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Dotační program na podporu  

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých  

pro rok 2023 
 

C – Vrcholový a výkonnostní sport dospělých 
 

1. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 
pro rok 2023 (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 3 800 000 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 2023 (předpokládaný termín prosinec 2022). 

 

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 750 000 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 750 000 Kč. 

 

Na dotaci není právní nárok a nelze ji soudně vymáhat. 
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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. 

 

Žadatel může v dotačním programu podat pouze jednu žádost, tzn. na sportovní činnost, 

nebo na organizaci sportovní akce.  

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. 

 

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat na podporu elektronických sportů, které jsou 

realizovány jako organizované soutěžní hraní počítačových her (tzv. e-sport). 

 

6. Lhůta pro podání žádostí o dotaci: 9. 1. 2023 – 16. 1. 2023 na adresu: 

 

Magistrát města Přerova 

Odbor sociálních věcí a školství  

Bratrská 709/34 

Přerov I-Město 

750 02 Přerov 2 

 

V případě osobního doručení musí být žádosti zaevidovány na podatelně Magistrátu 

města Přerova nejpozději 16. 1. 2023 do 17.00 hodin. V případě doručení žádosti poštou 

je pro dodržení termínu uzávěrky rozhodující datum poštovního razítka, nejpozději 

16. 1. 2023. Žádost lze podat nejpozději do 16. 1. 2023 rovněž elektronicky 

se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu nebo 

kvalifikovaným 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.  

mailto:posta@prerov.eu
http://www.prerov.eu/
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Stahuje-li žadatel formulář žádosti o poskytnutí dotace a povinné přílohy z webových 

stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění. 

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. Jana Jouklová Boháčová, telefon: 581 268 707,  

e-mail: jana.jouklova@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. Závazky do výše 10 Kč 

v součtu není nutné před poskytnutím dotace vypořádat. 

 

Administrátor je povinen v každém individuálním případě vyhodnotit, zda by se 

v případě uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mohlo jednat o poskytnutí veřejné 

podpory a posoudit právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí.  

V případě, že administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace by 

byla poskytnuta podpora de minimis, je povinen: 

a) vyžádat si od příjemce čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

(příloha č. 6), 

b) prostřednictvím právníka Odboru sociálních věcí a školství v Centrálním registru 

podpor malého rozsahu ověřit možnost poskytnutí podpory, 

c) 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, 

d) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku 

zamýšlené podpory de minimis. 

Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 2 a 5 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.  

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

však následující pracovní den poté, co smlouva o poskytnutí dotace nabyla účinnosti, 

předat kopii této smlouvy právníkovi Odboru sociálních věcí a školství, který provede 

registraci podpory de minimis do centrálního registru podpor de minimis. Registrace 

mailto:jana.jouklova@prerov.eu
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musí být provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy smlouva 

o poskytnutí dotace nabyla účinnosti. 

Dojde-li ke změně ve výši poskytnuté podpory de minimis, administrátor obratem 

kontaktuje právníka Odboru sociálních věcí a školství, který zajistí editaci záznamu 

v centrálním registru podpor de minimis.  

Nejedná-li se o veřejnou podporu v režimu 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 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 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 – 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 31. 3. 2023. 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. 

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

stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzory jsou uvedeny 

v příloze 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 2023 

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 – Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na podporu vrcholového 

a výkonnostního sportu dospělých 

Příloha č. 1 smlouvy – Finanční vypořádání dotace vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých poskytnuté v roce 2023 

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… 


