
PŘÍLOHA Č. 1  SWOT analýza sportu v Moravskoslezském kraji 

 
SILNÉ STRÁNKY - celoročně dobré přírodní podmínky pro trávení volného času, 

- pravidelné konání sportovních akcí národního a mezinárodního významu, 
- působení sportovních klubů na vrcholové, výkonnostní a rekreační úrovni 

v široké škále sportovních odvětví, 
- vícezdrojové financování sportovního prostředí, 
- existence programu zaměřeného na volnočasové a sportovní aktivity, zejména 

dětí, mládeže, seniorů a handicapovaných, 
- využívání školských zařízení pro volnočasové aktivity, 
- zajištěna organizovanost sportu na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje,  
- vytvořena základní legislativa, 
- mediální zájem o sport, 

SLABÉ STRÁNKY - nedostatečná podpora sportovních aktivit občanských sdružení, 
- nedostatečná podpora subjektů organizujících volnočasové aktivity pro děti 

a mládež v okrajových částech kraje, 
- zmínka o sportu absolutně chybí v programu rozvoje kraje na léta 2009 – 2016, 
- nedocenění sportovních a volnočasových aktivit jako prevence sociálně 

patologických jevů, 
- odliv mladých sportovně talentovaných lidí, 
- růst finanční náročnosti sportu, 
- nedostatečný marketing sportovních klubů a svazů, 
- žádná spolupráce v rámci zahraničního sportovního prostředí, 
- zastaralá sportovní zařízení, 
- nedostatek finančních prostředků na provoz a údržbu vlastních sportovních 

zařízení, 

PŘÍLEŽITOSTI - efektivní využití grantů na podporu sportovních a volnočasových aktivit, 
- spolupráce nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času 

a spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací navzájem, 
- zpřístupnění dalších školních sportovních zařízení a zařízení sportovních 

organizací široké veřejnosti pro využití volného času, 
- rozvoj sportovních a volnočasových aktivit se sousedními přeshraničními 

partnery a realizace mezinárodních akcí, 
- rozšiřování a propojování nabídky služeb sportovních zařízení s ohledem na 

rozvoj cestovního ruchu, 
- zřízení Informačního systému o volnočasových a sportovních organizacích 

(informační centra mládeže), 
- vytváření podmínek pro rozšíření zájmové (sportovní) činnosti ve školách, 
- zpracování, aktualizace a realizace koncepcí volného času a rozvoje sportu 

v kraji, 
- příprava a realizace sportovních projektů formou PPP, 
- tvorba podmínek pro využití fondů z EU, 

HROZBY - redukce výdajů na sport, 
- lepší podmínky pro výkon sportu v ostatních krajích a zemích, 
- mediální zájem pouze o vrcholový sport, 
- zvyšování individuálních nákladů na sportovní činnost, 
- odklon zájmu dětí a mládeže o sport, 
- klesající počet dobrovolníků v oblasti sportu, 
- neprůhlednost poskytovaných investic v oblasti tělovýchovy a sportu, 
- zhoršení podmínek pro volnočasové aktivity, rušení organizací a s tím spojený 

zánik pracovních míst, 
- nárůst nežádoucích jevů (kriminalita, drogy, zhoršování zdravotního stavu 

obyvatel na území kraje). 

Zdroj: Oddělení mládeže a sportu na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje; vlastní zpracování; 2010. 

 



PŘÍLOHA Č. 2 Náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
 Moravskoslezského kraje 

 

Náležitosti Obsah náležitostí 
I.  
Smluvní strany 

Moravskoslezský kraj – sídlo, zástupce, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu. 
Příjemce – sídlo, zástupce, IČ, bankovní spojení, číslo účtu. 

II.  
Základní 
ustanovení 

Závazkový vztah z této smlouvy vzniká dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Nestanoví-li tato 
smlouva jinak, použijí se na závazky z ní vznikající ta ustanovení občanského zákoníku, 
která upravují závazky jim nejbližší. 
 
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 
ustanovení tohoto zákona. 
 
Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném Dotačním 
programu na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2010 (dále jen „Dotační 
program“), o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. ... ze dne ... . 
 
Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků patřících poskytovateli je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
250/2000 Sb.“). V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 
250/2000 Sb. 

III.  
Předmět 
smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále 
sjednaných podmínek účelově určenou neinvestiční dotaci a závazek příjemce tuto 
dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a Dotačním programem. 

IV.  
Účelové určení 
a výše dotace 

Poskytovatel  podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši ... % 
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „název 
projektu“ (dále jen „projekt“), maximálně však ve výši Kč ...,-- (slovy … korun 
českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených 
v Dotačním programu. 

V.  
Závazky 
smluvních stran 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt, a to převodem na účet 
příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši Kč ...,-- (slovy … 
korun českých) ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
 

VI. 
Odpovědnost 
příjemce 

V případě porušení závazku nezcizit majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace je 
příjemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající částce, 
která byla z poskytnuté dotace vynaložena na pořízení uvedeného majetku. 
 
Pokud příjemce nepředloží poskytovateli Závěrečné vyúčtování se všemi předepsanými 
přílohami ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve 
výši 2 promile z poskytnuté dotace, a to za každý den prodlení počínaje dnem 
následujícím po dni stanoveném v této smlouvě pro předložení Závěrečného vyúčtování 
až do a včetně dne splnění tohoto závazku. 
 
Neinformuje-li příjemce poskytovatele ve stanoveném termínu o všech změnách 
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji 
příjemce, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 promile denně 
z poskytnuté dotace za každý den, po který trvá porušování povinnosti. 
 
Pokud příjemce: 

a) v souvislosti s poskytnutím dotace, jejím vyúčtováním nebo prováděním 
kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, 

b) nebude realizovat projekt v souladu s touto smlouvou, Dotačním programem 



Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_13701.html; vlastní zpracování; 2010. 

nebo právními předpisy. 
 

Je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 % z poskytnuté dotace 
s výjimkou případů, na které se vztahuje smluvní pokuta podle odst. 1 až 3 tohoto 
článku smlouvy. 
 
Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 
příjemci. 
 
Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní 
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhrady 
škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z povinností 
ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle smluvní 
pokuty, a to v plné výši. 

VII.  
Závěrečná 
ustanovení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce: 
a) v souvislosti s poskytnutím dotace, jejím vyúčtováním nebo prováděním 

kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje,  
b) nebude realizovat projekt v souladu s touto smlouvou, Dotačním programem 

nebo právními předpisy, 
c) nepředloží Závěrečné vyúčtování se všemi předepsanými přílohami ve 

stanoveném termínu, 
d) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole, 
e) poruší závazek nezcizit majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace. 
 

V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci 
vrátit zpět na účet poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši. 
 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut oprávněné 
smluvní straně, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
 
Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 
smlouvy označeny. 
 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři 
obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu dojde druhé smluvní straně. 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy 
rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ...  ze dne … . 



PŘÍLOHA Č. 3 Podmínky pro získání dotace na sport 

 
MŠMT1 KRAJ2 MĚSTO OSTRAVA3 

Žadatel musí předložit požadavek 
na příslušném formuláři. 

Minimální výše poskytnuté dotace 
na projekt je 50 000 Kč. 
 

Do výběrového řízení se mohou 
přihlásit právnické i fyzické osoby 
splňující podmínky.  

Žádost musí být vyplněna pro 
každý program samostatně. 

Poskytovatel se bude finančně 
spolupodílet maximálně 50 %, 
spoluúčast žadatele je minimálně 
50 %. 

Předpokladem poskytnutí dotace je 
vyrovnání veškerých závazků k 
rozpočtu statutárního města 
Ostravy. 

U zastřešujících sdružení musí 
žádost vždy obsahovat přehled 
všech dílčích realizátorů daného 
projektu. 

Žadatelem požadovaná výše dotace 
musí být zaokrouhlena na celé 
stokoruny. 

Příjemce dotace je povinen 
v termínu daném smlouvou 
předložit poskytovateli řádné 
vyúčtování poskytnuté dotace. 

Při přípravě a samotném průběhu 
podávání žádostí poskytují 
pracovníci MŠMT pouze 
doplňující informace. 

Žadatel musí splnit podmínku 
minimálně jednoho roku registrace 
příslušným správním úřadem. 
 

Na poskytnutí dotace není právní 
nárok. Přihlášky zaslané do 
výběrového řízení se žadatelům 
nevrací. 

Na dotace ze státního rozpočtu 
není právní nárok. 

Žadatel je oprávněn předložit 
pouze jednu žádost.  U střešní 
organizace toto omezení neplatí. 

Dotace je poskytována 
jednorázově nebo ve splátkách na 
daný kalendářní rok. 

Žadatelé budou informování pouze 
prostřednictvím internetových 
stránek Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a to do tří 
týdnů. 

Maximální výše poskytnuté dotace 
na projekt je 250 000 Kč. Krajské 
střešní organizace mohou podat 
společnou žádost obsahující více 
projektů s max. výši 500 000 Kč. 

Dotace je poskytnuta na základě 
„Smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace“, bezhotovostním převodem 
na účet žadatele – příjemce. 
 

Podané nezrealizované projekty se 
nevracejí, pokud si je žadatel 
písemně nevyžádá na odboru 
sportu.  

Žadatel o dotaci předkládá svou 
žádost písemně a současně i v 
elektronické podobě e-mailem. 

Žadatel je povinen prezentovat 
v průběhu realizace projektu 
vhodným způsobem poskytovatele 
dotace  –  město Ostrava. 

Dotace na schválené neinvestiční 
programy se poskytují až do výše 
100 % projektových výdajů, u 
Programu V. a VIII. se dotace 
poskytují až do výše 70 %. 

Všechny došlé žádosti včetně 
jejich příloh se archivují 
a žadatelům se nevracejí. 
 

Žadatel - příjemce dotace umožní 
poskytovateli průběžně 
monitorovat realizaci projektu, 
finanční a věcné plnění smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

Při schvalování dotace může dojít 
u jednotlivých žádostí ke snížení 
požadovaného objemu dotace 
s ohledem na možnosti státního 
rozpočtu. 

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

Příjemce je povinen písemně 
nejpozději do 8 dnů oznámit 
příslušnému odboru Magistrátu 
města Ostravy veškeré změny 
údajů týkající se příjemce nebo 
projektu. 

Státní podporu obdrží pouze 
žadatel, který má řádné vyúčtování 
dotace z předchozího roku, a který 
neporušil Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu. 

Dotaci lze použít pouze na 
neinvestiční projekt realizovaný 
v období od 1. ledna 2010 do 31. 
prosince 2010. 

Do výběrového řízení se žadatel 
přihlašuje prostřednictvím 
elektronické aplikace EvAgend. 
Zároveň je žadatel povinen podat 
přihlášku v tištěné verzi. 

Programy nejsou určeny pro NNO 
působící v oblasti státní podpory 
pro mládež. 

 Minimální spoluúčast žadatele na 
financování sportovní akce je 50 % 
nákladů na realizaci. 

Zdroj: Materiály dostupné z MŠMT, kraje i města; vlastní zpracování; 2010. 

                                                 
1 Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/TVS/2010/Podpora_sportu_2010_www.pdf [25. listopad 2009]. 
2 Interní materiály s názvem Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2010 poskytnuté 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje; 2010. 
3 Dostupné z http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/hledam-
informace/dotace/telovychova-a-sport [25. listopad 2009]. 


