e) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu pro S 2/17, 

f) jedná se o neinvestiční náklad. 

2. V Programu může být dotace použita na (uznatelné náklady ): 

a) Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek (sporto vní materiál)  za podmínky, že tento 
pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti 
delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000,- Kč do 40.000,-- Kč včetně - např. movité věci), 

b) Náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek  za podmínky, že tento pořízený majetek v 
období realizace projektu je prokazatelně uveden do užívání a zůstane v majetku příjemce po dobu 
minimálně 2 let (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000,- Kč  
do 60.000,-- Kč včetně - např. software).  

c) Náklady na spot řební materiál   - diplomy, sportovní poháry, medaile, věcné ceny, sportovní 
materiál 

d) Nájemné  prostor pro zabezpečení sportovní činnosti 

e) Náklady na dopravu  prokazatelně spojené s realizací projektu  

f) Cestovné tuzemské i zahrani ční na základě cestovních příkazů.  Za uznatelný náklad se 
nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance 
příjemce, kapesné, úhrada taxi. 

g) Vklad po řadatelům k ú časti v soutěžích a utkáních 

h) Ubytování sportovců vč. trenérů a realizačního týmu 

i) Stravné a pitný nealko režim 

j) Provozní náklady (spot řeba energie)  - el.  energie, vodné, stočné, plyn 

k) Náklady  na zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, sportovní činnosti nebo 
sportovní akce  

l) Náklady  na zajištění rozhodčích dle reglementu soutěže 
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m) Propagace  sportovní činnosti nebo sportovní akce 

n) Školení a doškolení  trenérů 

o) Poplatky sportovním svaz ům a zast řešujícím organizacím 

p) Poplatky  kolektivním správcům (OSA, INTEGRAM, DILIA atd.) 

q) Osobní náklady  (trenéři, instruktoři, lektoři, cvičitelé) do výše 50 % z rozpočtovaných výdajů 
(nákladů) 

r) Náklady na služby  s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, 
auditorských služeb a bankovních služeb. 

s) Náklady na realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, 
metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých Příjemců dotace, 
dle svých registrovaných stanov – pouze st řešní organizace   

3. Všechny  ostatní náklady vynaložené p říjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné,  např.: 
splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za 
telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou 
je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok 
na odpočet této daně); náklady na reprezentaci a pohoštění (pohoštěním není společné stravování 
poskytované účastníkům akcí, soustředění a výcvikových táborů); pojištění majetku apod. 

4. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 a 3 dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné 
náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace. 

Článek 8 
Podmínky použití dotace 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem 
projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který 
tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. 

2. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený 
poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro 
příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, výše 
dotace, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladech (S 2/17), neinvestiční charakter dotace, účelové určení. 

3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt 
realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

4. Realizace projektu  bude zahájena nejd říve 1. 1. 2017, projekt bude ukon čen nejpozd ěji 31. 12. 2017 . 
Termín zahájení a ukončení konkrétního projektu bude ve smlouvě uveden dle termínu realizace 
projektu uvedeného v příloze č. 4 (S 2/17) dotačního programu. 

5. Příjemce dotace je povinen informovat v předstihu alespoň 14 dní o termínu konání všech akcí 
realizovaných v rámci dotačního titulu S 2/17. Umožní tak pracovníkovi v oblasti sportu sledování aktivit 
realizovaných v rámci podpořeného projektu. Požadovanou informaci zašle příjemce dotace na vědomí 
odboru školství Magistrátu města Opavy na e-mailovou adresu granty-sport@opava-city.cz . 

6. Finanční prostředky jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem Statutárního města Opavy v příslušném 
kalendářním roce. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými 
prostředky Statutárního města Opavy a jejich poskytování se řídí tímto dotačním programem, zněním 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy a právními předpisy. 
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Článek 9 
Předkládání žádostí o dotace 

1. Žadatel je povinen vyplnit řádné žádost a její povinné přílohy, dále je povinen přiložit všechny 
požadované kopie dokladů vyplývající z žádosti. 

2. Žadatel podáním žádosti zodpovídá nejen za údaje uvedené v žádosti a v příslušných přílohách, ale i 
současně garantuje, že zabezpečí oddělené vedení a zúčtování nákladů a výnosů souvisejících 
s projektem a umožní veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole v platném znění a kontrolu plnění cíle projektu. 

3. Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu či obchodního jména, sídla a adresy a všech ostatních 
údajů nezbytných k projednání své žádosti. 

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 
 
Povinné části žádosti: 

a) žádost o dotaci pro rok 2017 - SPORT (S 1/17, S 2/17, S 3/17) (příloha č. 1 programu), 

b) nákladový rozpočet projektu (S 1/17, S 3/17) (příloha č. 2 programu), 

c) nákladový rozpočet projektu (S 2/17) (příloha č. 3 programu) 

d) projekt (S 2/17) (příloha č. 4 programu) 

e) elektronický seznam členské základny (S 1/17, S 3/17) (příloha č. 5 programu) nebo soubor dat 
z informačního systému, který obsahuje požadované informace 

f) čestné prohlášení (S 1/17, S 2/17, S 3/17) (příloha č. 7 programu), 

g) čestné prohlášení – účetnictví (S 1/17, S 2/17, S 3/17) (příloha č. 8 programu) 

h) položkový rozpis hospodaření z předchozího kalendářního roku (S 1/17, S 3/17) (příloha č. 9 
programu) nebo soubor dat z účetního programu odpovídající požadovanému položkovému rozpisu 

i) prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 
(zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, 
výpisu z obchodního rejstříku apod.), (S 1/17, S 2/17, S 3/17) 

j) prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj 
nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce), podepsal-li žádost zástupce 
žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele, (S 1/17, S 2/17, S 3/17) 

k) prosté kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu (S 1/17, S 2/17, S 3/17) 

l) prostá kopie Rozvahy a výsledovky za předchozí účetní období (S 1/17, S 3/17) 

m) prostá kopie trenérských licencí nebo oprávnění na jména trenéra (S 1/17, S 3/17) 

Nepovinná část žádosti: 

n) poukázky (Počet odevzdaných poukázek může být roven počtu registrovaných dětí a mládeže od 6 
– 19 let vč. u dané organizace, popř. může být nižší. V případě, že počet poukázek bude převyšovat 
počet registrovaných dětí a mládeže od 6 – 19 let vč. u dané organizace, budou tyto poukázky z 
daného výpočtu vyřazeny. Je-li člen sportovní organizace registrován ve dvou organizacích, vyplní 
dvě poukázky a odevzdá v každé organizaci jednu poukázku. Registrovaný člen může odevzdat 
poukázku maximálně 2x. V případě, že bude zjištěno, že bylo odevzdáno jedním členem více 
poukázek (tzn. do tří a více sportovních organizací), budou tímto členem všechny odevzdané 
poukázky vyřazeny z dotačního programu. Doložení vyplněných poukázek není povinnou přílohou 
žádosti o dotaci, jedná se pouze o další možnost zvýhodnění.) (příloha č. 6 programu) 
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5. Žadatel předkládá svou žádost v listinné podobě a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči 
dle podmínek uvedených v žádosti. 

6. Žadatel je povinen předložit žádost v jednom podepsaném originále se všemi povinnými přílohami vč. 
elektronické podoby žádosti s povinnými přílohami na datovém nosiči v určeném termínu pro podání 
žádostí a to v obálce označené: 

a) plným názvem žadatele a adresou jeho sídla 

b) textem „Program SPORT 2017 – neotvírat “ 

a osobně doručit pověřenému administrátorovi Programu: 

Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě (Servisní centrum sportu) Vodárenská 2736/18, 
747 07 Opava (dále jen „administrátor Programu“) 

Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz 

Úřední hodiny:  

Pondělí 7.30 – 16.00 hod. 

Úterý 7.30 – 16.00 hod. 

Středa 7.30 – 16.00 hod. 

Čtvrtek 7.30 – 17.00 hod. 

Pátek 7.30 – 15.00 hod. 

Sobota - Neděle a ostatní čas: dle domluvy. 

7. Žádosti předložené vyhlašovateli: 

a) v rozporu s tímto Programem, 

b) jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), 

c) doručené na jiné adresy než je stanoveno, 

d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 

e) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 

f) při kterých by při poskytnutí dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory  
de minimis, 

g)  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční 
závazky po lhůtě splatnosti 

 
budou z dalšího posuzování vylou čeny . 

7. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost včetně kopií dokladů uvedených v žádosti bude 
žádost z posuzování vylou čena. 

8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor Programu žadatele k jejich 
odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

9. V případě podezření na účelové přizpůsobení základních údajů organizace podmínkám Programu, může 
Rada statutárního města Opavy (dále jen „Rada“) rozhodnout o vyřazení dané žádosti (např. účelová 
změna sídla organizace, nepravdivá vstupní data apod.). 

10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 
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Článek 10 
Lhůta pro p ředkládání žádostí 

Lhůta pro předkládání žádostí je od 23. 11. 2016 do 30. 11. 2016 včetně. 

Článek 11 
Vyhodnocování žádostí o dotaci a stanovení výše dot ace 

1. Data předložená Žadateli zpracuje Česká unie sportu – administrátor Programu, kontrolu provedou 
pracovníci příslušných odborů společně se zástupci Sportovní komise RMO a vyhrazenou část 
prostředků pro dotační titul Celoro ční sportovní činnost S 1/17  rozdělí matematickým výpočtem a pro 
dotační titul Sportovní akce stanoví konkrétní pořadí žadatelů.  

2. Stanovení výše dotace jednotlivým žadatelům u dotačního titulu S 1/17 Celoro ční sportovní činnost  
bude provedeno prostřednictvím matematického vzorce: 

ROZ1 – prostředky vyhrazené z rozpočtu SMO pro dotační titul S 1/17 a S 2/17 Programu SPORT 2017   

DA – část prostředků pro Program SPORT 2017 – dotační titul S 2/17 Sportovní akce  
 
DTJ – část prostředků pro Program SPORT 2017 – dotační titul S 1/17 Celoro ční sportovní činnost  
DTJ1 – část prostředků pro dotační titul S 1/17 určená pro st řešní organizace (paušál na člena)  
DTJ2 – část prostředků pro dotační titul S 1/17 určená pro organizace (min. výše dotace) 
DTJ3 – část prostředků pro dotační titul S 1/17 určená pro trenérskou činnost  
DTJ4 – část prostředků pro dotační titul S 1/17 určená pro d ěti a mládež od 6 let - 19 let v č. s poukázkou  
DTJ5 - část prostředků pro dotační titul S 1/17 určená pro registrované členy všech v ěkových kategorií 
 
ČZ– počet členů Žadatele tj. členská základna , 
 
ČZ je složená z: 
SČ –  počet všech soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny, 
SČ1 – počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny ve věku do 5 let včetně 
SČ2 - počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny ve věku od 6 let do 19 let včetně 
SČ3 - počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny ve věku od 20 let 
 
NČ – počet všech nesoutěžících členů Žadatele z členské základny 

NČ1 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku do 5 let včetně 
NČ2 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 6 let do 19 let včetně 
NČ3 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 20 let 

 
H – počet všech handicapovaných členů Žadatele z členské základny 

H1 – počet členů s handicapem z členské základny ve věku do 5 let včetně 
H2 – počet členů s handicapem z členské základny ve věku od 6 let do 19 let včetně 
H3 – počet členů s handicapem z členské základny ve věku od 20 let 
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Při výpočtu je rozhodujícím kritériem počet členů s koeficientem: 

koeficient 1,0  

- děti a mládež od 6 – 19 let v č. – s účastí  na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované 
Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností (SČ2 x 1) 

- děti a mládež od 6 – 19 let v č. – s handicapem (H2 x 1)  

- dosp ělí od 20 let  – s handicapem (H3 x 1)  

 

koeficient 0,5  

- děti a mládež od 6 – 19 let v č. – bez účasti  na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně 
organizované Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností (NČ2 x 0,5) 

- dosp ělí od 20 let  – s účastí  na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované Sportovním 
národním svazem s celorepublikovou působností (SČ3 x 0,5) 

 

koeficient 0,2 

- děti do 5 let v č. (SČ1 x 0,2 + NČ1 x 0,2) 

 
B –  součet bodů Žadatele přepočtem ČZ dle koeficientů 
FHB  – finanční hodnota jednoho bodu pro Žadatele: DTJ5 děleno B (celkem) 
PFHB – přepočtená finanční hodnota pro Žadatele: B vynásobeno FHB 
 
P – počet odevzdaných vyplněných poukázek 
FHP – finanční hodnota poukázky pro Žadatele: DTJ4 děleno HP (celkem)  
PFHP – přepočtená finanční hodnota poukázky pro Žadatele: HP vynásobeno FHP 
 
TR – trenérská činnost TJ/SK, trenérská práce s mládeží, odborná úroveň a výše vzdělání trenérů/licence 

Při výpočtu je rozhodujícím kritériem počet trenérů s koeficientem: 

koeficient 1,0  

- trenér s licencí (TR x 1)  
 
TR –  trenérská činnost TJ/SK, trenérská práce s mládeží, odborná úroveň a výše vzdělání trenérů/licence 
FHTR – finanční hodnota trenéra pro Žadatele: DTJ3 děleno TR (celkem) 
PFHTR – přepočtená finanční hodnota trenérské činnosti pro Žadatele: TR vynásobeno FHTR 
 
MIN –  minimální hodnota dotace - nezávislá na matematickém výpočtu, 
MAX –  maximální hodnota dotace - nezávislá na matematickém výpočtu, 
 
DOT –  dotace pro Žadatele 
 
 
Výpočet: 
 
ROZ1 = 16% pro DA + 84 % pro DTJ  
ROZ1 = 4.350.000,- Kč    z toho DA = 700.000,- Kč a DTJ = 3.650.000,- Kč 
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MAX=500.000,- Kč ≥ DOT ≥ MIN= 8.000,- Kč  
 
DTJ = DTJ1 + DTJ2 + DTJ3 + DTJ4 + DTJ5 
 
DTJ1 = 8.000,- Kč x počet přihlášených organizací (bez střešních organizací) 
DTJ2 = 40,- Kč x počet členů přihlášených střešních organizací 
DTJ3 = 500.000,- Kč 
DTJ4 = 500.000,- Kč 
DTJ5 = DTJ – (DTJ1 + DTJ2 + DTJ3 + DTJ4) 
 
DOT (střešní organizace) = ČZ x 40,- Kč ≤ 500.000,- Kč 
 
DOT (ostatní organizace) = MIN + PFHB + PFHTR + PFH P ≤ 500.000,- Kč 
  

Výsledná výše dotace bude zaokrouhlena na celé stokoruny.  

 

3. Jednotlivé žádosti týkající se dotačního titulu S 2/17 Sportovní akce  budou po kontrole věcné a formální 
správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce a hodnoceny Sportovní komisí Rady 
statutárního města Opavy, a to bodovým hodnocením: 

Soulad s účelem programu  0 - 50 bodů  

Hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních 
prostředků 

0 - 50 bodů 

 

4. Stanovení výše dotace pro dotační titul S 3/17 Celoro ční sportovní činnost vybraných subjekt ů: 
 
ROZ2 – prostředky vyhrazené z rozpočtu SMO pro dotační titul S 3/17  Programu SPORT 2017   
 
ROZ2 = 3.550.000,- Kč 
 
Data předložená Žadateli zpracuje Česká unie sportu – administrátor Programu, kontrolu provedou 
pracovníci příslušných odborů společně se zástupci Sportovní komise RMO a vyhrazenou část 
prostředků pro dotační titul Celoroční sportovní činnost S 3/17 rozdělí matematickým výpočtem: 

ZÁKLADNÍ ČÁST dotace pro Žadatele zařazené do S 3/17 (PP) se stanoví ze souhrnné tabulky (data 
všech žadatelů S 1/17 a S 3/17) shodným výpočtem dle S 1/17 – tedy souhrnně s Žadateli programu  
S 1/17. Hodnoty ze souhrnné tabulky pro jednotlivé žadatele PP se zaokrouhlí na celé tisíce Kč.   

Pro srovnatelný výpočet souhrnné tabulky se z celkové dotace vyhrazené v ROZ2 vyčlení alikvotní část 
odpovídající poměrově počtu členů PP S 3/17 k počtu členů žadatelů z programu S 1/17. Takto 
vypočítaná alikvotní část se přičte a rozdělí do souhrnné tabulky k hodnotám FHB a FHTR ve stejném 
poměru, který mají tyto hodnoty z S 1/17 a hodnota FHP zůstane shodná z programu S 1/17. 

      NADSTAVBOVÁ ČÁST (dofinancování) dotace má hodnotu celková dotace vyhrazená v ROZ2 mínus 
součet hodnot dotace jednotlivých žadatelů PP ze ZÁKLADNÍ ČÁSTI dotace S 3/17. Pro jednotlivé 
žadatele zařazené do S 3/17(PP) bude stanovena hodnota NADSTAVBOVÉ ČÁSTI vyhodnocením 
sportovních projektů, představení prezentací žadatelů PP a vyhodnocením výsledovek i hospodaření 
orgány města. Na dofinancování z nadstavbové části není právní nárok. NADSTAVBOVÁ ČÁST 
(dofinancování) bude rozdělena do 30. 6. 2017. 

      Výsledná výše dotace bude zaokrouhlena na celé stokoruny.  
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5. V případě, že na základě doporučení Sportovní komise RMO schváleného Radou statutárního města 
Opavy dojde ke krácení požadované dotace (S 2/17), bude celkový nákladový rozpočet projektu krácen 
ve stejné procentuální výši vč. výše finanční spoluúčasti žadatele. Takto krácený nákladový rozpočet 
projektu bude přílohou smlouvy. 

6. ZMO rozhodne v rámci titulu S 1/17, S 2/17 a S 3/17 (Základní část) o poskytnutí dotace příjemcům za 
stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 28. 02. 2017 
(ZMO). V rámci titulu S 3/17 (Nadstavbová část) nejpozději do 30. 6. 2017 (ZMO). 

7. Výsledky rozhodnutí ZMO budou uveřejněny na úřední desce Magistrátu města Opavy a na webových 
stránkách SMO do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí ZMO. 

8. Po rozhodnutí orgánu o přidělení dotace jsou žadatele vyzváni k popisu smlouvy o dotaci. V případě, že 
žadatel obdržel dotaci na projekt v roce 2016 a nesplnil povinnost předložit řádně a za podmínek 
stanovených smlouvou závěrečné vyúčtování, má poskytovatel právo nepodepsat novou smlouvu na 
projekt v roce 2017 a předložit schvalujícímu orgánu návrh na revokaci usnesení.  

Článek 12 
Kontrola použití dotace a záv ěrečné vyú čtování 

1. Poskytovatel má právo provádět kontrolu dodržení účelovosti poskytnuté dotace, jakož i kontrolu splnění 
dalších povinností příjemce dle Smlouvy a podmínek, za kterých je dotace poskytována, pověřenými 
pracovníky Magistrátu města Opavy v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě (zákon o finanční kontrole).  

2. Příjemce je povinen provedení kontroly umožnit a poskytnout poskytovateli k provedení kontroly 
maximální součinnost; v této souvislosti se příjemce zavazuje zejména předložit poskytovateli na jeho 
výzvu veškeré požadované doklady a poskytnout mu veškeré požadované informace. 

3. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné 
vyúčtování do termínu uvedeného ve Smlouvě a to dle podmínek stanovených ve Smlouvě 

Článek 13 
Výše rozpo čtových prost ředků 

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní 
prostředky v předpokládané výši 7.900.000,- Kč. 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy 
na rok 2017. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

3. Statutární město Opava si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit. 

4. Tento Program byl schválen usnesením ZMO č. 368/18 ZM 16 ze dne 19. 10. 2016 a nabývá účinnosti  
dne 21. 10. 2016. 
 
 
 

………………………………..                                           …………………………………….. 
 Ing. Radim Křupala Ing. Martin Víteček 
 primátor 1. náměstek primátora 


