Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem

Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji
v roce 2022
I. Základní ustanovení
1. Právní předpisy a dokumenty
Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu je v souladu
s těmito právními předpisy a dokumenty:
• zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
• zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
• Evropskou chartou sportu ze dne 19. 2. 2004,
• usnesením vlády ČR č. 591/2016 ze dne 27. června 2016 ke Koncepci podpory sportu 2016-2025
– SPORT 2025,
• Koncepcí rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025.
2. Účel dotačního programu
Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na území
Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé
nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize1 (tj. nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní
účastí) v jednom z níže uvedených kolektivních sportů (dále jen „vrcholové sportovní kluby“).
Důvodem podpory vrcholových sportovních klubů je zvyšování jejich konkurenceschopnosti,
což přispěje k propagaci Jihomoravského kraje nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodních
soutěžích. Podpora vrcholového sportu je zakotvena mj. i v Koncepci podpory sportu 2016-2025, nebo
Koncepci rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025. Příklad úspěšných sportovních subjektů
přivádí do sportu vyšší počet aktivních sportovců a zvyšuje povědomí o sportovních odvětvích.
Současně je tak podporován rozvoj široké základny výkonnostních sportů, tak jak jej definuje oblast
2 Koncepce podpory sportu 2016-2025, a jsou naplňovány i oblasti 1, 2 a 4 Koncepce rozvoje sportu
v Jihomoravském kraji do roku 2025.
V neposlední řadě je souvisejícím efektem výše uvedeného, propagace sportu na území Jihomoravského
kraje, a to zapojením sportovců působících v těchto klubech do akcí pořádaných Jihomoravským
krajem, zejména ve vztahu vůči dětem a mládeži, s cílem motivovat děti a mládež k provozování sportu.
3. Okruh způsobilých žadatelů
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být vrcholové sportovní kluby, tj. právnické osoby sídlící na
území Jihomoravského kraje, jejichž hlavní náplní jsou činnosti níže uvedených kolektivních sportů,
jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v sezónním období 2022/2023
v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize, vyjma
univerzitních soutěží.
V případě, že se v daném sportu hraje interliga, je tato považována za 1. úroveň soutěže daného sportu.
Následně nejvyšší liga tohoto sportu v České republice, ze které se do této interligy postupuje, je brána jako 2.
úroveň soutěže.
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Kolektivní sporty – rozdělení do skupin:
I.

Olympijské sporty– rozuměny sporty uvedené na stránkách Českého olympijského výboru
(https://www.olympijskytym.cz/sports?q=&category=loh
a
https://www.olympijskytym.cz/sports?q=&category=zoh ), jako sporty OH s jejich
konkrétními disciplínami

II.

Florbal

4. Lokalizace dotačního programu
Příjemci mohou být pouze způsobilí žadatelé se sídlem na území Jihomoravského kraje.
5. Předpokládaná výše celkové částky určené na dotační program
V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2022 byla na tento dotační program Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje na 8. zasedání konaném dne 16.12.2021 usnesením č. 763/21/Z8 schválena částka
16 000 000 Kč. Tato částka tvoří předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na
dotační program.
5. Účel dotace
Dotace je určena na úhradu zejména těchto druhů výdajů:
provozní výdaje na ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, výdaje na dopravu,
startovné, licence hráčů/sportovců, odměny rozhodčím, pronájem sportovních ploch/sportovišť,
nákup sportovního vybavení/materiálu neinvestičního charakteru (samotná movitá věc, popř.
soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 40.000 Kč), výdaje na propagaci/reklamu/správu
webových stránek klubu, zajištění lékařské péče hráčů/sportovců, zajištění fyzické i mentální
regenerace hráčů/sportovců, sportovní výživové doplňky pro hráče/sportovce, odměny trenérům do
výše max 30 % poskytnuté dotace apod.

II. Pravidla pro poskytnutí dotace
Výše dotace

1.

Pro účel stanovení výše dotace bude na základě účasti v ligových soutěžích České republiky či interligy
v daném sportu během sezonního období 2022/2023 vrcholový sportovní klub zařazen do jedné ze tří
kategorií:

Kategorie

Definice

Základ
pro
výpočet
dotace

A

Skupina I – Olympijské sporty – vrcholové sportovní kluby účastnící se
v sezoně 2022/2023 nejvyšší celostátní soutěže v České republice nebo
interligy v olympijských sportech

200 000 Kč

B

Skupina I – vrcholové sportovní kluby účastníci se v sezoně 2022/2023
druhé nejvyšší celostátní soutěže v České republice v olympijských
sportech
100 000 Kč
Skupina II – vrcholové sportovní kluby účastníci se v sezoně 2022/2023
nejvyšší celostátní soutěže v České republice nebo interlize ve
sportovních disciplínách – florbal
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C

Skupina II – vrcholové sportovní kluby účastníci se v sezoně 2022/2023
druhé nejvyšší celostátní soutěže v České republice nebo interlize ve
sportovních disciplínách – florbal

50 000 Kč

Konečná výše dotace bude stanovena na základě zařazení do kategorie A, B či C, a dále pak dle
hodnotících kritérií, která jsou určena výkonnostním, ekonomickým, marketingovým koeficientem a
koeficientem přínosu pro rozvoj sportu.
Základ pro výpočet dotace bude součtem těchto čtyř hodnotících koeficientů násoben, čímž dojde
k výpočtu výše dotace.
Výpočet: (základ pro výpočet dotace) * (výkonnostní koef. + ekonomický koef. + marketingový
koef.+ koef. přínosu) = výše dotace
V případě, že celková částka, která by na základě výše uvedených pravidel měla být na základě
dotačního programu vyplacena, převýší objem finančních prostředků určených na tento dotační
program, bude výše dotace všem žadatelům, kteří splní podmínky dotačního programu, ponížena
stejným poměrem. Žadateli tedy může být poskytnuta dotace v nižší výši, než je žadatelem požadována.
Maximální možná požadovaná výše dotace dle výše uvedeného je pro jednotlivé kategorie
následující:
V kategorii A – 3 600 000 Kč
V kategorii B – 1 800 000 Kč
V kategorii C – 900 000 Kč
Jestliže má vrcholový sportovní klub (jedna právnická osoba) více týmů/družstev2 hrajících rozdílné
úrovně soutěže (např. muži extraliga, muži 1.liga, ženy 1. liga), pro zařazení do výše uvedených skupin
je směrodatný pouze nejvýše postavený tým/postavené družstvo. Současně také při výpočtu nedochází
k součtu částek za jednotlivé týmy/družstva v rámci jednoho vrcholového sportovního klubu.
Časový harmonogram realizace činnosti a období pro čerpání dotace

2.

Realizace činnosti a čerpání dotace podporovaných aktivit uvedených v žádosti o dotaci musí spadat
do období od 01.08.2022 do 31.07.2023.
Platební podmínky

3.

Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje do 30
dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce jednorázovou
splátkou. Vzorová smlouva o poskytnutí dotace tvoří Přílohu č. 2 tohoto dotačního programu.

4.
•
•
•
•
•
•
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Neuznatelné výdaje činnosti
mzdy a ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění, včetně DPP a DPČ,
vyjma odměn rozhodčím a odměn trenérů do výše max 30 % poskytnuté dotace;
odměny a mzdy hráčů/sportovců;
výdaje na přestupy a hostování hráčů/sportovců;
leasing, půjčky;
výdaje na nákup nemovitostí;
výdaje na nákup kancelářských potřeb, výpočetní techniky či spotřební elektroniky a služby
s tím spojené (např. kopírování, poštovní služby, poplatky za telefon či internet);

Vztahuje se i na případ, kdy sportovní klub sdružuje vícero sportovních odvětví.
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•
•
•
•
•
•

bankovní poplatky;
daně;
pohoštění, občerstvení;
ceny, dary;
nákup pohonných hmot a úhrada cestovných nákladů nad rámec vymezený zákonem
energie, pojištění majetku.
Propagace sportu na území JMK

5.

Od podporovaných sportovních subjektů bude požadována součinnost při propagaci JMK a sportu jako
takového, která zahrnuje:
•
•

6.

umístění loga JMK na sportovním oblečení sportovců podporovaného sportovního subjektu;
po dohodě s poskytovatelem dotace účast vrcholového sportovního subjektu, v jehož prospěch
je dotace čerpána, alespoň na dvou vybraných akcích na území Jihomoravského kraje (např.
veletrh SPORT LIFE, vyhlášení Sportovce Jihomoravského kraje, tiskové konference
Jihomoravského kraje, účast na společných soustředěních s talentovanými mladými sportovci
v daném sportovním odvětví, návštěva mládežnických soutěží v daném sportu, autogramiády
pro veřejnost apod.).
Čerpání, vypořádání a kontrola dotace

Poskytnutí dotace, čerpání dotace, její vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vzorová smlouva
o poskytnutí dotace tvoří přílohu tohoto dotačního programu.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.08.2023 závěrečnou zprávu a finanční
vypořádání dotace.

7.

Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení sportu.
Kontaktní osoby:
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, kancelář č. 419

III. Pravidla pro předkládání žádostí, kritéria hodnocení žádostí a průběh dotačního
řízení
1.

Vyhlášení dotačního programu

Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na elektronické úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje (dotační portál
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dotační oblast Vzdělávání, sport a volný čas. http://dotace.krjihomoravsky.cz)
2.

Lhůta, způsob a místo podání žádosti
• Žádosti se podávají ve lhůtě od 01.08.2022 do 12.08.2022 do 10:00 hodin.

4

• Žádost musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových
stránkách Jihomoravského kraje a následně v listinné podobě nebo zejména datovou zprávou
do datové schránky.
• Elektronické formuláře žádostí jsou k dispozici na dotačním portálu http://dotace.krjihomoravsky.cz. Žadatel vyplní elektronickou verzi formuláře žádosti a odešle
ji prostřednictvím elektronické aplikace. Následně obdrží do e-mailu kontrolní kód, který slouží
ke kontrole stavu žádosti.
• Po vyplnění elektronického formuláře na internetových stránkách Jihomoravského kraje žadatel
žádost včetně všech povinných příloh ve stanovené lhůtě vytiskne a odevzdá v jednom originále
na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nebo odešle poštou na adresu:
Jihomoravský kraj, odbor školství - oddělení sportu, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo odešle
poskytovateli elektronicky datovou zprávou do datové schránky, či jiným způsobem s uznávaným
elektronickým podpisem.
• Žádost v listinné podobě, případně prostřednictvím datové schránky, musí být poslední den
a hodinu lhůty pro podání žádosti doručena poskytovateli.
• Žádost a výkaz zisků a ztrát (či jiná účetní evidence) musí být podepsány osobou
oprávněnou/osobami oprávněnými jednat za žadatele.
• K jednání za žadatele ve věci podání žádosti o dotaci a podpisem smlouvy může být žadatelem
zmocněna i jiná osoba, tato osoba však musí k žádosti přiložit příslušnou plnou moc v originále
nebo úředně ověřené kopii.
3.

Náležitosti žádosti

Každý žadatel (jedno IČO) může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně dvě žádosti
o dotaci, za podmínky, že sdružuje více týmů, kteří spadají do okruhu způsobilých žadatelů
definovaných v rámci čl. I. odst. 3. V případě podání více žádostí jedním žadatelem budou hodnoceny
pouze žádosti evidované elektronicky jako poslední v pořadí při zachování stanoveného limitu pro počet
podaných žádostí a dodržení termínu pro podávání žádostí.
Žádost musí obsahovat:
• správně a úplně vyplněný formulář žádosti;
• všechny povinné přílohy.
Povinné přílohy žádosti - nutno doložit vždy všechny, pokud není výslovně uvedeno jinak:
• platné stanovy spolku, statut společnosti či jiný obdobný dokument - dokládá se pouze pokud
nejsou dokumenty veřejně přístupné na portálu Ministerstva spravedlnosti Justice.cz;
• doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu - dokládá se pouze pokud nejsou
dokumenty veřejně přístupné na portálu Ministerstva spravedlnosti Justice.cz;
• fotokopie smlouvy o vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu;
• soupiska všech hráčů/sportovců předmětného vrcholového sportovního klubu/týmu/družstva;
• tabulka výsledného umístění klubu/týmu/družstva v dané lize v poslední řádně ukončené
sezóně3, pocházející z relevantního zdroje (webových stránek příslušného sportovního svazu);
• potvrzení příslušného svazu o účasti klubu v lize pro nadcházející sezónu;
• popis činnosti, která je předmětem žádosti o dotaci;
• předběžný položkový rozpis rozpočtu;
Řádně ukončenou sezónou se rozumí ta, která byla i přes opatření v souvislosti s pandemií COVID – 19
ukončena a bylo oficiálně vyhlášeno pořadí a vítěz dané ligy. Jestliže byly výsledky v souvislosti s pandemií
COVID-19 příslušným sportovním svazem anulovány, soutěž byla zastavena bez vyhlášení vítěze, nebo bez
vyhlášení pořadí na 2. a dalším místě, v takovém případě se nejedná o řádně ukončenou sezónu.
3
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• kopie výkazu zisků a ztrát či jiné účetní evidence, kde bude uvedena celková výše provozních
výdajů žadatele za uplynulý kalendářní/hospodářský rok, včetně podpisu osoby oprávněné
jednat/osob oprávněných jednat za žadatele;
• čestné prohlášení žadatele, zda má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace činnosti
(doloží pouze plátce DPH)
• úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů (u zapsaných spolků lze nahradit předložení úplného výpisu, předložením výpisu
částečného).
Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si další doplňující informace od žadatele, zejména ty,
které směřují k posouzení účelnosti a hospodárnosti poskytnuté dotace, nebo k posouzení bonity
žadatele.
4.

Hodnocení žádostí

V případě, že administrátor zjistí, že písemná žádost neobsahuje podpis oprávněné osoby, resp.
zmocněné osoby, nebo chybí povinná příloha žádosti, vyzve žadatele neprodleně k nápravě tohoto
nedostatku, a to prostřednictvím prostého e-mailu na adresu uvedenou jako kontaktní e-mail
ve formuláři žádosti. Žadatel ve lhůtě 3 pracovních dnů (počínaje dnem následujícím po odeslání
e-mailu ze strany administrátora) bude mít možnost tyto nedostatky napravit.
Hodnoceny budou pouze žádosti, které splní všechny náležitosti uvedené v čl. III odst. 3 tohoto
dotačního programu, které jsou v souladu s vyhlášeným dotačním programem a jsou podané ve lhůtě
pro podávání žádostí. Žádosti, které nesplní všechny náležitosti uvedené v čl. III odst. 3 tohoto dotačního
programu, které nesplní podmínky dotačního programu, nebudou doručeny stanovenou formou a ve
lhůtě pro podání žádostí v tomto dotačním programu, budou administrátorem předloženy patřičnému
volenému orgánu kraje s doporučením, aby poskytnutí dotace nebylo schváleno.
Žádosti korektní po formální a obsahové stránce, budou vyhodnoceny ustanovenou hodnotící komisí.
Hodnotící koeficienty:
Výsledky žadatele o dotaci jsou hodnoceny za poslední, řádně ukončenou sezónu. Ustanovenou
Hodnotící komisí budou zohledňovány 4 hodnotící koeficienty – výkonnostní koeficient, ekonomický
koeficient, marketingový koeficient a koeficient přínosu pro rozvoj sportu.
Výkonnostní koeficient
• kritérium hodnotí sportovní úroveň klubu v jednotlivých sportovních odvětvích České republiky
na základě účasti a umístění sportovních kolektivů v nejvyšších republikových soutěžích.
Výsledky jsou zohledňovány za poslední, řádně ukončenou sezónu. V případě, že se jeden
sportovní subjekt účastnil nejvyšší i druhé nejvyšší soutěže (myšleno například – tým A hrající
nejvyšší ligu, tým B hrající druhou nejvyšší ligu), primárně se započítá výsledek dosažený
v nejvyšší soutěži.
Specifikace koeficientu
Vítězství v nejvyšší soutěži/lize (mistr ČR v nejvyšší soutěži).
Umístění do třetího místa v konečné výsledkové tabulce nejvyšší soutěže. /
Vítězství ve druhé nejvyšší soutěži/lize (mistr ČR ve druhé nejvyšší soutěži).
Účast v play off/vyřazovací části/konečné umístění v první polovině
výsledkové tabulky nejvyšší soutěže. / Umístění do třetího místa v konečné
výsledkové tabulce ve druhé nejvyšší soutěži.
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Hodnota
4
3
2

Ostatní (tj. umístění mimo výše specifikované), nebo nováček ve druhé
nejvyšší soutěži.

1

Ekonomický koeficient
• kritérium hodnotí ekonomickou situaci sportovního subjektu a jeho obrat v uplynulém ročníku
sezony 2021/2022 ke dni podáni žádosti o dotační podporu.
Specifikace koeficientu
Obrat nad 120 mil. ročně
Obrat do 120 mil. ročně
Obrat do 90 mil. ročně
Obrat do 60 mil. ročně
Obrat do 30 mil. ročně
Obrat do 5 mil. ročně
Obrat do 2,5 mil. ročně

Hodnota
7
6
5
4
3
2
1

Marketingový koeficient
• kritérium hodnotí diváckou návštěvnost, fanouškovskou základnu, četnost televizních přenosů a
celkový zájem a povědomí o sportovním subjektu. Součástí hodnocení tohoto kritéria je i
propagace a přínos sportovního subjektu pro Jihomoravský kraj.
Hodnota marketingového koeficientu je 1–4.
Koeficient přínosu pro rozvoj sportu
•

kritérium hodnotí dopad působení týmu žadatele na dlouhodobý rozvoj sportu v Jihomoravském
kraji, zapojení klubu a jeho sportovců do aktivit zaměřující se na popularizaci a propagaci sportu
(typicky práce s dětmi v širším kontextu, jako je např. zapojení vrcholových hráčů do besed s žáky
ZŠ včetně tréninkových jednotek a ukázek sportovních aktivit, účast na akcích propagující sport např. Den náborů, Sport Life apod., spolupráce s dětskými domovy, nemocničními zařízeními,
handicapovanými občany a širokou veřejností). Dále zohledňuje případnou účast dalších týmů
žadatele
v první,
či
druhé
nejvyšší
soutěži.
Hodnota kritéria koeficientu přínosu pro rozvoj sportu je 1-4.

Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace rozhodne orgán Jihomoravského kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: do 30.12.2022.
III. Závěrečná ustanovení
Na poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu není právní nárok. Jihomoravský kraj
si vyhrazuje právo dotační program zrušit.
Informace o výsledku dotačního řízení spolu s informacemi o stavu žádosti žadatel získá
na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz (sekce Granty a dotace → Dotační portál
JMK → Dotační oblasti → Vzdělávání, sport a volný čas).
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S úspěšnými žadateli uzavře Jihomoravský kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
V případě nevyhovění žádosti o dotaci bude toto, včetně důvodu nevyhovění, sděleno žadateli bez
zbytečného odkladu.
Tento dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 68. schůzi konané dne
29.06.2022 usnesením č. 4358/22/R68.
Dotační program Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022 byl
zpracován na základě Dotačních pravidel schválených na 8. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského
kraje konaném dne 16.12.2021 usnesením č. 799/21/Z8.
Přílohy:
Příloha č. 1: Formulář žádosti o dotaci
Příloha č. 2: Vzorová smlouva o poskytnutí dotace, včetně příloh
Příloha č. 3: Položkový rozpis rozpočtu
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