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Dotační program na podporu  

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých  

v Přerově pro rok 2020 
 

C. Vrcholový a výkonnostní sport dospělých 

 
1. Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2020 (dále jen dotační program) je zaměřen na finanční podporu: 

 

- C1) sportovní činnosti, aktivity a reprezentace dospělých (dále jen sportovní 

činnost) 

- C2) organizaci sportovních akcí dospělých 

 

Dotační program je zaměřený na podporu sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí 

sportovci reprezentují město Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni 

v nadregionálních soutěžích. Statutární město Přerov má zájem spolupodílet se  

na udržení konkurenceschopnosti vrcholových sportovních klubů a spolků v kategorii 

dospělých a spolupodílet se na jejich trvalém rozvoji.  

Dotační program podporuje i organizaci a realizaci významných sportovních akcí  

pro dospělé sportovce na národní a mezinárodní úrovni, které významně reprezentují  

a propagují město Přerov v celoplošných médiích a sociálních sítích.  

Vrcholový a výkonnostní sport dospělých je nezbytnou nadstavbou pro systematickou  

a pravidelnou výchovu dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech. Město 

Přerov chce udržet sportovní vzory a idoly pro mladší generace sportovců.   

 

Dotační program je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  

na podporu stanoveného účelu je 2 500 000 Kč. 

 

Rozhodujícím aspektem pro realizaci podpory obdržených žádostí je finanční objem, 

který bude schválen Zastupitelstvem města Přerova při schvalování rozpočtu 

statutárního města Přerova pro rok 2020 (předpokládaný termín prosinec 2019). 

 

C1) Sportovní činnost dospělých 

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč. V rámci projednávání  

a hodnocení jednotlivých žádostí bude stanoven limit minimálního počtu bodů 

nezbytných k návrhu na přiznání dotace. 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 500 000 Kč. 

 

C2) Organizace sportovní akce dospělých 

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 25 000 Kč. V rámci projednávání  

a hodnocení jednotlivých žádostí bude stanoven limit minimálního počtu bodů 

nezbytných k návrhu na přiznání dotace. 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 500 000 Kč. 
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Na dotaci není právní nárok, a nelze ji soudně vymáhat. 

 

3. Finanční podpora se realizuje formou poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Přerova příjemci na základě podané žádosti o poskytnutí dotace.  

 

4. Statutární město Přerov zveřejní dotační program na úřední desce Magistrátu města 

Přerova způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty 

pro podání žádostí o poskytnutí dotace. Dotační program se zveřejňuje nejméně  

po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

 

5. Způsobilým žadatelem o poskytnutí dotace jsou právnické osoby se sídlem nebo 

působností na území statutárního města Přerova, které nemají vůči statutárnímu městu 

Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným žádné závazky po lhůtě 

splatnosti. Nezpůsobilým žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická osoba. 

 

Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby 

žádají o dotaci pro všechny sdružované vrcholové a výkonnostní sportovní oddíly 

dospělých společně. 

 

V rámci tohoto dotačního programu nelze podat žádost na stejnou sportovní akci, která 

již byla posuzována v rámci dotačního programu A. – sportovní akce. 

 

6. Lhůta pro podání žádostí o dotaci: 18. 11. 2019 – 2. 12. 2019 na adresu: 

 

Magistrát města Přerova 

Odbor sociálních věcí a školství  

Bratrská 709/34 

750 02  Přerov 2 

 

V případě osobního doručení musí být žádosti zaevidovány na podatelně Magistrátu 

města Přerova, nejpozději 2. 12. 2019 do 14.30 hodin. V případě doručení žádosti 

poštou je pro dodržení termínu uzávěrky rozhodující datum poštovního razítka, 

nejpozději 2. 12. 2019. Žádost lze podat nejpozději do 2. 12. 2019 rovněž elektronicky 

se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@prerov.eu nebo datovou 

zprávou do datové schránky ID: etwb5sh, a to na formuláři, který je k dispozici  

na webových stránkách statutárního města Přerova www.prerov.eu. 

 

Na žádosti o poskytnutí dotace odevzdané po stanoveném termínu se nebere zřetel.  

 

7. Žadatel předkládá písemnou žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři  

se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu. Obálku žadatel označí 

„Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých“.   

 

8. Žadatel si může formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně všech povinných příloh 

stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo vyzvednout na Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a v Městském informačním centru.  
 

Stahuje-li žadatel formulář žádosti o poskytnutí dotace a povinné přílohy z webových 

stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění. 

mailto:posta@prerov.eu
http://www.prerov.eu/
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Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace a ostatní náležitosti dotačního programu mohou 

žadatelé konzultovat na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, 

ul. Smetanova 7, kontaktní osoba – Ing. Lucie Zbořilová, telefon: 581 268 707,  

e-mail: lucie.zborilova@prerov.eu 

  

9. Administrátorem žádostí o poskytnutí dotace je Odbor sociálních věcí a školství 

Magistrátu města Přerova.  
 

10. Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace jsou projednávány, posuzovány a hodnoceny 

administrátorem a v příslušných orgánech.  
 

11. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti o poskytnutí dotace (tj. řádně 

vyplněné žádosti o poskytnutí dotace doložené se všemi řádně vyplněnými povinnými 

přílohami).  
 

V případě neúplnosti žádosti o poskytnutí dotace administrátor vyzve žadatele  

k doplnění žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 pracovních dnů ode dne 

výzvy administrátora, žádost o poskytnutí dotace se vyřadí z dalšího projednávání  

a posuzování.  

 

Z dalšího projednávání a posuzování se vyřadí též žádosti o poskytnutí dotace, pokud 

žadatel: 

- má ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace vůči statutárnímu městu Přerovu 

a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným závazky po lhůtě splatnosti 

a nevyrovná je bezodkladně ani na výzvu administrátora, 

 

Není-li prokázán opak, má se za to, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace  

je poskytnuta podpora de minimis.  

 

Příjemce je povinen: 

a) předložit administrátorovi prohlášení o vztahu propojenosti s ostatními podniky 

ve smyslu definice jediného podniku (příloha č. 6), 

b) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit administrátorovi přesnou 

částku zamýšlené podpory de minimis. 

 

Administrátor je povinen: 

- v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter 

podpory de minimis, s výslovným odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis. 

 

Jedná-li se o veřejnou podporu, je žadatel povinen doložit čestné prohlášení k podpoře 

de minimis podle přílohy č. 6. Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 25 nařízení 

č. 1407/2013) platí, že celková výše podpory de minimis, která je poskytnuta jednomu 

podniku, nesmí v rozhodném období přesáhnout částku 200 000 EUR, podnik činný 

v oblasti silniční nákladní dopravy může obdržet maximálně 100 000 EUR; rozhodné 

období je definováno jako 3 po sobě jdoucí účetní období stanovené podle účetního 

období používaného příjemcem.  

 

lucie.zborilova@prerov.eu
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Jedná-li se o veřejnou podporu, kterou s ohledem na její výši nelze považovat  

za podporu de minimis, je administrátor povinen o této skutečnosti žadatele informovat 

a zajistit před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím právníka Odboru 

sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova prověření možnosti poskytnout 

veřejnou podporu podle příslušné evropské legislativy, případně pak předložení žádosti 

o poskytnutí dotace k notifikaci veřejné podpory Evropskou komisí. 

 

12. Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace se posuzují dle kritérií, která jsou přílohou č. 8 

tohoto dotačního programu. Kritéria mají hodnotící funkci. K hodnotícímu kritériu je 

přiřazeno bodové hodnocení. Žádosti jsou seřazeny dle výše bodového hodnocení 

(od nejvyššího po nejnižší).  

 

13. Poskytnutá dotace je ryze účelová.  

Dotaci lze použít na náklady položek sportovní činnosti dospělých a organizaci 

sportovní akce, které jsou stanoveny statutárním městem Přerovem a které věcně  

a časově souvisí s obdobím od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020  - viz příloha č. 5. 

 

14. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních 

zdrojů:  

 

30% z celkových (neinvestičních) nákladů sportovní činnosti dospělých / organizace 

sportovní akce dospělých, na jejichž položky se dotace poskytuje. 

 

15. O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo 

města Přerova na svém zasedání nejpozději do 29. 02. 2020. O rozhodnutí 

Zastupitelstva města Přerova se žadatelé vyrozumí. 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace, sdělí bez zbytečného odkladu 

žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

 

16. Dotace se příjemci poskytne na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

Je-li poskytována podpora de minimis, je administrátor povinen okamžitě, nejpozději 

však následující pracovní den po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předat kopii této 

smlouvy právníkovi Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, který 

provede registraci podpory de minimis do registru podpor de minimis. Registrace musí 

být provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace. 

 

Čerpání dotace, její finanční vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek 

stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 5. 

 

 

 

Přílohy dotačního programu C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých: 

Žádost o poskytnutí dotace na vrcholový a výkonnostní sport dospělých na rok 2020 

Povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

Příloha žádosti č. 1 – Evidence subjektů vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

Příloha žádosti č. 2 – Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti dospělých/sportovní akce  

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 4 – Zproštění mlčenlivosti 

Příloha č. 5 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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Příloha č. 1 smlouvy – Finanční vypořádání dotace vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých poskytnuté v roce 2020 

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o exekučním řízení 

Příloha č. 8 – Kritéria pro hodnocení žádostí… 

 



Žádost přijata dne (razítko podatelny):

Evidenční číslo žádosti:

Tuto část žádosti vyplní administrátor.           

1.3. Právnická osoba  (povinné údaje)

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu 

s uvedením právního důvodu zastoupení:

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:

IČ:

Sídlo:

1. Žadatel o dotaci

Číslo bankovního účtu:

Název / obchodní firma:

Identifikace osob, v nichž má přímý podíl,

a výše tohoto podílu:

Dotační program C. na podporu vrcholového                           

a výkonnostního sportu dospělých

Statutární orgán (jméno, příjmení):

Žádost o poskytnutí dotace 

na vrcholový a výkonnostní 

sport dospělých                    

na rok 2020



Odůvodnění žádosti o poskytnutí dotace:

Místo a termín (od - do) realizace:

Označení sportovní činnosti / sportovní akce 

dospělých v období od 01.01.2020                                          

do 31.12.2020, 

na kterou / které žádáte dotaci: 

*) nehodící se škrtněte

Předpokládaný počet uživatelů:
(např. děti a mládež do 18 let - 120, dospělí - 10)

Cílová skupina uživatelů: 
(např. děti, mládež, dospělí)

V ……………......……….. dne ……….…………..

2. Údaje o sportovní činnosti / organizaci sportovní akce dospělých v období                        

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020, na kterou / které žádáte dotaci                                                                  
*) nehodící se škrtněte

Předpokládaný celkový rozpočet v Kč:

         jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů) - právnické osoby

                                                                          název/obchodní firma - právnické osoby

                                                                        a event. razítko žadatele právnické osoby

Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení.

Předpokládané finanční zdroje v částkách v Kč 

na předpokládaných celkových nákladech: 
(např. vlastní zdroje 100 000 Kč, 

dotace od statutárního města Přerova 10 000 Kč, 

dotace od Olomouckého kraje 10 000 Kč, …)

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti rozhodné pro posouzení žádosti.

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

Kolik % činí požadovaná dotace 

z celkového rozpočtu: 

Požadovaná dotace v Kč:



Celkový popis sportovní činnosti dospělých/organizace sportovní akce dospělých

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha žádosti č. 1 - Evidence subjektů oblasti sportu

Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o poskytnutí dotace

Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele

Příloha žádosti č. 2 - Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti /akce dospělých

Telefon:

         jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů) - právnické osoby

                                                                          název/obchodní firma - právnické osoby

                                                                        a event. razítko žadatele právnické osoby

3. Kontaktní údaje žadatele (nepovinné údaje)

                                                           …………...……………………………………………………………

Příloha č. 7  - Čestné prohlášení o exekučním řízení

e-mail: 

webové stránky:

Příloha č. 4 - Zproštění mlčenlivosti

ID datové schránky:

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

V ……………......……….. dne ……….…………..

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

4. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace
    nehodící se škrtněte



Povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace vrcholového 

a výkonnostního sportu dospělých 
 

Uvedené informace budou sloužit jako podklad k hodnocení žádosti o poskytnutí dotace. 
 

1. Celkový popis sportovní činnosti dospělých / organizace sportovní akce dospělých, 

na kterou / které žádáte dotaci dle následujícího obsahu: 

 popis sportovní činnosti  dospělých / organizace sportovní akce dospělých, na kterou 

/ které žádáte dotaci (v popisu sportovní činnosti  dospělých / organizace sportovní akce 

dospělých, uveďte základní informace, které je charakterizují);  

 skutečné náklady žadatele na sportovní činnost  dospělých za předchozí uzavřený 

rok 2018, případně za rok 2019, jsou-li známy (nevede-li žadatel náklady sportovní 

činnosti dospělých, může tyto náklady stanovit procentuálním poměrem z celkových 

nákladů); 

 tradice a popularita sportu / sportovní akce (u sportovní činnosti uveďte rok vzniku 

spolku / sportu v Přerově; u organizace sportovní akce uveďte, kolikátý ročník pořádáte);   

 propagace a spolupráce s městem Přerovem (uveďte způsob propagace města 

a spolupráci s městem Přerovem v předchozích třech letech); 

 zdůvodnění a cíle realizace sportovní činnosti dospělých / organizace sportovní akce 

dospělých; 
 cílová skupina uživatelů sportovní činnosti dospělých / sportovní akce dospělých 

(popište všechny cílové skupiny, kterým realizace sportovní činnosti dospělých / sportovní 

akce dospělých přinese přímý i nepřímý užitek); 

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo 

stanovených cílů sportovní činnosti dospělých / sportovní akce dospělých;   

 partneři sportovní činnosti dospělých / organizace sportovní akce dospělých 

(partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční spolupráce apod. ...); 

 u sportovní činnosti dospělých uveďte kvalifikaci trenérů (uveďte např. druh trenérské 

licence A, B…)  

 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, tento bod není povinný). 

K uvedenému popisu lze přiložit reference o sportovní činnosti dospělých / organizaci 

sportovní akce. 

 

C1) Sportovní činnost dospělých 

K žádosti o poskytnutí dotace je nutné vyplnit přílohu:  

č. 1 – Evidence subjektů oblasti sportu 

Poskytovatel dotace nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat v rámci 

předběžné, průběžné a následné kontroly skutečnosti týkající se počtu členů příjemce 

nebo osob účastnících se činnosti příjemce, a to zpětně k datu podání žádosti  

o poskytnutí této dotace.  

C2) Organizace sportovní akce dospělých 

Při popisu organizace sportovní akce uveďte rozsah sportovní akce (regionální/ 

celorepubliková / mezinárodní), sportovní úroveň (vrcholová / výkonnostní), délku trvání 

sportovní akce (jednodenní / vícedenní), předpokládaný počet aktivních účastníků 

sportovní akce do 18 let / dospělých (odhad dle předchozích let), návštěvnost sportovní 

akce (odhad dle předchozích let), vaše zkušenosti s pořádáním této sportovní akce. 



Žádost o poskytnutí dotace se podává na organizaci konkrétní sportovní akce jednodenní  

nebo vícedenní. Nelze uvádět, že sportovní akce probíhá v průběhu např. 6 měsíců.  

V tomto případě se jedná spíše o sportovní činnost. V případě, že bude žádost o poskytnutí 

dotace podána na organizaci několika sportovních akcí, je potřeba uvést údaje jednotlivě  

ke každé sportovní akci. 

 

2. Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti dospělých / organizace sportovní akce 

dospělých / na kterou / které žádáte dotaci dle přílohy č. 2 

 

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o poskytnutí dotace 

a) spolky – předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze 

nahradit výpisem ze základního registru osob; kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání 

členské schůze nebo jiného příslušného orgánu spolku, na kterém byl zvolen statutární 

orgán spolku;  
b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 

společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 

o statutárním orgánu společnosti;  
c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii 

zřizovatelské smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu 

nadace nebo nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního 

fondu; 
d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;  
e) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny, včetně jejich dodatků; kopii 

dokladu o statutárním orgánu organizace; 
f) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona 

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů  

– předkládají kopii výpisu z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 

(rejstříku svazů církví a náboženských společností, rejstříku evidovaných právnických 

osob); kopii základního dokumentu (zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov 

církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, 

evidovaných právnických osob; kopii dokladu o statutárním orgánu církve, náboženské 

společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických 

osob; 
g) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 

pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního 

orgánu; 

V případě zastoupení na základě plné moci předkládá žadatel o poskytnutí dotace i plnou 

moc. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele 

Žadatel je povinen předložit kopii platného dokladu o zřízení svého běžného účtu. 
 

5. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3 

 

6. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4 

 

7. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6  



Žadatel předkládá povinně přílohu č. 6 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu  

de minimis. Uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude poskytnuta podpora malého 

rozsahu – podpora de minimis. 
 

 

8. Čestné prohlášení o exekučním řízení dle přílohy č. 7  

Předkládá žadatel, který žádá o dotaci v rámci dotačního programu nad 250 000 Kč. 

 

 



Příloha žádosti č. 1 

Věková

kategorie

Družstvo / 

Jednotlivec *)

při individuálním sportu

Počet

členů

Počet 

trénink. 

hodin 

v týdnu

Název 

soutěže

Výše 

soutěže

 v ČR

Umístění 

družstva 

dospělých

v soutěži

Umístění 

dospělého 

jednotlivce

v soutěži

Sportovní 

úroveň 

(vrcholová nebo 

výkonnostní)

Celkem 0

Celkem 0

0

V………………... dne……………………… jméno, příjmení, podpis a event. razítko žadatele **):

             

Název subjektu dle stanov: 

EVIDENCE SUBJEKTŮ VRCHOLOVÉHO A VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH

Poznámka: 

(dále uveďte mimořádný úspěch v roce 2019, počet 

reprezentantů ČR, počet vrcholových sportovců - 

odchovanců oddílu za poslední 2 roky, počet účastí 

na ME nebo MS za poslední 2 roky...)

NEVYPLŇUJE SE

**) u právnické osoby uveďte jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů), název/obchodní firmu                  

Celkový počet aktivních členů:

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti rozhodné pro posouzení žádosti a bere na vědomí, že poskytovatel dotace nebo osoba jím pověřená jsou 

oprávněni kontrolovat v rámci předběžné, průběžné a následné kontroly skutečnosti týkající se počtu členů příjemce nebo osob účastnících se činnosti příjemce, a to zpětně k datu podání žádosti 

o poskytnutí této dotace. 

*) v případě jednotlivce při individuálním sportu uveďte pouze iniciály jména a příjmení (např. J.N.)

děti                    

a mládež            

do 18 let

aktivní 

vrcholoví             

a výkonnostní 

sportovci             

- dospělí          

nad 18 let

NEVYPLŇUJE SE



V Přerově dne:

Jméno a příjmení 

žadatele ***)

Název žadatele o poskytnutí dotace:

Poznámka: Náklady položky "Mzdy, platy a odměny trenérů…" nesmí překročit 50 % z celkové poskytnuté dotace.

***) u právnické osoby uveďte jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů), název/obchodní firmu

*) nehodící se škrtněte.              

a ostatních položek činnosti / organizace akce, na které statutární město Přerov dotaci neposkytuje. 

žadatele ***)

Podpis 

**) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které lze dotaci statutárního města Přerova použít        

Celkové předpokládané náklady**) sportovní činnosti dospělých/ organizace sportovní akce dospělých*) 

na rok 2020 v Kč bez DPH, je-li žadatel o poskytnutí dotace jejím plátcem.

(Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů minimálně 30 % z jiných zdrojů, než je 

dotace od statutárního města Přerova).

Razítko žadatele

o poskytnutí dotace:

-                                        Celkem v Kč:

náklady na výsledkový servis při organizaci 

závodu

soutěžní příspěvky (tj. vklady do soutěží a turnajů, 

vstupní a licenční poplatky, startovné)

náklady na zdravotní službu při organizaci akce

ceny pro účastníky jednorázové sportovní akce

mzdy, platy a odměny trenérů za práce konané na 

základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr … (dále viz článek 

I bod 1 této smlouvy)

náklady na rozhodčí (tj. na odměny na činnosti 

rozhodčích,  jízdné, stravné, nocležné)

náklady spojené s užíváním sportovního zařízení ve 

výpůjčce (tj. náklady na teplo, elektr. energii, plyn, 

tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou 

vodu (dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

pořízení a údržba vybavení (tj. pořízení a údržba 

sportovního  náčiní, sportovního nářadí, sportovního 

oblečení vč. obuvi), s výjimkou pořízení vybavení 

prostřednictvím leasingu

náklady na údržbu a opravy pronajatého nebo 

vypůjčeného sportovního zařízení … (dále viz 

článek I bod 1 této smlouvy)

-                                             

Příloha žádosti č. 2

Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti / organizace sportovní  

akce dospělých*) na rok 2020 bez DPH, je-li žadatel o poskytnutí dotace jejím plátcem

Předpokládaná výše dotace  

statutárního města Přerova použitá na 

jednotlivé nákladové položky bez DPH, 

je-li žadatel o poskytnutí dotace jejím 

plátcem v Kč

100 % předpokládaných nákladů žadatele 

o poskytnutí dotace na jednotlivé 

nákladové položky bez DPH, je-li žadatel o 

poskytnutí dotace jejím plátcem v Kč

Jednotlivé nákladové položky 

sportovní činnosti / organizace sportovní akce 

dospělých *), na které lze dotaci statutárního 

města Přerova použít

nájemné sportovního zařízení včetně nákladů 

spojených s užíváním tohoto předmětu nájmu (tj. 

nákladů na teplo, elektr. energii, plyn, tuhá paliva, 

vodné, stočné, srážková voda, teplá voda…. (dále viz 

článek I bod 1 této smlouvy)

doprava příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců 

příjemce, kteří konají pro příjemce práci na 

základě  pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných ... (dále viz článek I bod 1 této smlouvy)



Příloha č. 3 

 

Čestné prohlášení  
 

Pro žadatele – právnickou osobu 

 

Čestné prohlášení 
 

Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,            

 

IČ: …………………………, se sídlem ………………………………………………………  

nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 

statutárním městem, příp. osobám, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 

žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 

v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 

povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně poskytovateli písemně oznámit. 
 

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 

poskytovatel oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 

městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast. 
 

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace: 

- Kulturní a informační služby města Přerova 
- Sociální služby města Přerova 

- Městská knihovna v Přerově 

- základní školy 
- mateřské školy 

- Zařízení školního stravování Přerov 
 

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost: 

- Technické služby města Přerova, s. r. o. 
- Teplo Přerov, a. s. 

- Přerovská rozvojová, s. r. o. 

- Sportoviště Přerov, s. r. o. 
 

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

 

V ………………………… dne ………………………  

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

                                                                              

jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů) 

název/obchodní firma  

event. razítko žadatele  

 
 

** uveďte název/obchodní firmu  



Příloha č. 4 

 

Zproštění mlčenlivosti 

 
 

Já, níže podepsaný(á)*)................................................................................................................ 

 

 .................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 

 

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti 

 

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se: 

 

1) správy daní – místního poplatku:  

 ze psů 

 za užívání veřejného prostranství 

 z ubytovací kapacity 

 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

 

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy: 

 pokut 

 nákladů řízení 

 

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle 

daňového řádu 

 

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách. 

 

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci dotačního 

programu na rok 2020. 

 

V ………………………… dne ………………………  

 

 

                                                                                           ………………………………… 

                                                                           podpis (event. razítko)  

 

 
*) právnická osoba uvede jméno, příjmení, údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / 

jeho člena(ů),název/obchodní firmu, IČ, sídlo 



 1 

Příloha č. 5 

VZOR  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace  
 

číslo smlouvy:………………. 
 

 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené …………….. 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02, Přerov 2 

číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen poskytovatel) 

 

 

a 

 

 

 u právnické osoby: 

obchodní firma, název……… 

IČ: …………………………………… 

DIČ: v případě, že je plátcem DPH 

zapsaná …..(rejstřík, značka)…… 

zastoupená ………………………………  

se sídlem ……………………………… 

místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od sídla ………………………… 

číslo bankovního účtu: ………………………………. 

(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Přerova 
podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

 
 

Článek I 

Předmět smlouvy 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši  …......…. 

Kč (slovy: …………………………. korun českých) na 
 

- nájemné sportovního zařízení (tj. sportovní haly, tělocvičny, fotbalového hřiště, 

kurtu, atletické dráhy a sektorů, sportovní herny, zimního stadionu, bazénu, turistické 
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chaty, lyžařského vleku, příp. dalších sportovních areálů všeho druhu) včetně 

nákladů spojených s užíváním tohoto předmětu nájmu (tj. nákladů na teplo, 

elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou vodu, 

svoz odpadu, spotřebu materiálu, úklid a správcovství předmětu nájmu), hrazené 

přímo dodavateli nebo pronajímateli 
 

- náklady spojené s užíváním sportovního zařízení (tj. sportovní haly, tělocvičny, 

fotbalového hřiště, kurtu, atletické dráhy a sektorů, sportovní herny, zimního 

stadionu, bazénu, turistické chaty, lyžařského vleku, příp. dalších sportovních areálů 

všeho druhu) ve výpůjčce (tj. náklady na teplo, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, 

vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu materiálu, úklid 

a správcovství předmětu výpůjčky), hrazené přímo dodavateli nebo půjčiteli 
 

- náklady na údržbu a opravy pronajatého nebo vypůjčeného sportovního 

zařízení včetně pořízení nebo užívání techniky související s údržbou a opravami 

uvedeného sportovního zařízení 

- pořízení a údržbu vybavení (tj. pořízení a údržbu sportovního náčiní, sportovního 

nářadí, sportovního oblečení včetně obuvi), s výjimkou pořízení vybavení 

prostřednictvím leasingu 

- dopravu příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců příjemce, kteří konají  

pro příjemce práci na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, na sportovní akce s vlastní účastí příjemce  

nebo na tréninky v rámci sportovní činnosti. Vlastní účast příjemce na sportovní 

akci nebo na tréninku bude prokazatelným způsobem uložena a archivována 

u příjemce 

- náklady na rozhodčí (tj. na odměny na činnosti rozhodčích, jízdné, stravné, 

nocležné) 

- náklady na výsledkový servis při organizaci závodu 

- mzdy, platy a odměny trenérů za práce konané na základě pracovního poměru 

nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných 

odvodů, nebo na odměny a plnění trenérům vyplývající z jiných právních vztahů 

- soutěžní příspěvky (tj. vklady do soutěží a turnajů, vstupní a licenční poplatky, 

startovné) 

- ceny pro účastníky jednorázové sportovní akce 

- náklady na zdravotní službu při organizaci akce  

(dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v období 

od ……………. do …………v souvislosti se sportovní činností příjemce / 

s organizací sportovní akce příjemcem v oblasti sportu (bude blíže konkretizováno), dle 

ustanovení této smlouvy. DPH není způsobilým výdajem hrazeným z dotace ve výši 

zákonného nároku na odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

                  

2. Příjemce dotaci poskytnutou podle této smlouvy přijímá a je oprávněn použít 

účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek uvedených v článku I bodě 1 

této smlouvy. Příjemce se zavazuje použít peněžní prostředky poskytnuté podle této 

smlouvy hospodárně a výhradně v souladu s obsahem této smlouvy.  
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PRO PŘÍPAD DOTACE NA ORGANIZACI SPORTOVNÍ AKCE 

 

V případě, že se sportovní akce, na jejíž organizaci je určena dotace podle této 

smlouvy, z objektivních předem nepředvídatelných důvodů (zejména nepříznivých 

klimatických podmínek) uskuteční v jiném (náhradním) termínu než je uveden v odst. 

1, pak o této skutečnosti je příjemce povinen bezodkladně písemně informovat 

poskytovatele a řádně ji odůvodnit. Splní-li povinnost podle předchozí věty, má  

se za to, že dotaci využil na organizaci sportovní akce uvedené v odst. 1. 

 

3. Příjemce je oprávněn použít na úhradu nákladů položky „mzdy, platy a odměny 

trenérů za práce konané na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů, nebo na odměny a plnění 

trenérům vyplývající z jiných právních vztahů“ nejvýše ……. Kč, tj. nejvýše 50 % 

z celkové výše dotace uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy.  

 

 

PRO PŘÍPAD DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST NAD 100 000 Kč NA JEDNU 

ŽÁDOST 

 

4. V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2020 ukončí sportovní činnost, 

na jejíž položky byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy,  

je povinen poskytovateli vrátit finanční prostředky ve výši …..…..… Kč. (např. v případě 

celoroční činnosti za každý i započatý měsíc 1/12 celkové výše dotace) 

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta poskytovatelem dotace 

uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je poskytovatel povinen příjemci poskytnout 

již pouze dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy sníženou o ……..… Kč.  
(např.  v případě celoroční činnosti za každý i započatý měsíc 1/12 celkové výše dotace)   

 

 

 

PRO PŘÍPAD DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST NAD 200 000 Kč NA JEDNU 

ŽÁDOST DO 500 000 Kč 
 

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta poskytovatelem druhá 

splátka dotace uvedená v článku II této smlouvy, je poskytovatel povinen příjemci 

poskytnout již pouze druhou splátku dotace dle článku II této smlouvy sníženou  

o …...…. Kč. (např. v případě celoroční činnosti za každý i započatý měsíc 1/12 celkové výše dotace) 

 

Pozn.: Pokud příjemce obdrží dotaci na více sportovních činností, je s předmětným 

krácením dotace spojeno jen ukončení všech těchto činností v průběhu 

kalendářního roku 2020. Takto se v tomto případě upraví i ustanovení bodu 4. 

 

 

Článek II  

Doba plnění 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy  

ve dvou splátkách na účet číslo ………………. vedený u ……………...., a. s., pobočka 

…………………….., a to následovně: 
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-  částku ve výši …………………… Kč do ……………, 

-  částku ve výši …………………… Kč do …………….                                                                                                                     

 

 

Pozn.: 2 splátky ve stejné výši – u dotace nad 200 000 Kč.   

 

PRO PŘÍPAD SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NAD 250 tis. Kč 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy  

ve dvou splátkách na účet číslo ……………. vedený u …………………….a.s., pobočka 

………………., a to následovně: 

 

- částku ve výši ………………….. Kč do 30. 4. 2020 (1. splátka dotace), 

- částku ve výši …………………...Kč do 31. 08. 2020 (2. splátka dotace), 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že 2. splátka dotace bude příjemci poskytovatelem 

vyplacena pouze za podmínky, že příjemce ve lhůtě 60 dnů před termínem každé 

příslušné splátky dotace předloží poskytovateli řádně vyplněné  

a podepsané čestné prohlášení dle přílohy č. …. ne starší než 5 dnů. Nepředloží-li 

příjemce v uvedené lhůtě řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení dle předchozí 

věty, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle čl. V odst. 3 písm. e) této 

smlouvy. 

 

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že 2. splátka dotace bude příjemci 

poskytovatelem vyplacena pouze za podmínky, že ke dni jejich splatnosti nebude mít 

příjemce jakýkoli neuhrazený splatný dluh vůči poskytovateli nebo poskytovatelem 

založeným nebo zřízeným právnickým osobám nebo právnickým osobám, v nichž má 

poskytovatel majetkovou účast.  Bude-li mít příjemce jakýkoli neuhrazený splatný dluh 

podle předchozí věty, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle čl. V odst. 3 

písm. f) této smlouvy. Příjemce souhlasí s tím, aby si poskytovatel skutečnost, zda 

příjemce má neuhrazený splatný dluh vůči poskytovateli nebo právnickým osobám 

zřízeným nebo založeným poskytovatelem, příp. právnickým osobám, ve kterých má 

poskytovatel majetkovou účast, vždy prověřil; poskytovatel si bude tuto skutečnost 

prověřovat vždy k 15. dni kalendářního měsíce, v němž nastává splatnost příslušné 

splátky dotace s tím, že prověří i skutečnost, zda ke dni splatnosti příslušné splátky dotace 

nenastane splatnost jakéhokoli dluhu příjemce vůči poskytovateli nebo poskytovatelem 

založeným nebo zřízeným právnickým osobám nebo právnickým osobám, v nichž má 

poskytovatel majetkovou účast. V takovém případě bude příslušná splátka dotace příjemci 

vyplacena až poté, co poskytovatel ověří skutečnost, že splatný dluh byl příjemcem řádně 

a včas uhrazen; do této doby není poskytovatel v prodlení s úhradou příslušné splátky 

dotace. 

 

 

Článek III 

Poskytnutí a finanční vypořádání dotace 

 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci na účel uvedený v článku I bodě 1 této smlouvy 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. 
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2. Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů činnosti / akce / …  
(bude blíže konkretizováno), na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně  

30 % jejích celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od poskytovatele. 

 

 

3.  Znění bodu 3 tohoto článku dle jednotlivých oblastí dotačních programů – platí  

pro dotace ve výši nad 50 000 Kč: 

 

I.   Oblast sportu - případy, kdy je dotace poskytnuta na sportovní činnost 

 

3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy 

při sportovních akcích v prostorách sportoviště na viditelném místě a v některém  

z písemných reklamních materiálů vztahujících se ke sportovní činnosti příjemce 

uvedené v článku I bodě 1 této smlouvy (tj. na pozvánkách, plakátech, v propozicích  

o soutěži, brožurách, ročenkách a obdobných písemných tiskopisech) prezentovat 

znak statutárního města Přerova a finanční spoluúčast statutárního města Přerova  

na celoroční činnosti příjemce. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit  

do …………. 

 

II. Oblast sportu - případy, kdy je dotace poskytnuta na organizaci sportovní akce          
     
3.  Příjemce je povinen při konání sportovní akce uvedené v článku I bodě 1 této smlouvy 

v prostorách sportoviště na viditelném místě a v některém z písemných reklamních 

materiálů vztahujících se k této akci prezentovat znak statutárního města Přerova  

a finanční spoluúčast statutárního města Přerova na organizaci této akce.  

 

4. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku statutárního města 

Přerova pro účely propagace finanční spoluúčasti poskytovatele podle této smlouvy. 
 

5. Příjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci finančně vypořádat formou písemné 

specifikace, a to ve formě a obsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

Z uvedené specifikace musí být patrné: 
 

- celkové finanční částky uhrazené příjemcem (100 % skutečných nákladů příjemce)  

na jednotlivé položky činnosti / organizace akce / účasti na akci , na něž byla dotace 

poskytnuta, realizované příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato 

smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově související s obdobím od ….. do …….), 
 

- výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy a použitá na úhradu jednotlivých 

položek činnosti / organizace akce / účasti na akci dle této smlouvy, realizovaných 

příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí 

dotace (věcně a časově související s obdobím od ……. do……..), 
 

- celkové náklady výše uvedené činnosti / organizace akce / (* blíže specifikovat), realizované 

příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí 

dotace (věcně a časově související s obdobím od ….. do…….), 
 

dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
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6. Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy 

předložit Odboru ….........………………………………. Magistrátu města Přerova 

nejpozději do ……………… 
 

7. Příjemce je povinen k písemné specifikaci uvedené v článku III bodě 5 této smlouvy 

předložit užití znaku statutárního města Přerova v souladu s ustanovením článku III 

bodu 3 této smlouvy např. fotodokumentací. Příjemce je povinen v souvislosti 

s plněním povinnosti dle tohoto odstavce postupovat v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů, to znamená,  

že na předkládaných fotografiích nesmějí být žádné identifikovatelné osoby. 
 

8. Nevyčerpané peněžní prostředky dotace vrátí příjemce poskytovateli v termínu               

do ……………. na účet číslo ……………….., VS …………………, vedený u České 

spořitelny, a. s. 
 

9. Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce 

použil poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této 

smlouvy a zda příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy,  

a to v rozsahu celého účetnictví příjemce. Příjemce, který je fyzickou osobou 

nepodnikatelem, je povinen uchovávat doklady související s poskytnutou dotací 

po dobu 5 let ode dne předložení jejího finančního vypořádání. 

 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu 

realizace položek činnosti / akce / … /, na něž je dotace poskytnuta. 

Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je poskytovateli 

nebo osobě jím pověřené umožnit a poskytnout poskytovateli nebo osobě jím 

pověřené veškerou součinnost. 

 

 

PRO OBLAST SPORTU – SPORTOVNÍ ČINNNOST 

Je-li dotace podle této smlouvy poskytována na sportovní činnost dospělých, pak 

poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat skutečnosti 

týkající se počtu členů příjemce nebo osob účastnících se činnosti příjemce, a to 

zpětně k datu podání žádosti o poskytnutí této dotace. 

 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené 

kontroly pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené 

kontroly jak v průběhu, tak i po uplynutí kalendářního roku ……….. 

 

10. Příjemce je povinen do …………… na originále dokladu prokazujícího náklady, 

na něž byla použita dotace dle této smlouvy, uvést údaj o tom, že tyto náklady, 

příp. jaká část těchto nákladů, byly hrazeny z prostředků této dotace. 

 

11. Poskytovatel sděluje příjemci a příjemce tímto výslovně bere na vědomí, že 

poskytnutí dotace ve výši…………. Kč podle této smlouvy zakládá poskytnutí 

podpory malého rozsahu (de minimis) podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
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unie na podporu de minimis. Dnem poskytnutí podpory de minimis je den uzavření 

této smlouvy. 

 

12. Příjemce je povinen Odboru …………………………. Magistrátu města Přerova 

písemně oznámit každou změnu týkající se jeho identifikačních údajů uvedených 

v záhlaví této smlouvy, nebo písemně oznámit ukončení činnosti/ provozu/ projektu/ 

registrované sociální služby v průběhu kalendářního roku 2020, a to nejpozději do 30 

kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo kdy tato změna byla přijata. 

Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do ………... V případě, že příjemce  

před uzavřením této smlouvy s poskytovatelem uzavřel jinou veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí dotace z dotačního programu poskytovatele pro r. 2020 a splnil povinnost 

oznámit změnu týkající se jeho identifikačních údajů podle uvedené smlouvy, pak se 

tato povinnost považuje za splněnou i pro účely této smlouvy. Příslušný odbor 

Magistrátu města Přerova, který předmětné oznámení o změně identifikačních údajů 

příjemce nebo o ukončení činnosti/ provozu/ projektu/ registrované služby v průběhu 

kalendářního roku 2020 obdržel, má povinnost jej bez zbytečného odkladu předat 

všem ostatním odborům Magistrátu města Přerova, které administrují žádosti  

o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. 

 

13. Použije-li příjemce finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy na zhodnocení 

majetku ve vlastnictví poskytovatele, příjemce se zavazuje, že nebude  

po poskytovateli požadovat protihodnotu či finanční kompenzaci toho, oč se hodnota 

tohoto majetku tímto zhodnocením zvýšila, a to ani po skončení užívání tohoto 

majetku příjemcem.  
(* Toto ustanovení bude smlouva obsahovat pouze v  případě, že zhodnocení majetku ve vlastnictví poskytovatele je jednou  

z  položek, na které lze dle této smlouvy finanční podporu použít.) 

 

14. Příjemce je povinen při použití finančních prostředků poskytnutých dle této smlouvy 

postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li příjemce při využití 

finančních prostředků zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je povinen postupovat při 

zadávání veřejné zakázky podle tohoto zákona.  

 

15. Je-li příjemcem právnická osoba, je příjemce povinen bezodkladně, nejpozději  

do 7 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, oznámit poskytovateli zahájení 

insolvenčního řízení proti němu a též svůj vstup do likvidace. Je-li příjemcem 

právnická osoba, pak je taktéž povinen zaslat poskytovateli informaci o své přeměně, 

jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být 

přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou 

související právní i ekonomickou dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit 

jím požadované další informace vztahující se k chystané přeměně. 

 

16. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období  

3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce povinen neprodleně po rozdělení 

kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory 

za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis dle této smlouvy rozdělit 

v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se 

příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.   
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Článek IV 

Sankční ujednání 

 

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých peněžních 

prostředků nebo jejich části příjemcem poskytovatel postupuje v souladu 

s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně penalizace. (Pozn. Bude-li příjemcem 

příspěvková organizace zřízená statutárním městem Přerovem, postupuje se v dané věci  

dle ustanovení § 28 odst. 10 a 11 uvedeného zákona – v tomto smyslu se v daném případě upraví  

i toto ustanovení smlouvy.) 

 

2. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje do čestného prohlášení, které je 

přílohou č. 3 žádosti o poskytnutí dotace, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši poskytnutých prostředků. Poskytovatel v takovém 

případě neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v  roce 2021 a 2022 

veřejnou finanční podporu. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje  

dle první věty tohoto odstavce smlouvy z důvodu administrativního pochybení 

marginálního charakteru, které nemá vliv na účel dotace dle čl. I této smlouvy,  

je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové výše 

dotace; v takovém případě pro příjemce neplatí omezení dle druhé věty tohoto 

odstavce smlouvy.  

 

 

PRO PŘÍPAD DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST 

 

2.  V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje do čestného prohlášení, které  

je přílohou č. 3 žádosti o poskytnutí dotace, nebo do přílohy č. 1 žádosti  

o poskytnutí dotace (pro oblast sportu), je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši poskytnutých prostředků. Poskytovatel v takovém případě 

neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v  roce 2021 a 2022 veřejnou 

finanční podporu. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje dle první věty 

tohoto odstavce smlouvy z důvodu administrativního pochybení marginálního 

charakteru, které nemá vliv na účel dotace dle čl. I této smlouvy, je povinen provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové výše dotace; v takovém 

případě pro příjemce neplatí omezení dle druhé věty tohoto odstavce smlouvy.  

 

3. V souladu s § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se dále vymezují podmínky 

související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty (§ 10a odst. 5 písm. 

i) téhož zákona), jejichž porušení příjemcem bude považováno za méně závažné 

takto: 

 

- povinnost dle čl. III odst. 2 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 3 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 5 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 6 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 7 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 10 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 12 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 15 této smlouvy,  
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- povinnost dle čl. I odst. 3 této smlouvy. 

 

4. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 2 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši             

rozdílu mezi celkovou výší poskytnuté dotace a částkou ve výši 90 %  

z celkových nákladů na činnost/ akce/, na jejíž/ položky byla  dotace poskytnuta. 
 

5. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodu 3 této 

smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 

poskytovatele ve výši 5 % z celkové výše dotace. 
 

6. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 5 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % 

z celkové výše dotace. 
 

7. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 6 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 10 % 

z celkové výše dotace. 
 

8. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 7 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % 

z celkové výše dotace. 
 

9. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodu 9 této 

smlouvy, poskytovatel neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v  roce 

2021 a 2022 veřejnou finanční podporu. Tímto ujednáním není dotčen postup  

podle příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

10. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 10 této smlouvy,  

je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele  

ve výši 5 % z celkové výše dotace. 
 

11. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 12, je povinen provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % z celkové 

výše dotace. 
 

12. Příjemce čestně prohlašuje, že všechny výše uváděné údaje o osobě příjemce jsou 

pravdivé. Prokáže-li se opak, je příjemce povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši poskytnutých prostředků. 
V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje dle předchozí věty z důvodu 

administrativního pochybení marginálního charakteru, které nemá vliv na účel dotace 

dle čl. I této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 

5 % z celkové výše dotace.  

  

13. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedenou v článku III bodu 15 této 

smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 

poskytovatele ve výši 5 % z celkové výše dotace. 
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PRO PŘÍPAD DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST A ORGANIZACI 

SPORTOVNÍ AKCE 
 

14. Nesplní-li příjemce povinnost podle čl. I odst. 3 této smlouvy, je povinen provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši částky 

odpovídající rozdílu mezi částkou dotace skutečně použitou příjemcem na náklady 

položky „mzdy, platy a odměny trenérů za práce konané na základě pracovního 

poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných 

odvodů, nebo na odměny a plnění trenérům vyplývající z jiných právních vztahů“  

a částkou ………… Kč (tj. částkou rovnající se 50 % z celkové výše dotace). 

 

 

Článek V 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. 

 

2. Smluvní strana může taktéž podat písemný návrh na zrušení této smlouvy 

v případech uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů porušení povinností 

příjemce stanovenou touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, případně 

v dalších případech níže uvedených, a to zejména pokud: 

 

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

c) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 

d) je v likvidaci 

 

 

 

PRO PŘÍPAD SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NAD 250 tis. Kč 

 

e) nepředložil poskytovateli dotace včasné, řádně vyplněné a podepsané čestné 

prohlášení dle přílohy č.……. před poskytnutím 2. splátky dotace  

podle čl. II této smlouvy. 

f) má vůči poskytovateli nebo poskytovatelem založeným nebo zřízeným 

právnickým osobám, případně právnickým osobám, v nichž má poskytovatel 

majetkovou účast, jakýkoli neuhrazený splatný dluh. 

 

 

4. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí v ní být uveden výpovědní 

důvod. 
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5. Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení 

příjemci. Účinky doručení nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním  

nebo opomenutím doručení zmařil. 

 

6. Příjemce je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem 

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů  

od ukončení této smlouvy výpovědí, nebude-li ve výpovědi uvedena delší lhůta. 

 

7. Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je příjemce povinen vrátit 

poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření dohody 

o ukončení této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

8. Pokud příjemce poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené lhůtě nevrátí 

poskytovateli, považují se tyto poskytnuté peněžní prostředky za zadržené ve smyslu 

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

pozdějších předpisů.  

 

 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

PRO PŘÍPAD DOTACE NAD 50 TIS. KČ, KTERÁ JE POVINNĚ 

UVEŘEJŇOVÁNA PODLE ZÁKONA Č. 340/2015 Sb., O REGISTRU SMLUV 

 

1.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

 

 

2. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta případným žadatelům 

a zveřejněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů.  

 

PRO PŘÍPAD DOTACE NAD 50 tis. Kč, KTERÁ JE POVINNĚ 

UVEŘEJŇOVÁNA PODLE ZÁKONA Č. 340/2015 Sb., O REGISTRU SMLUV 

 

Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra 

ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto 

smlouvu zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v uvedené lhůtě poskytovatel. 
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PRO PŘÍPAD DOTACE NAD 50 tis. Kč, KTERÁ NENÍ POVINNĚ 

UVEŘEJŇOVÁNA PODLE ZÁKONA Č. 340/2015 Sb., O REGISTRU SMLUV 

 

Poskytovatel v souladu s § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejní tuto smlouvu  

na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. Veřejnoprávní smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let 

ode dne zveřejnění.  

 

3. Poskytovatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejících právních předpisů, 

příjemce, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, 

jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování 

nezbytné pro poskytování  plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů 

bude poskytovatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy  

a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování 

osobních údajů poskytovatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici  

na webových stránkách poskytovatele dostupných  

z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-

gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

 

4. Právní vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova 

na svém …………… zasedání, konaném dne…………….., usnesením č. ………  . 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
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V Přerově dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………................          ....................................……........... 

                    VYPSAT                                                         VYPSAT 

        jméno, příjmení       

(primátor/náměstek primátora)  u právnické osoby – statutární 

orgán/jeho člen(ové) (jméno, příjmení, 

údaj o funkci/funkcích) 

 

statutární město Přerov  u právnické osoby – název/obchodní 

poskytovatel  firma 

 příjemce 

 

 příp. zástupce na základě plné moci 

 

 

Přílohy:  

VYPSAT – např.: Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace vrcholového  

a výkonnostního sportu dospělých poskytnuté v roce 2020 

 



Krycí list Vypořádání přijato dne (razítko podatelny):

Finanční vypořádání dotace

poskytnuté v roce 2020 

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Jméno a příjmení 

příjemce ***) Podpis příjemce ***)

Poznámka: Náklady položky "Mzdy, platy a odměny trenérů…" nesmí překročit 50% z celkové poskytnuté dotace.

náklady na údržbu a opravy pronajatého 

… (dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

soutěžní příspěvky ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

Celkové náklady*) sportovní činnosti dospělých/ organizace sportovní akce dospělých**) 

za rok 2020 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem. (Pozn. Příjemce se musí podílet na 

financování těchto celkových nákladů minimálně 30 % z jiných zdrojů, než je dotace od 

statutárního města Přerova).

Příloha č. 1 smlouvy

náklady spojené s užíváním …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

Konkrétní položky dle ustanovení

 článku I bodu 1 této smlouvy

Výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy 

a použitá na konkrétní položky dle ust. čl. I bodu 1 

této smlouvy bez DPH,  je-li příjemce jejím 

plátcem v Kč

Oblast - vrcholový a výkonnostní 

sport dospělých

100 % skutečných nákladů příjemce dle ust. čl. III bodu 5 

této smlouvy na konkrétní položky dle ust. čl. I bodu 1 

této smlouvy bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem v Kč

ceny pro účastníky jednorázové …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

mzdy, platy a odměny trenérů za práce ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

***) u právnické osoby uveďte jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu příjemce / jeho člena(ů), název/obchodní 

firmu

náklady na zdravotní službu …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

CELKEM v Kč:

činnosti dospělých / organizace sportovní akce dospělých, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy.                    

**)   nehodící se škrtněte.      *) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek sportovní 

-                                                      -                                             

nájemné sportovního zařízení včetně …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady na výsledkový servis …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

doprava příjemce nebo jízdní náklady …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

pořízení a údržba vybavení …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady na rozhodčí ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)



1 
 

Příloha č. 6 

 
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

 
 
 

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na 
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 
(např. 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015; 1. 4. 2015 - 31. 12. 2015): 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 

   

   

   

   

   

                                                 
1  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou činnost, 

tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 

z pohledu pravidel podpory de minimis. 



2 
 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 
 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 
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5. Žadatel níže svým podpisem 
 
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly. 
  

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

 
 

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 



Příloha č. 7 

 

Čestné prohlášení o exekučním řízení 
 

Pro žadatele – právnickou osobu 

 

Čestné prohlášení 
 

Čestně prohlašuji, že proti ………………………………………………………………… *,            

 

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 

 

 

není jako povinnému vedeno exekuční řízení, 

 

 

 

 

 

 

V ………………………… dne ………………………  

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

                                                                              

jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů) 

název/obchodní firma  

event. razítko žadatele  

 

 

 

 

 

* uveďte název/obchodní firmu  

 



Příloha č. 8

dotačního 

programu C.

C1)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

děti a mládež do 18 let

dospělí

vrcholová (1. a 2. nejvyšší celorepubliková soutěž)

výkonnostní úroveň

úplná struktura oddílu ve všech věkových kategorií (systematická práce s 

mládeží jako příprava pro vrcholový sport)

umístění v celorepublikové dlouhodobé soutěži nebo na mistrovství ČR 

účast na ME, MS nebo OH za poslední 2 roky

úspěšnost sportu/sportovce, tradice

propagace a popularizace města, sledovanost médií 
3. Reprezentace města Přerova

30

50

30

Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2020

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na  sportovní činnost                                              

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých                                                                                                         

1. Velikost členské základny sportu 

2.

Dosažená sportovní úroveň 

(kolektivního nebo individuálního 

sportu)



Příloha č. 8

dotačního 

programu C.

C2)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů
úroveň akce (regionální, celorepubliková, 

mezinárodní) 

délka trvání (jednodenní, vícedenní)

náročnost organizace, zajištění zázemí akce

tradice a popularita sportovní akce 

počet účastníků a návštěvnost veřejnosti

úspěšnost sportu/sportovce, tradice

propagace a popularizace města,            

sledovanost médií 

Reprezentace města Přerova3. 30

Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního 

sportu dospělých pro rok 2020

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na organizaci                         

sportovní akce vrcholového a výkonnostního sportu dospělých                                                                                                

 1. Charakteristika sportovní akce 50

2. Význam sportovní akce 30


