Jak získat
dotace a granty
do sportu?
METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRAŽSKÉ SPORTOVNÍ KLUBY

Tento metodický materiál byl vytvořen především pro potřebu diplomové práce
s názvem „Možnosti financování pražských sportovních klubů z veřejných rozpočtů”
s cílem pomoci pražským sportovním klubům při zpracování žádostí o dotace
a granty z veřejných rozpočtů.
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NA JAKÉ INSTITUCE SE OBRÁTIT?
Pražské sportovní kluby mají na výběr z pěti možných cest financování z
veřejných rozpočtů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Střešní organizace

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP)

Sportovní svazy

Městské části

Téměř pro každý pražský klub je možné splnit podmínky pro žádosti
v programech MŠMT a MHMP.
Doporučuji obrátit se na městské části, které většinou podporují
sportovní kluby na svém území nemalými částkami a vypisují velké
množství různých dotačních i grantových programů.
Pokud jste členem velké střešní organizace, informujte se jaké vyhlašuje programy.
Řada sportovních svazů vyhlašuje vlastní dotační programy.
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JAKÉ ZVOLIT PROGRAMY?
Zde jsou uvedeny programy, které jsou pražskými kluby nejvíce využívány. U
MŠMT, MHMP, České unii sportu a České obce sokolské se jedná o vybrané
projekty z podpory sportu. U městských částí a sportovních svazů jsou uvedeny oblasti, na jejichž podporu jsou dotace nejčastěji vyhlašovány. Jednotlivé
programy MČ jsou přístupné na jejich webových stránkách.

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o Program IV: Údržba a provoz sportovních zařízení
o Program VIII: Organizace sportu ve sportovních klubech
• Magistrát hlavního města Prahy
o Program I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
o Program III. B. Sportovní akce celostátního významu
o Program III. C. Sportovní akce celopražského významu
o Program IV. Tělovýchovné projekty celoročního charakteru se
zaměřením na sport pro všechny
• Městské části – každá městská část vypisuje své vlastní programy v oblasti:
o Podpora pravidelné sportovní činnosti
o Podpora sportovních akcí pro děti a mládež
o Podpora sportovních akcí v rámci sportu pro všechny
• Střešní organizace – každá organizace vypisuje programy pro své členy:
o Česká unie sportu – Projekt Sportuj s námi!
o Česká obec sokolská
- programy na podporu pořádání soutěží
- účast družstev na finálových soutěžích
- sportovní soustředění
- nově vzniklé oddíly

• Sportovní svazy – každý svaz vypisuje své vlastní programy v oblasti:
o Podpora mládežnických družstev
o Podpora trenérů
o Podpora vzdělávání trenérů
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KDE NAJÍT INFORMACE O VYHLÁŠENÝCH PROGRAMECH?
Téměř všechny instituce zveřejňují vyhlášené programy na svých webových
stránkách. Ne vždy je jednoduché je najít. V tabulce najdete odkaz a umístění,
kde je možné programy najít.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz/sport
→ neinvestiční dotace →vyhlášení podpory → dokument Státní podpora sportu
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu
→ o městě → finance → dotace a granty → sport a tělovýchova → Celoměstské
programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok
MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Praha 1
www.praha1.cz
Městská část - dotace a granty
Praha 2
www.praha2.cz
Úřad a samospráva - Úřední deska - Granty
Praha 3
www.praha3.cz
Samospráva - Zastupitelstvo - Fondy - Dotační fond
Praha 4
www.praha4.cz
Městská část - Granty a dotační programy
Praha 5
www.praha5.cz
Dotační programy
Praha 6
www.praha6.cz
Dotace - Vyhlášené dotace
Praha 7
www.praha7.cz
Úřad městské části - Dotace
Praha 8
www.praha8.cz
Granty a dotace
Praha 9
www.praha9.cz
Úřad a samospráva - Povinné informace - Granty a dotace
Praha 10
www.praha10.cz
Městská část - Finance - Dotace
Praha 11 - Jižní Město
www.praha11.cz
Dotace a fondy
Praha 12 - Modřany
www.praha12.cz
Rozvoj MČ, Fondy EU - Projekty - Granty
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KDE NAJÍT INFORMACE O VYHLÁŠENÝCH PROGRAMECH?

Praha 13 - Stodůlky
www.praha13.cz
Volný čas - Dotace a registrace subjektů v oblasti volného času
Praha 14 - Černý Most
www.praha14.cz
Život na Praze 14 - Dotace pro neziskovky
Praha 15 - Horní Měcholupy, Hostivař
www.praha15.cz
Odbory úřadu - Odbor školství, kultury a zdravotnictví - Sport
Praha 16 - Radotín
www.mcpraha16.cz
Městská část - Finance, dotace a granty, podnikání
Praha 17 - Řepy
www.repy.cz
Granty a dotace
Praha 18 - Letňany
www.praha18.cz
Hospodaření MČ - Dotace - Sport a volný čas
Praha 19 - Kbely, Satalice, Vinoř
www.praha19.cz
Úřad městské části - Dotace a granty
Praha 20 - Horní Počernice
www.pocernice.cz
Úřední deska - Účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v rámci projektu
Zdravá MČ
Praha 21 - Újezd nad Lesy
www.praha21.cz
Aktuality - Grantové programy
Praha 22 - Uhříněves
www.praha22.cz
Volný čas - Neziskové organizace - Granty a dotace
ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE
Česká unie sportu - projekt Sportuj s námi
www.cus-sportujsnami.cz
formulář k žádosti je zveřejňován vždy v průběhu měsíce listopadu na následující rok
Česká obec sokolská
www.sokol.eu
→ činnosti → výkonnostní sport → formuláře
SPORTOVNÍ SVAZY
informace jsou k nalezení na stránkách jednotlivých sportovních svazů
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DOPORUČENÉ PROGRAMY - ČINNOST ORGANIZACÍ

1. MŠMT Program VIII Organizace sportu ve sportovních klubech
VÝHODY
- vysoká pravděpodobnost získání dotace (v roce 2016 90% žadatelů úspěšně
získalo dotaci)
- rozdělení finančních prostředků dle velikosti členské základny žadatelů
- široké zaměření projektu
- na stránkách MŠMT je k dispozici manuál k vyúčtování projektu
- podání žádosti on-line
NEVÝHODY
- v případě společné žádosti TJ je klíč rozdělování financí jednotlivým oddílům
v kompetenci TJ (část dotace tak může být použita na náklady jednoty)
PRAKTICKÉ RADY
- pozor na splnění limitu 20 členů mladších 18 let
- pozor na určení, ke kterému roku se vztahují údaje o členské základně klubu

2. MHMP - Program I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
VÝHODY
- široké zaměření projektu
- výběr žadatelů ve vazbě na členskou základnu
- vyplacení dotace ex-ante
- podávání žádostí skrze střešní organizace
- možnost konzultací měsíc před uzávěrkou na Magistrátu hl. m. Prahy
NEVÝHODY
- klíč rozdělení financí v kompetenci střešní organizace
- administrativní náročnost při realizaci projektu s ostatními kluby
- vyplňování žádosti v softwaru 602 Form Filler (nutné nainstalovat)
PRAKTICKÉ RADY
- vyúčtování se předkládá pouze na poskytnutou výši dotace (pokud
je součástí vyúčtování doklad, který je čerpán jen částečně, musí být
zřetelně označen)
- pokud je dotace čerpána na platy trenérů mládeže je dobré, aby to bylo
ve smlouvě s nimi vyznačeno
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DOPORUČENÉ PROGRAMY - SPORTOVNÍ AKCE

1. MHMP – Program III C Sportovní akce celopražského významu
VÝHODY
- program je vyhlašován 2x ročně
- limit na akci je poměrně velký (50-100 tis Kč), limit na žádost je 500 tis Kč
- výplata ex-ante
NEVÝHODY
- možnost jen jedné žádosti (v rámci jedné žádosti může být více akcí)
- nutná spoluúčast ve výši 40 % nákladů akce
- hodnocení žádosti také na základě kritéria divácké atraktivity akce
- vyplňování žádosti v softwaru 602 Form Filler (nutné nainstalovat)
PRAKTICKÉ RADY
- dodržení velikosti spoluúčasti (doporučujeme spoluúčast raději min. 50%)
- zajištění prezentace hl. m. Prahy (umístění loga na propagačních
materiálech, umístění banneru v místě akce)

2. ČUS – Projekt Sportuj s námi
VÝHODY
- propagace v rámci projektu
- jednoduchý formulář žádosti (vyplňuje se pomocí aplikace Google Forms)
- relativně jednoduché zpracování vyúčtování
NEVÝHODY
- požadavek min. počtu 100 účastníků na akci (s výjimkou sportu, kde je
uspořádání akce v takovém počtu nemožné)
- nižší pravděpodobnost zařazení projektu (vybírají se projekty tak, aby bylo
zastoupení všech sportů a všech oblastí z celé ČR)
PRAKTICKÉ RADY
- výhodou žádosti je zapojení více sportovních odvětví
- přednost mají akce pro mládež
- po skončení akce je nutné vyplnit dotazník
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JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ŽÁDOSTI?
Žádosti se vyplňují do připravených formulářů různých formátů - word, excel, interaktivní formuláře (MHMP) nebo do on-line systému IS SPORT (MŠMT).
Následující seznamy jsou pouze informativního charakteru. Vždy si nejprve
pečlivě prostudujte aktuální podmínky vyhlášených programů.

Jaké informace se uvádějí?
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
• název organizace (celý název i s právní formou (např. z.s.))
• sídlo organizace (kompletní adresa)
• údaj o registraci - spisová značka, datum registrace, registrováno u soudu
(naleznete na www.justice.cz)
• číslo registrace stanov
• IČO
• bankovní spojení – název banky, číslo účtu, kód banky, datum uzavření
smlouvy (pozor na vyplňování čísla účtu – někdy se udává do kolonky zvlášť
bez kódu banky, někdy včetně kódu banky)
• daňové přiznání za předchozí rok – datum a název příslušného FÚ
• statutární orgán – jméno, příjmení, funkce, e-mail, telefonní číslo
• výpis statutárních zástupců s dokladem o jejich zvolení (od nabytí účinnosti
nového občanského zákoníku stačí zpravidla výpis z rejstříku – naleznete na
www.justice.cz)
PODROBNOSTI PROJEKTU
• celkové náklady projektu (pozor na jednotky (např. v tis Kč))
• požadovaná výše dotace (pozor na jednotky (např. v tis Kč))
• velikost členské základny
- z toho mládež (pozor na hranici věku mládeže pro daný rok)
- z toho dospělí
• seznam členské základny - jména, data narození, případně rodná čísla
(při zapisování do tabulky pozor na pořadí rok/měsíc/den v tabulkách)
• vybrané členské příspěvky za předchozí rok (pozor u některých programů
je podmínka minimálních členských příspěvků/za osobu/rok; pozor, u
některých programů se uvádí členská základna z předminulého roku)
• seznam sportovních odvětví (např. sportovní odvětví zastoupená v
rámci TJ)
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JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ŽÁDOSTI?
SPORTOVNÍ AKCE
• datum konání akce
• místo konání akce
• ročník akce (některé programy podporují pravidelné akce)
• kategorie účastníků – jen pro členy klubu/jen pro neregistrované/pro
všechny
• věkové kategorie účastníků (děti a dospívající/dospělí/senioři)
• plánovaný počet účastníků (aktivních/diváků)
• počet sportovních odvětví (většinou čím více, tím lépe)

Jaké dokumenty si připravit?
• úředně ověřené stanovy*
• kopie o přidělení IČO nebo výpis z veřejného rejstříku a sbírky listin (naleznete
na www.justice.cz)
• úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu
nebo jiný doklad prokazující smluvní vztah mezi bankou a klientem*
• úředně ověřené usnesení členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se
jmennými zástupci spolku (v případě že to nevyplývá z předchozích)*
• účetní závěrku a rozvahu za předcházející rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------*Úředně ověřené dokumenty většinou nesmí být starší než tři měsíce.

Na co si dát pozor při vyplňování?
• při uvádění nákladů projektu pozor na jednotky – v některých formulářích se
udává částka v tis. Kč
• při uvádění procentuální spoluúčasti pozor na dodržení limitu min. spoluúčasti
(některé interaktivní formuláře umí tento údaj vypočítat samy)
• při vyplňování tabulek ve formátu excel dávejte pozor na vysvětlivky, které
se rozbalují při umístění kurzoru nad buňkou
• při vyplňování tabulek v excelu pozor na nastavení buněk (text/číslo apod.)
• v některých formulářích je potřeba uvést zkratku kraje nebo sportovního
odvětví (seznam zkratek většinou bývá uveden v poznámce nebo ve samostatném souboru)
• při vyplňování formuláře v on-line systémech si hlídejte čas, po určitém
času nečinnosti se on-line systém sám odhlásí (čas, který vám ještě zbývá, se
odpočítává nahoře v záhlaví stránky)
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JAK PROJEKT SPRÁVNĚ VYÚČTOVAT?
Na co si dát pozor při vyúčtování?
• především pozor na termín doručení vyúčtování
• pozor na termín odeslání plateb z účtu
• pozor na vyúčtování jednoho nákladu ve dvou různých dotacích najednou
• držte se přesně pravidel možností čerpání
• pozor na podmínky min. a max. procentuální části dotace čerpané na určité
náklady
• pozor na podmínky min. a max. částky čerpané na určité náklady
• při platbě nezapomeňte přiložit výpis z účtu – tedy potvrzení, že peníze
skutečně odešly
• u dotací v režimu de minimis pozor na celkovou částku, která nesmí za dobu
předchozích 3 let přesáhnout výši 200 000 EUR všech dotací poskytnutých
v tomto režimu
• u vyúčtování akce se všechny náklady musí vztahovat k dané akci (doklady
vystavené po datu konání akce nemůžou být zahrnuty (kromě výdajů, které
jsou prokazatelně spojené s danou akcí))
• v případě, že jste dotaci nečerpali je nutné uvést zdůvodnění, objem a termín
vratky

Co je potřeba za dokumenty?
• vyplněné formuláře k vyúčtování (oficiální formuláře jsou obvykle ke stažení
na stránkách instituce)
• výkaz zisků a ztrát (pokud vedete podvojné účetnictví)
• přehled o příjmech a výdajích (pokud vedete jednoduché účetnictví)
• stručný komentář využití dotace
• soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech
• pracovní smlouvy s trenéry - na jejichž platy se dotace čerpá
• výplatní pásky
• potvrzení o vyplacení mzdy
• kopie platebních dokladů (účty, faktury)
.
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