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1. Úvod 

 

Sport je v dnešní době nedílnou součástí života. Dá se říci, že sport se přímo či 

nepřímo dotýká každého z nás, a to ať se mu věnujeme aktivně či pasivně (fanoušci, sázkaři, 

televizní diváci). Stále větší část naší populace vyhledává různé sportovní aktivity, které ji 

naplňují a uspokojují. Velkou roli hraje sport také z hlediska výchovy, sebeuspokojení, 

seberealizace, socializace a kultury. Významná je také role sportu při prevenci sociálně 

patologických jevů. Mnoho lidí bere sport jako formu aktivního odpočinku, relaxace 

a zábavy. Proto vznikají nová pracovní místa právě v oblasti sportu a stále více lidí nachází 

v této oblasti uplatnění. S tím také souvisí budování nových sportovních areálů, posiloven, 

hal, apod. Sportovní organizace a sdružení se však prioritně zaměřují na práci s mladými 

sportovci, kteří sportem smysluplně a aktivně naplňují svůj volný čas. Patří k nim zejména 

děti, které často již od útlého dětství investují svůj čas a píli do toho, aby mohly vyniknout 

a odměnit tak důvěru svých rodičů a fanoušků. V začátcích téměř každé sportovní kariéry je 

však potřeba kromě nadání, talentu, obrovské píle a odříkání také nemalá finanční podpora. 

Většina sportovních areálu má charakter neziskových organizací. Nejčastější formou 

sportovních organizací, se kterou se můžeme setkat, jsou občanská sdružení, která jsou 

z velké části financována z veřejných zdrojů. A právě veřejné zdroje a jejich omezené 

prostředky jsou kamenem úrazu financování sportu. Když opomeneme soukromé dary, různé 

druhy sponzorství a zaměříme se blíže na zdroje veřejné, mohou neziskové organizace 

nejčastěji čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu, které dále přerozdělují v rámci své 

politiky obce, města, kraje a tělovýchovné a sportovní svazy.   

Vstup České republiky do Evropské unie umožnil těmto neziskovým organizacím 

čerpat finančních prostředky i z těchto fondů. V roce 2009 byla problematika sportu zahrnuta 

do Lisabonské smlouvy, což umožnilo Evropské unii zabývat se touto problematikou 

detailněji a více do hloubky. Pro organizace působící v oblasti sportu tím vznikla nová 

možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím Strukturálních fondů 

EU a regionální politiky.  

Ještě na počátku 90. let minulého století byly pojmy „euroregion" a „přeshraniční 

spolupráce" pro většinu Čechů, Poláků, Maďarů a dalších obyvatel zemí střední a východní 

Evropy neznámé a nezajímavé. Neprodyšně uzavřené státní hranice těchto zemí 
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neumožňovaly téměř žádné přeshraniční kontakty, lidé neznali místa a sousedy na druhé 

straně hranice. Hranice, vzniklé v průběhu posledních tří století a ještě zesílené po druhé 

světové válce, tak postavily neprůchodné bariéry mezi příhraničními regiony, které historicky 

dříve patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních a pro život nepříliš atraktivních 

oblastí. Touha obyvatel příhraničí po životě stejně kvalitním jako ve vnitrozemí vedla po roce 

1989 obce a města k hledání nových možností přeshraniční spolupráce a společného řešení 

specifických problémů příhraničních regionů. Po vzoru západní Evropy začala vznikat 

regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími na druhé straně 

hranice. Tak i ve střední a východní Evropě začaly vznikat první „euroregiony“. 

Specifickým nástrojem, který je využíván při financování menších projektů místních 

iniciativ, je Fond mikroprojektů. Hlavním cílem Fondu mikroprojektů je rozvíjet 

a podporovat rozvoj vzájemné spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, se 

zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů. 

Je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovni. Tyto mikroprojekty 

jsou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, 

společenských, osvětových, kulturních a v neposlední řadě i sportovních aktivit. 

Hlavním cílem diplomové práce bude poukázat formou případové studie 

na možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie, kterou mají neziskové 

organizace působící v oblasti sportu. Konkrétně se bude jednat o možnost využití dotací 

ze Strukturálních fondů EU se zaměřením na „Evropský fond pro regionální rozvoj.“ 

Dalším cílem diplomové práce bude podat ucelený přehled možností čerpání všech 

dostupných dotačních prostředků, o které se neziskové organizace v oblasti sportu mohou 

ucházet.  

 V teoretické části se budu zabývat základními pojmy, které s vybraným tématem 

souvisí. Dále budu stručně charakterizovat neziskové organizace, provedu jejich základní 

rozdělení. Detailněji se následně zaměřím na dotace, jejich členění a Evropskou unii, která je 

zdrojem mnoha dotačních programů.  

 V praktické části se zaměřím na popis konkrétního projektu, pomocí kterého se 

vybrané občanské sdružení bude ucházet o získání finanční dotace z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Praktická část bude vedena v rovině případové studie.   



9 

 

2. Teoretický úvod do problematiky 

 

2.1. Neziskové organizace 

 

 Neziskové organizace jsou organizace, jejichž cílem není podnikání ani vytváření 

zisku, ale plnění poslání, pro které byly zřízeny. Jedná se především o služby v oblasti 

sociální, v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, vědy a výzkumu, kultury, životního prostředí, 

tělovýchovy, volného času a rekreace. 

 Podle Ing. Rektoříka jsou neziskové organizace charakterizovány takto: „V české 

odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika organizací, které 

působí v neziskovém sektoru. Pro další výklad se vychází z definic uvedené v zákoně č. 

586/1992 Sb. o dani z příjmu § 18, odstavec 7, že jde o organizace charakteru právnické 

osoby, které nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání.“
1
 

 Neziskové organizace dělíme z hlediska principu a národního hospodářství 

na neziskový veřejný sektor a neziskový soukromý sektor. 

 Neziskový veřejný sektor je financován z veřejných financí a je spravován a řízen 

veřejnou správou. Rozhoduje se zde veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. 

 Neziskový soukromý sektor je financován ze soukromých financí fyzických 

a právnických osob, které se rozhodly vložit své finanční prostředky do konkrétní 

produkce či distribuce statků a neočekávají bezprostředně z činnosti jakýkoli 

zisk.[1;Čepelka] 

Dále dělíme neziskové organizace na státní (vládní) a nestátní neziskové organizace. 

 Státní neziskové organizace – do této skupiny patří zejména příspěvkové organizace, 

organizační složky státu, kraje a obce. Podílejí se na výkonu veřejné správy států, 

regionů, či obce.[6;Škarabelová] 

 Nestátní neziskové organizace – jedná se např. o občanská sdružení, nadace, nadační 

fondy, zařízení církví, obecně prospěšné činnosti apod., které vyvíjejí činnost buď 

                                                 
1
REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení.  3. 

aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN  978-80-86929-54-5. Str. 39 
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ve prospěch svých členů, anebo ve prospěch veřejnosti. Jsou přirozenou součástí 

společnosti, která je založená na svobodě a solidaritě občanů. [1;Čepelka] 

2.1.1. Základní typy neziskových organizací 

 

Občanské sdružení  

Je nejběžnější a nejrozšířenější formou neziskové organizace, která je upravena 

zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Důvodů 

zakládání občanských sdružení může být nespočet, jedná se např. o sdílení společných zájmů, 

práci s lidmi, které spojuje stejný záměr, apod. 

 Ke vzniku občanského sdružení je potřeba sepsání stanov a vytvoření přípravného 

výboru skládajícího se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší věku 18 let. 

Občanské sdružení vzniká registrací, kdy se návrh podává písemně na příslušném odboru 

Ministerstva vnitra České republiky. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná 

hromada, která by se měla pravidelně scházet. Ve většině případů jsou občanská sdružení 

financována jak z vlastní činnosti (členské příspěvky, příjmy z reklam, darů), tak z možných 

dotací, o které mohou žádat. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, kraje či obce, a jelikož je 

ČR členským státem EU, je možné rovněž čerpání z rozpočtu EU. 

 

Postup při založení občanského sdružení 

 Přípravný výbor tvoří členové sdružení, kteří mezi sebou zvolí zmocněnce 

přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti. Alespoň jeden ze členů musí být 

starší věku 18 let. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení, k nim připojí stanovy 

ve dvojím vyhotovení a návrh podává na Ministerstvu vnitra České republiky. Ministerstvo 

dané sdružení zaregistruje pod podmínkou, že nenalezne ve stanovách rozpor se zákonem. 

Právní subjektivita vzniká dnem registrace, kdy občanské sdružení dostane kopii stanov 

s vyznačeným dnem registrace. 

 

Obsah stanov 

 Základní ustanovení (název občanského sdružení, právní postavení, sídlo a působnost) 

 Programované cíle (hlavní poslání a cíle sdružení) 

 Členství ve sdružení (vznik a zánik členství) 

 Práva a povinnosti členů sdružení 

 Orgány sdružení (valná hromada, předseda) 
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 Zásady hospodaření sdružení 

 Jednání jménem sdružení 

 Zánik sdružení 

 Závěrečná ustanovení. [11; Durdová] 

 

Nadace 

 Nadace je účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně 

prospěšného cíle. Nadační příspěvky se poskytují z výnosu nadačního jmění a ostatního 

majetku nadace. Nadace upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nadace 

vzniká dnem registrace u příslušného krajského rejstříkového soudu. 

 

Nadační fondy 

Jsou účelová sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. 

Nadační fond nezřizuje nadační jmění a pro dosažení cílů smí použít veškerý svůj majetek. 

Nadační fondy upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nadační fond 

vzniká dnem registrace u příslušného krajského rejstříkového soudu. 

 

Obecně prospěšné činnosti 

 Jsou subjektem, který poskytuje obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. 

Zisk však nemůže být přerozdělen mezi zakladatele, nebo zaměstnance, zisk se používá 

na financování dalších aktivit společnosti, pro které byl zřízen v souladu se zákonem 

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů. 

 

Zařízení církví 

Registrované církve a náboženské společnosti jsou upraveny zákonem č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Církev je definována jako dobrovolné 

společenství osob s vlastní strukturou, vnitřními předpisy, orgány, náboženskými obřady. 

Církve a náboženské společnosti vznikají dnem registrace na Ministerstvu kultury České 

republiky. 
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Politické strany a politická hnutí 

Občané se mohou sdružovat v politických stranách a politických hnutích, 

aby realizovali svou účast na politickém životě společnosti, aniž by bylo potřeba povolení 

státního orgánu. Strany a hnutí jsou dobrovolná sdružení členů, starších 18 let. Jsou 

právnickými osobami a podléhají registraci na Ministerstvu vnitra České republiky. Zákon č. 

340/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a 

v politických hnutích. [5;Rektořík] 

 

2.2. Typologie dotací 

 

 Dle Ing. Novotného: „Většina evropských států podporuje sport finančně jak z úrovně 

ústřední vlády, tak i z úrovně krajských a místních samospráv. Vlády používají pro transfery 

do amatérských sportovních organizací, u nás občanských sdružení, formy dotací, kterých je 

řada. V současnosti se u nás používá módní anglikanismus grant, ale principiálně to je stále 

dotace.“
2
 

 Rozlišujeme dvě základní formy dotací, a to účelové neboli specifické dotace 

a neúčelové dotace. Oba typy dotací mohou být používány na financování jak běžných, tak 

kapitálových výdajů. [8; Novotný] 

 

2.2.1. Účelové dotace 

  

 Tyto dotace jsou poskytovány na předem stanovený účel. Příjemce dotace je 

zodpovědný poskytovateli za jejich užití výhradně k danému účelu. Někdy lze hovořit také 

o dotacích mandatorních, kdy existují právně vynutitelné závazky poskytovatele vůči příjemci 

dotace a kdy navazující normy a zákonná legislativa určují velikost i podmínky poskytnutí 

dotace. Naopak dotace tzv. diskreční nejsou závazně stanoveny a rozhoduje se o nich ad hoc. 

Diskreční dotace se týkají nejčastěji specifických infrastrukturních projektů, nebo řešení 

následků případných katastrof. 

 

                                                 
2
NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-666-

0. Str. 113 
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Účelové dotace dále rozdělujeme na: 

Dotace bez spoluúčasti – představují pevnou, fixní částku, kterou poskytovatel poskytne 

příjemci na předem určené služby a statky bez ohledu na to, jestli příjemce vynakládá své 

finanční prostředky na danou službu. 

Dotace se spoluúčastí – dotace, které vyžadují od příjemců spoluúčast na financování daných 

výdajů: 

 Rovnocenná účelová dotace – v případě pevně (procentně) stanoveného rovnocenného 

podílu příjemce a poskytovatele na finanční služby. 

 Nerovnocenná účelová dotace – v případě, že částka, kterou poskytovatel dává v rámci 

dotace, je stanovena fixně, bez ohledu na to, kolik vlastních zdrojů příjemce dané 

služby použije. 

 

 Otevřené dotace (s otevřeným koncem) – výška dotace závisí pouze na činnosti 

příjemce dotace. 

 Uzavřené dotace (s uzavřeným koncem) – stanoví se strop výšky dotace. 

 Dotace s otevřeným koncem mají neomezený objem, zatímco dotace s uzavřeným 

koncem je omezená a týká se realizace konkrétních projektů. [8; Novotný] 

 

Obrázek 2.1. Typy dotací 

 

 

DOTACE 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

ÚČELOVÉ 

NEÚČELOVÉ 

 Bez spoluúčasti 

 Se spoluúčastí 

 Rovnocenné 

 Nerovnocenné 

 Otevřené 

 

 Uzavřené 
Zdroj: vlastní zpracování dle Ing. Novotného, sport v ekonomice, 2011 
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2.2.2.  Neúčelové dotace 

 

 Příjemce obdrží dotaci na základě stanovených kritérií, ale jejich užití je zcela v jeho 

kompetenci. U těchto neúčelových dotací není tedy povinnost vynaložit dotaci na konkrétní 

veřejný statek. Poskytování dotací není podmiňováno spoluúčastí a o jejich použití rozhoduje 

pouze jejich příjemce. Mohou být poskytovány v paušální fixní částce, nebo mohou být 

vztaženy k příjmovému úsilí příjemce. Neúčelové dotace nechávají volnost územním 

samosprávám a celkům, je pouze na jejich rozhodnutí, jak s dotací vynaloží. Obvykle jsou 

využívány k financování základní úrovně místních veřejných statků, podle vzorců 

uzákoněných v legislativě. [8;Novotný] 

 

2.3. Evropská Unie 

 

2.3.1. Historie EU 

 

 Mnoho významných politiků, stoupenců mírových myšlenek, odpůrců totalitních 

režimů, soupeření, již dříve vyslovilo myšlenku o jednotné Evropě. Významný francouzský 

politik Robert Schuman navázal na původní myšlenku Jeana Moneta
3
 o postupném slučování 

hospodářských sektorů a navrhl, aby státy, které spolu válčily, založily Evropské společenství 

uhlí a oceli (ESUO). To mělo přispívat k ekonomickému rozvoji, růstu zaměstnanosti 

a životní úrovně. V roce 1951 tak byla podepsána tzv. Pařížská dohoda, která sdružovala šest 

států - Belgii, Francii, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko a Spolkovou republiku Německo. 

 K dalšímu vývoji došlo v roce 1957, kdy byly podepsány dvě tzv. Římské smlouvy. 

Smlouva o Evropském hospodářském společenství (EHS)
4

, jejímž hlavním cílem bylo 

podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k rozvoji ekonomického života. Dále pak 

smlouva o Evropském společenství atomové energie (Euratom), která měla podporovat 

atomový výzkum, zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení a nadnárodní kontrolu. 

                                                 
3
Jean Monnet byl francouzský politik, diplomat a ekonom. Byl tvůrcem Monnetova plánu z roku 1947 

a hlavním inspirátorem Shumanova plánu z 9. května 1950. Je považován za jednoho ze zakladatelů 

Evropských společenství. 
4
EHS bylo založené smlouvou celkem o 248 článcích. 
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 Evropské společenství se začalo rozšiřovat. V roce 1973 došlo k jejímu prvnímu 

rozvoji, rozšířilo se o státy - Dánsko, Irsko a Velkou Británii. Hned v roce 1981 přistoupilo 

Řecko a v roce 1986 Španělsko a Portugalsko. [2;Káňa] 

 

2.3.2. Vznik EU 

 

 Vznik EU se datuje k 1. listopadu 1993, kdy podepsáním Maastrichtské smlouvy, 

došlo ke sloučení tří do té doby existujících společenství (ESUO, EHS, Euratom). Vznik EU 

přinesl členským státům nové ambice a cíle.  

Integrační koncepce EU je založena na systému tří pilířů. 

 Evropská společenství, 

 Společná zahraniční a bezpečnostní politika, 

 Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. [2;Káňa] 

 

2.3.3. Regionální a strukturální politika EU 

 

 Regionální politika EU patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Po zemědělské politice 

tvoří druhou nejvýznamnější výdajovou kategorii, podílí se 35 % na celkovém rozpočtu EU. 

Úkolem této politiky je přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých 

regionů a k zabezpečení jejich harmonického rozvoje, které vznikají jako následek působení 

tržních sil. [3;Marek, Kantor] 

 Hlavními motivy pro založení regionální politiky byly převážně motivy ekonomické, 

sociální, politické a později i ekologické. Hlavním cílem však bylo zvýšení ekonomické 

a sociální soudržnosti, a tím také snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů. Zvláště 

ekonomické motivy byly významné, protože regionální nerovnosti podstatně ovlivňují 

výkonnost ekonomiky. Díky sbližování jednotlivých oblastí dochází ke zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje. Jednou z možností, jak může regionální politika 

pomoci z dlouhodobého hlediska, je nutnost sbližování ekonomik členských států, které 

je taktéž nezbytné pro fungování měnové unie. 
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Strukturální a regionální politika dosahuje svých cílů pomocí operačních programů. 

První programovací období bylo v letech 2004-2006, kdy hlavními cíli bylo: pomoc 

zaostalým oblastem, hospodářská a sociální restrukturalizace oblastí (strukturálně postižené 

regiony) a strategie rozvoje lidských zdrojů. 

V programovacím období 2007-2013 je politika hospodářské a sociální soudržnosti 

více selektivní a řídí se vymezeným počtem základních principů. Realizace HSS je 

soustředěna do tří cílů: konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

a Evropská územní spolupráce. viz. obr. 2.1. 

Cíle regionální a strukturální politiky pro období 2007-2013: 

 Konvergence – je určena na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech. 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – podpora ekonomických změn 

v průmyslových, městských a venkovských oblastech. 

 Evropská územní spolupráce – soustřeďuje se na podporu harmonického 

a vyváženého rozvoje na území EU, tedy na podporu další integrace pomocí 

přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce. [2;Káňa] 

 

Obrázek 2.2. Rozdělení prostředků politiky soudržnosti  

Zdroj: https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 

 

 Pro další tzv. přípravné, neboli budoucí programovací období 2014-2020 Evropská 

komise zveřejnila zprávu, která odstartovala myšlenky dalších možných cílů. Mezi hlavní 

myšlenky Evropské komise patří: propojení kohezní politiky s cíli hospodářské strategie 
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Evropa 2020, „Smlouvy“ o partnerství pro rozvoj a investice, koncentrace zdrojů na menší 

počet priorit, podmíněné vyplácení prostředků (kondicionalita), odměny pro ty nejlepší, větší 

důraz na monitoring a hodnocení, kombinace grantů s půjčkami, důraz na územní soudržnost 

a posilování partnerství. [13] 

 

2.3.4.  Strukturální fondy EU 

 

Strukturální fondy EU jsou nástrojem hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) 

k dosahování sociální a ekonomické koheze EU. Prostředky z těchto fondů jsou určeny 

na pomoc a snižování rozdílů na úrovni různých regionů členských států, snižování 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí, na podporu adaptace 

a modernizace politik, systémů vzdělání a odborné přípravy zaměstnanosti. Pro období 2007 – 

2013 byl snížen počet strukturálních fondů oproti období předchozímu, a to na Evropský fond 

regionálního rozvoje a Evropský sociální fond, které se od sebe liší svým věcným 

zaměřením.[4;Budík] 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – podle Ing. Káni je definován takto: 

„Byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální 

pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce 

postižených oblasti ke snižování regionálních disparit.“
5
 

 V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy a disponuje největší 

částí prostředků ze společného rozpočtu. 

ERDF se zaměřuje na podporu investičních projektů. Mezi priority financování patří 

inovace, výzkum, ochrana životního prostředí a prevence rizik. Důležitou roli hrají také 

investice do infrastruktury a nejméně rozvinutých zemí. 

 

Evropský sociální fond (ESF) – je nejstarším ze všech strukturální fondů. ESF byl 

založen v roce 1960 jako hlavní nástroj sociální politiky. Zaměřuje se na neinvestiční 

                                                 
5
KÁŇA, Radomír. Evropská unie A. 2.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-

248-1412-4. Str. 109 
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projekty, jako jsou např. prevence a boj s rozvojem lidských zdrojů, nezaměstnanost, podpora 

integrace na trhu práce. Svou podstatou je zaměřen především na mladé a dlouhodobě 

nezaměstnané osoby, nebo osoby na trhu práce. 

V období 2007 – 2013 se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: 

 zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, 

 podpora partnerství pro reformy v oblasti začlenění a zaměstnanosti, 

 lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce, 

 posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace. [3;Marek, Kantor] 
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3. Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

3.1. Euroregiony v ČR 

 

 ČR je rozdělena na několik euroregionů: 

ČR – PL: Euroregion Těšínské Slezsko, Euroregion Silesia, Euroregion Praděd, Euroregion 

Glacensis, Euroregion Nisa, Euroregion Beskydy. 

ČR – SR: Euroregion Bílé Karpaty, Euroregion Beskydy, Euroregion Těšínské Slezsko, 

Euroregion Silesia. 

ČR – Rakousko: Euroregion Pomoraví, Euroregion Silva Nortica, Euroregion Šumava,  

ČR – Německo: Euroregion Šumava, Euroregion Egrensis, Euroregion Krušnohoří, 

Euroregion Labe, Euroregion Nisa. [15] 

 

Obrázek 3.1. Euroregiony ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/80002B7C9C/$File/euroregiony.pdf 
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 V rámci přeshraniční spolupráce v letech 2007 – 2013 má každý euroregion jiné 

podmínky pro využití tzv. Fondu mikroprojektů. Podmínky se liší výší dotací, typů 

podpořených aktivit, typů žadatelů apod.  

 

3.2. Historie euroregionu v ČR 

 

 V České republice  vznikaly euroregiony od konce roku 1991 do poloviny roku 2002. 

viz. obr. 3.1. 

 V letech 1991-1993 vznikaly první euroregiony na česko-německé hranici. V roce 

1991 byl založen euroregion Nisa. V následujícím roce vznikly euroregiony Labe 

a Krušnohoří. O rok později Šumava a Egrensis. V letech 1886-1998 vznikaly další 

euroregiony na česko-polské straně: Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko a Silesia. V letech 

1999-2002 pak byly doplněny euroregiony na česko-slovenské a česko-rakouské hranici: 

Pomoraví, Beskydy, Bílé Karpaty a jako poslední byla založena Silva Nortica. [16] 

 

Graf 3.1. Euroregiony v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/?D=3 
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3.3.  Přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 

 

 Protože se případová studie v praktické části týká neziskové organizace se sídlem 

v Havířově a Havířov patří do Euroregionu Těšínského Slezsko, co se Euroregionů týče, budu 

níže blíže popisovat – přeshraniční spolupráci ČR – PL se zaměřením na podmínky programu 

ČR – PL  Euroregionu Těšínské Slezsko. 

 Na úspěšně realizovanou iniciativu Společenství Interreg IIIA Česká republika – 

Polská republika, která probíhala v letech 2004-2006, navazuje operační program přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Hlavním cílem programu 

je přeshraniční rozvoj a spolupráce česko-polského příhraničí.  

 Jedná se zejména o vzájemné společenské, hospodářské a kulturní vztahy, o rozvoj 

cestovního ruchu, budování flexibilního trhnu práce, společnou péči o přírodní bohatství 

apod. 

Hlavní změny v období 2007-2013 oproti Interreg IIIA Česká republika – Polská republika: 

 zvýšení dostupných prostředků na 219,46 mil. €, 

 zvýšení maximální hranice spolufinancování na 85%, (čeští žadatelé mohou navíc 

požádat o 5% ze státního rozpočtu), 

 minimální výše podpory z ERDF vyšší než 30 000 EUR, 

 zvýšení významu přeshraniční spolupráce, 

 společná dvoujazyčná žádost, 

 rozpočet a platby v €, 

 nová webová žádost, 

 investiční aktivity jsou přípustné v rámci všech prioritních os, 

 registrace projektu po splnění přijatelnosti. [14] 

 

3.4.  Územní vymezení česko-polských euroregionů 

 

 Program je určen na podporu projektů, které jsou realizovány na území příhraničního 

regionu. Na české straně se jedná o tyto příhraniční oblasti: Liberecký kraj, Královehradecký 
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kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj. Ze strany polské se pak jedná 

o region jeleniogórsko-wałbrzyský, opolský, rybnicko-jastrzębský a bielsko-bialský. viz. 

obr. 3.1 

 Rozloha celé příhraniční oblasti je 47 097 km². Česká příhraniční část z toho zaujímá 

23 135 km² a podílí se tak na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou (29,2%). Polská část 

podporovaného území má rozlohu 23 962 km², což je pouze 7,7% rozlohy celého státu. [13] 

 

Obrázek 3.2. Mapa přeshraniční spolupráce ČR-PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU 

 

Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, svazky obcí, euroregiony, organizace 

zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné 

instituce, hospodářské komory apod. 
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3.5. Cíle programu 

 

 Globálním cílem programu je podpora socio-ekonomického rozvoje území česko-

polského příhraničí, posilováním jeho soudržnosti, konkurenceschopnosti a propagaci 

partnerské spolupráce jeho obyvatel. 

 Zaměření programu je zejména na menší regionální a místní projekty s přeshraničním 

významem. Velký důraz je kladen na jejich skutečnou přeshraniční spolupráci a hlavně pak 

na dopad této spolupráce tzn. následné realizace dalších projektů, sbližování lidí, institucí 

v průběhu konaného projektu. Vybírány jsou projekty, které mohou prokázat skutečnou 

přeshraniční spolupráci a její dopad na obou stranách. 

Obecnými cíli však jsou: 

 zlepšování podmínek pro hospodářský růst příhraniční oblastí, 

 zvyšování ekonomické integrace česko-polské příhraniční oblasti, 

 zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí (regeneraci příhraniční 

oblasti), 

 další sociální integraci česko-polské příhraniční oblasti. [7;euroregion] 

 

3.6. Fond mikroprojektů 

  

 Fond mikroprojektů (FMP) je specifický nástroj, který je využíván při financování 

menších projektů. Představuje nástroj, který je zaměřen na malé neinvestiční, nebo případně 

malé investiční projekty. Hlavním cílem FMP je podporovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci 

se zaměřením na ekonomické, kulturní a sociální vztahy. [17] 

3.6.1. Typy projektů 

 V rámci FMP hovoříme o třech různých typech projektů, prostřednictvím kterých 

mohou uchazeči o dotaci žádat. 

Projekt typu A – společný projekt s vedoucím partnerem (lead partner projekt). 

Tento typ projektu spočívá v předložení společné projektové žádosti a realizaci 

společného přeshraničního projektu. Z principu plyne, že jeden z partnerů se stává partnerem 
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vedoucím a přebírá odpovědnost za projekt vůči správci FMP a stává se tak vedoucím 

partnerem. 

 Vedoucí partner musí splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií, které jsou stanoveny 

v Nařízení o ERDF v rámci každého projektu. Tyto kritéria je nutno vymezit již v přípravě 

projektu a jejich splnění vyznačit ve společné žádosti. Jedná se o společnou přípravu, 

společnou realizaci, společný personál, společné financování. 

 

 Projekt typu B – partnerský projekt bez vedoucího partnera (zrcadlový projekt, 

každý partner předkládá projektovou žádost).  

           Žadatelé na obou stranách hranice předloží svůj projekt současně či s časovým 

posunem (tzn., že projekt partnera je předložen o jedno zasedání EŘV dříve, nebo o jedno 

zasedání EŘV později). Zde se jedná o žádosti, které se týkají jednoho projektu s oddělenými 

zdroji financování. Výše dotace z ERDF může dosahovat max. 85% celkových nákladů. 

K tomu, aby byl projekt posuzován jako partnerský, je potřeba: 

1. stejný název projektu, 

2. všechny aktivity a činnosti, které tvoří partnerský projekt, jsou popsány v obou 

projektových žádostech, 

3. musí být zřejmé rozdělení aktivit mezi partnery, 

4. musí být přiložena příslušná část rozpočtu každého partnery k oběma projektovým 

žádostem. 

 

Projekt typu C – samostatně realizovaný projekt (projekt realizovaný bez finanční 

účasti zahraničního partnera). Na jedné straně hranice žadatel řídí projekt, na druhé straně 

figuruje pouze jako partner. Výše dotace z ERDF může dosahovat 85% z celkových nákladů. 

[7;euroregion] 
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3.6.2.  Aktivita a náklady mikroprojektů (2007-2013) 

 

Graf 3.2. Aktivita regionu mikroprojektů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/?D=10 

Graf 3.3. Náklady realizovaných projektů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.ern.cz/analyza/ern_cz/cz/?D=10 

 

3.6.3.  Benefit 7 pro období 2007-2013 

 

 V programovacím období 2007 – 2013 se projektové žádosti o prostředky ze 

Strukturálního fondu EU a Fondu soudržnosti zpracovávají v elektronickém formuláři 
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v programu Benefit 7. Po schválení projektu slouží jako rozhraní mezi realizátorem projektu 

a zprostředkujícím orgánem, např. k předávání zpráv nebo žádostí. 

 Program Benefit 7 prostřednictvím internetového formuláře ukládá data na vzdálený 

server na rozdíl od předchozího způsobu, kdy se elektronický formulář instaloval jako 

aplikace do vlastního počítače. Data jsou chráněna přihlašovacím jménem a heslem. 

 Konečná verze benefitu se vytiskne a spolu s přílohami se nechá podepsat 

oprávněnými osobami a následně odevzdá se administrátorovi. Po vyplnění se automaticky 

vygeneruje unikátní klíč, pod kterým je celá žádost uložena na server. [4;Budík] 

 

3.6.4. Financování FMP 

 

 Na celé programové období pro všechny euroregiony na česko-polské hranici 

je vyčleněno 43 891 869 EUR, tzn. 20% prostředků programu. 

 Minimální částka, která může být dotována pro jednotlivé projekty žadatelů tímto 

programem, je 2000 EUR. Maximální částka je 30 000 EUR. 

Financování mikroprojektů je: 

Na české straně:  max. 85% z ERDF 

    min. 15% z vlastních zdrojů žadatele 

Na polské straně: max. 85% z ERDF 

   min. 10% ze SR 

   min. 5% z vlastních zdrojů žadatele 

Pokud je projekt vybrán ke spolufinancování z ERDF, je nutné, aby si partneři zajistili 

pokrytí nákladů sami v celé výši z vlastních finančních zdrojů, jelikož dotace poskytnutá 

z FMP je vyplácena zpětně. Až po předložení uhrazených dokladů jsou na účet žadatele, na 

základě podání žádosti o platbu za mikroprojekt a její následné kontroly, vyplaceny 

prostředky ERDF, případně ze SR. 
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Dotace z ERDF bude poskytnuta na základě Smlouvy o financování projektu 

po schválení projektu euroregionálním řídícím výborem. Smlouva obsahuje příjemce dotace, 

účel dotace a souhrnně popisuje podmínky poskytnutí dotace, které se musí dodržet 

pro zachování způsobilosti výdajů k financování. [7;euroregion] 
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4. Přeshraniční spolupráce tenisových sdružení 
 

4.1. Žadatelé projektu 

 

Vedoucí partner 

Název organizace:  Tennis Hill Havířov  

Sídlo:    Padlých hrdinů 401/10a,  

   Havířov – Životice 736 01 

 Právní forma:   Občanské sdružení 

 IČO:   22767428 

 

4.1.1. Podrobné představení klubu Tennis Hill Havířov 

 

 Tenisový klub Tennis Hill Havířov o. s. vznikl v listopadu roku 2011 a od 15. 6. 2012 

je registrován v Českém tenisovém svazu. Hlavním motivem založení klubu byla snaha předat 

vlastní dlouholeté hráčské zkušenosti mladší generaci, zajistit jí co nejlepší tréninkové 

podmínky a umožnit jí tak dosáhnout vysněných tenisových cílů. 

 Snahou klubu je podporovat rozvoj tenisu v České republice. Jelikož je Tennis Hill 

nově vzniklým tenisovým klub, jeho činnost je zaměřena hlavně na ty nejmenší - Minitenis 

a Babytenis, ale výuka tenisu je nabízena i starším dětem a dospělým. Tréninkové programy 

jsou upraveny podle potřeb jednotlivých hráčů. Klade se velký důraz na individuální přístup 

trenéra k hráčům, rozvoj fyzické zdatnosti, hráčské ctižádosti a průbojnosti, což je v dnešním 

tenisovém světě nepostradatelné.  

 Hlavním cílem tenisového klubu je vychovat co nejlepší hráče, kteří budou 

reprezentovat klub na českých i mezinárodních turnajích. Svěřencům nabízí moderní zázemí 

a profesionální přístup trenérského týmu, což, jak věří, povede k dosažení maximálních 

výsledků. 
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4.1.1.1. Tréninkové lekce 

 

 Klub nabízí tenisové lekce jak pro děti, tak dospělé. Jak je již zmíněno výše, tenisový 

klub se zaměřuje zejména na výchovu těch nejmenších hráčů. Pro ně jsou připraveny lekce 

Minitenisu a Babytenisu. 

 

MINITENIS 

 Lekce jsou určeny pro děti ve věku 3-7 let. Hlavním cílem je hravou formou vzbudit 

u dětí zájem o tento sport. Příprava je zaměřena na základní pohybovou průpravu a získání 

technických dovedností pro další závodní či rekreační hru. Při výuce je využíváno dětských 

raket a tenisových pomůcek (míče na minitenis, pěnové míče, síť na minitenis a mnoho 

dalších pomůcek), které přispívají k rychlému zvládnutí dovedností formou soutěží, her 

a závodů.  

Obrázek 4.1. lekce minitenisu Obrázek 4.2. turnaj v minitenise 

 

 

 

 

Zdroj: Tennis Hill Havířov    Zdroj: Tennis Hill Havířov 

 

BABYTENIS 

 Babytenis umožňuje dětem dále rozvíjet všechny herní dovednosti získané 

v minitenise. V babytenise se používají speciální měkké míče, pomocí nichž si hráči osvojí 

nejenom správnou techniku tenisových úderů, ale také herní situace. V trénincích hrají malí 

tenisté soutěže o body a v neposlední řadě i cvičné zápasy.  
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Obrázek 4.3. tenisový kemp 

 

 

 

 

Zdroj: Tennis Hill Havířov 

4.1.1.2 . Popis tenisového areálu 

 

 Areál se nachází v Havířově – Životicích, v klidné lokalitě u lesa. Areál je celoročně 

výborně dostupný, a to i hromadnou dopravou, a slouží klubu i široké veřejnosti.  

 Pro svěřence je zde připraven jeden antukový dvorec, dva kurty s povrchem umělé 

trávy s křemičitým vsypem belgické značky "LANO WIMBLEDON", dále cvičná tenisová 

zeď a zázemí se sportovním barem, šatnami a sociálním zařízením. viz. obr. 4.4.- 4.8. 

 V zimním období jsou kurty s umělým povrchem kryty komfortní nafukovací halou. 

Průběh všech tréninků a zápasů v hale lze sledovat na obrazovce z pohodlí sportovního baru. 

Tato obrazovka slouží také celoročně pro teoretickou tenisovou výuku svěřenců. 

 Obrázek 4.4. tenisový areál 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Tennis Hill Havířov 
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Obrázek 4.5. nafukovací tenisová hala Obrázek 4.6. restaurace 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tennis Hill Havířov Zdroj: Tennis Hill Havířov 

 

Obrázek 4.7. cvičná zeď Obrázek 4.8. tenisové dvorce  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tennis Hill Havířov Zdroj: Tennis Hill Havířov 

 

4.1.1.3. Rozšiřování tenisového areálu 

 

 Pro velkou obsazenost dvorců a také možnost pořádat celostátní soutěže a turnaje 

se klub rozhodl rozšířit areál o další tři antukové dvorce. Jejich výstavba již byla zahájena 

a do konce dubna 2013 by měla být dokončena. 
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Obrázek 4.9. Rozšiřování areálu Tennis Hill Havířov 

Zdroj: Tennis Hill Havířov 

 

Polský partner 

Název organizace:  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

   "BESKIDY" W USTRONIU 

 

Sídlo:   , 

   , Sportowa 5, 43- 450 

 

IČO:   241159082  

 

  

 Tenisový klub “Beskidy“ v Usroni byl založen v březnu 2009. Cílem klubu je 

podporovat, učit a rozvíjet tento sport ve městě a jeho okolí. V současné době má klub 90 

členů (dětí a mládeže). V tenisové školičce je 80 dětí a v klubu je i 10 tenistů - hráčů, kteří se 

účastní soutěží pod záštitou polského tenisového svazu. Klub v Ustroni disponuje pevnou 

halou s dvěma kurty s tvrdým povrchem, na kterých probíhají lekce tenisu. 
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4.2. Popis projektu 

 

 Občanské sdružení Tennis Hill je nově vzniklým sdružení, které má zájem se rozvíjet, 

poznávat a spolupracovat s ostatními, již stávajícími kluby, které mají zkušenosti s veškerou 

tenisovou činností. I když občanské sdružení vzniklo formálně (statut občanské sdružení 

se samostatným IČ) až v loňském roce pod statutem s.r.o., provozuje tenisovou školu 

a tenisovou výuku již více než tři roky. Za tuto dobu se podařilo vybudovat početnou 

členskou základnu dětí a mládeže. Všichni členové jsou v současné době již řádnými členy 

občanského sdružení Tennis Hill. Jako občanské tenisové sdružení úzce spolupracuje 

s okolními tenisovými kluby zejména v pořádání tenisových turnajů a miniturnajů. Jelikož 

se svým umístěním nachází nedaleko polských hranic, její členové by rádi nyní zahájili 

spolupráci i za hranicemi naší země. Na úvod hodlá klub navázat kontakt prostřednictvím 

tenisových kempů dětí a mládeže s  polským partnerem Uczniowski Klub “Beskidy“. 

Hlavním cílem je položit základní kámen ke vzniku přeshraniční spolupráce na podporu 

vzájemné výměny zkušeností a rozvoje vzájemné spolupráce a vzdělávacích aktivit mladých 

sportovců. Dalším cílem je samozřejmě odstraňování jazykových bariér a smazání pomyslné 

hranice mezi oběma státy. 

 

4.3. Cílové skupiny projektu 

 

Děti a mládež města Havířov, Ustroń a jejich spádových oblastí, které se věnují 

aktivně tenisu. Jedná se přibližně o 80 dětí (a to 40 českých a 40 polských dětí). 

1. Skupina dětí od 4-6 let. V této skupince dětí se obsah projektu zaměřuje na seznámení 

se základními tenisovými prostředky, jako jsou: tenisová raketa, tenisové míčky, síť, 

apod. Děti se budu učit tenisu formou her a soutěží. 

2. Skupina dětí 6-10 let. U těchto dětí budou lekce tenisu více zaměřeny na správnou 

techniku a správné návyky, koordinaci a také se do programu zahrnou hodiny 

zaměřené na seznámení se základními pravidly tenisu. 

3. Skupina dětí 10 let a výše. Zaměření na zdokonalování jednotlivých úderů, na zlepšení 

fyzické kondice. 
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U všech cílových skupin se bude jednat zejména o výměnu zkušeností a odstraňování 

jazykových bariér. Děti budou rozděleny do několika skupina vždy tak, aby v každé skupince 

byly jak české, tak i polské děti. Trenérsko-pedagogický dozor budou vykonávat 

kvalifikovaní pedagogové a trenéři. 

 

4.4. Popis aktivit projektu 

 

 Tennis Hill Havířov společně s partnerem Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy" bude 

realizovat dvě společné akce, a to jednu akci na straně české a druhou na straně polské. První 

plánovanou akcí bude týdenní kemp pro cca 80 dětí, který bude probíhat v červenci v areálu 

Tennis Hill Havířov. Tuto akci bude zajišťovat vedoucí partner tenisový klub Tennis Hill 

Havířov. Klub zajistí pronájem tenisových dvorců, dopravu, stravu pro všechny účastníky 

kempu a společně s polskými partnery zajistí pedagogický dozor, kondiční a tenisové trenéry. 

 Druhá akce proběhne v srpnu, a to na polské straně hranice, v prostorách tenisové haly 

v Ústroni. Polský partner rovněž zajistí pronájem dvorců, dopravu, stravu a pedagogický 

dozor, kondiční a tenisové trenéry. 

 

4.5. Publicita 

 

 Projekt bude publikován prostřednictvím internetových stránek  - informace o projektu 

a spolufinancování z prostředků EU budou prezentovány na webových stránkách klubů, také 

v prezentacích, dokumentaci a na informativních schůzkách.  

 V místě konání bude vyvěšena vlajka EU, také tam bude umístěna informační tabule 

s logy programu a informacemi o spolufinancování projektu Evropskou unií. Vlajka musí být 

vyvěšena na sportovišti po dobu konání celé akce. 

           Povinná publicita je předepsanou povinností, kterou příjemce podpory z FMP musí 

naplnit. 
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4.6. Organizační zabezpečení realizace projektu 

 

 Celá akce bude po organizační stránce zabezpečena trenérským a pedagogickým 

dozorem. Celkem 80 dětí bude rozděleno do 8 skupinek. Každou skupinku bude mít 

na starosti jeden kvalifikovaný trenér/pedagog. 

 Cílem kempu je zajistit, aby se děti, a to zejména ty nejmenší, rozvíjely po sportovní 

stránce všestranně, a to formou her a soutěží. Část akce proto povedou i dva atletičtí trenéři. 

 

4.7. Soulad projektu s regionálními strategiemi a koncepcemi 

 

Projekt odpovídá Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016: 

 Globální cíl 3, specifický strategický cíl = vzdělaná společnost aktivních 

a sebevědomých obyvatel (SSC 3.3). 

 Globální cíl 4, specifický strategický cíl = kvalitní a kulturní prostředí, služby 

a infrastruktura pro život, práci a návštěvu (SSC 4.1). 

 

4.8. Udržitelnost 

 

 Projekt startuje novou formu spolupráce přes hranice naší země. Společně s partnerem 

je projekt naplánován tak, aby byla v budoucnu možnost navazovat dalšími společnými 

akcemi. Vzhledem k relativně malé vzdálenosti mezi oběma městy bude do budoucna snadné 

společně plánovat, organizovat a pořádat kupříkladu přeshraniční turnaje a miniturnaje. 

Projekt bude v budoucnu společně využíván i v rovině výměny zkušeností mezi tenisovými 

trenéry. 

 Již nyní Tennis Hill obdržel od partnera pozvánku účastnit se tenisového soustředění 

u polského moře, které klub každoročně pořádá. 
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4.9. Rozpočet projektu 

 

4.9.1. Vedoucí partner 

 

 Vedoucí partner podává podrobný rozpočet týdenního výměnného kempu. 

Na výměnnou akci v Česku bude polský partner přizván, jeho účast na projektu bude aktivní 

z pohledu organizace a pasivní z pohledu financování. Naopak v případě konání akce 

na polské straně bude ve směru financování pasivní občanské sdružení Tennis Hill Havířov 

a na organizaci se bude podílet. Toto rozhodnutí plyne z důvodu snahy o zajištění 

jednoduchosti a plynulosti účetních a finančních záležitosti v jedné měně. Neuznatelné 

náklady nejsou součástí předkládaného rozpočtu. 

1) Personální výdaje 

 Na výměnnou akci v Havířově – Životicích, která je zaměřená na děti a mládež, 

je nutno zajistit dostatečný počet pedagogů. Akci bude zajišťovat celkem 10 trenérů 

a pedagogů, děti budou rozděleny do několika menších skupin. Jedna osoba odpracuje cca 10 

hodin denně, tj. 70 hodin/týden. Hrubá hodinová mzda každého trenéra a pedagoga na hodinu 

byla stanovena na 5,55 Eur. Bude se jednat o DPP. Částka zahrnuje povinnou srážkovou daň 

z DPP. 

Náklady celkem: 3 885 Eur. 

2) Věcné výdaje 

Nákup běžných dětských tenisových raket 

 Dětem, které projeví zájem, bude zapůjčeno základní tenisové vybavení, kterým 

je raketa, a tímto se podpoří jejich další sportovní růst. Počítá se s nákupem 40 ks běžných 

raket, které děti využijí pro výuku. Pořizovací cena jedné běžné dětské rakety je 32 Eur. 

Nákup tenisových mini sítí 

 V rámci sportovního programu je plánováno rovněž zakoupit 4 ks malých sítí 

pro výuku dětí. Průměrná cena jedné sítě je 200 Eur. 

Nákup běžných tenisových míčků 

 Je potřeba pořídit celkem 200 sad míčků, které budou využity v rámci výměnného 

pobytu. Průměrná cena jedné sady je 4 Eur. 
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Věcné ceny 

 Na konci týdenní akce se uskuteční dětský miniturnaj. Pro vítěze každé kategorie 

(celkem 3 kategorie dle cílových skupin) bude připravena věcná odměna ve formě tenisové 

rakety ve výši cca 45 Eur. Dále bude odměněno každé dítě (účastník). Pro každého bude 

připravena drobná odměna ve výši 6 Eur/ks. 

Náklady celkem: 3495 Eur 

3) Externí služby 

Výdaje na externí experty a poradce 

 Poradenství a konzultace v rámci realizace projektu, kontrola věcné a finanční 

správnosti, konzultace závěrečných zpráv a závěrečného vyúčtování. 

 Vybrané povinnosti týkající se zejména závěrečné fáze projektu budou konzultovány 

s poradenskou firmou, která se dotacemi zabývá. Počítá se s jednorázovou odměnou ve výši 

cca 450 Eur. 

Pronájem tenisových kurtů 

 Sportovní program dětí bude probíhat zejména na tenisových dvorcích. Bude 

využíváno zlevněného pronájmu ve výši 100 Kč/hod. Celkem je plánováno využít 4 kurty, 

děti budou rozděleny do několika menších skupin a na kurtech se budou střídat. V součtu 

se tedy bude jednat o celkem 280 hodin pronájmu. 

Stravování účastníků týdenní akce 

 V rámci výměnné akce v Havířově se počítá se stravováním všech účastníků, tj. 90 

osob (80 dětí a 10 trenérů). Průměrná cena celodenní stravy včetně pitného režimu 

vycházející z aktuálního ceníku činí 10 Eur/os/den. 

Pronájem autobusu 

 Je nezbytné dopravit děti na akci. K dopravě dětí Životice – Ustroň – Životice bude 

využito pronájmu autobusů ČSAD. Cena za 1 km je průměrně 1 Eur. Jedna cesta je cca 90 

km, tj. za 1 den 90 Eur. 

Náklady celkem: 8500 Eur 
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4) Výdaje na publicitu 

Překlad žádosti 

 V rámci přípravy žádosti bylo třeba zajistit překlad žádosti a některých příloh. 

Schůzky s překladatelem a překlad. 

Náklady na překlad celkem: 300 Eur 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 16 180 Eur 

 

4.9.2.  Polský partner 

 

 Polský partner podává zrcadlový projekt na druhé straně hranice. 

 

1) Věcné výdaje 

Nákup běžných dětských tenisových raket  

 Dětem, které projeví zájem, bude možno zapůjčit základní tenisové vybavení. Počítá 

se s nákupem 20 běžných raket, které děti využijí pro výuku. Pořizovací cena jedné běžné 

dětské rakety je 32 Eur. 

Nákup běžných tenisových míčků 

 Je nutno pořídit celkem 175 sad míčků, které využijeme v rámci výměnného pobytu. 

Průměrná cena jedné sady je 4 Eur. 

Věcné ceny 

 Na konci týdenní akce se uskuteční dětský miniturnaj. Pro vítěze každé kategorie 

(celkem 3 kategorie dle cílových skupin) bude připravena věcná odměna ve formě tenisové 

rakety ve výši cca 45 Eur x 3 vítězové. Dále bude odměněno každé dítě (účastník). 

Pro každého bude připravena drobná odměna ve výši 6 Eur/ks x 80 dětí. 

Náklady celkem: 1955 Eur 

2) Externí služby 

 Vybrané povinnosti, týkající se zejména závěrečné fáze projektu spojené s účetnictvím 

a účetní kontrolou, budou konzultovány s poradenskou firmou, která se dotacemi zabývá. 

Počítá se s jednorázovou odměnou ve výši cca 450 Eur za poradenské služby. 
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Pedagogický dozor 

 Výměnnou akci v Ustroni, zaměřenou na děti a mládež, je nutno zajistit dostatečným 

počtem pedagogů. Akci bude zajišťovat celkem 10 trenérů a pedagogů. Děti budou rozděleny 

do několika menších skupin. Každou skupinu povede jeden hlavní trenér – ten bude předvádět 

a vysvětlovat výuku tenisu, jednotlivé tenisové údery a nácviky. Jelikož se jedná o děti, bude 

ke každé skupince přidělen odpovídající počet pedagogů – rovněž tenisových trenérů, kteří 

budou dětem pomáhat zvládnout jednotlivé údery, cviky. Děti budou bez rodičů celý den 

a nemohou se v rámci tenisového areálu pohybovat volně. Pedagogové (trenéři) s nimi 

absolvují celodenní harmonogram, doprovodí děti do šatny, na stravování, budou s nimi trávit 

volné (odpočinkové) chvíle a kvalitně je vyplňovat. Pro děti je připraven celodenní program. 

Jedna osoba odpracuje cca 10 hodin denně, tj. 70 hodin/týden. Hodinová mzda každého 

trenéra a pedagoga na hodinu byla stanovena na 8 Eur.  

Pronájem tenisových kurtů 

 Sportovní program dětí bude probíhat zejména na tenisových dvorcích. Bude využito 

zlevněného pronájmu ve výši 6 Eur/hod. Celkem plánujeme využít 2 kurty, děti budou 

rozděleny do několika menších skupin a na kurtech se budou střídat. V součtu se bude jednat 

o celkem 140 hodin pronájmu.  

Stravování účastníků týdenní akce 

 V rámci výměnné akce v Ustroni se počítá se stravováním všech účastníků, tj. 90 osob 

(80 dětí a 10 trenérů). Průměrná cena celodenní stravy včetně pitného režimu vycházející 

z aktuálního ceníku činí 10 Eur/os/den.  

Pronájem autobusu  

 Je nezbytné dopravit děti na akci. K dopravě dětí Ustroň – Životice – Ustroň bude 

využito pronájmu autobusu. Cena za 1 km je průměrně 1 Eur. Jedna cesta je cca 90 km, tj. 

za 1 den 90 Eur. 90 km x 7dní x 1Eur = 630 Eur 

Náklady celkem: 13 820 Eur. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 775 Eur. 
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4.10. Přeshraniční spolupráce 

 

4.10.1. Společná příprava 

 

Přípravná fáze projektu (projektové žádosti) - 06/2012 

 

 Byly realizovány tři společné schůzky, na kterých bylo projednáváno nastartování 

přeshraniční spolupráce. Diskutováno bylo zejména o formě spolupráce, námětech na první 

akce, dále pak o programech aktivit na obou týdenních akcích tak, aby dávaly smysl a aby 

na sebe obě akce časově i programově navazovaly.  

 

Příprava a realizace projektové žádosti - 08/2012 

 

 Projektová žádost byla připravována a tvořena společně zástupci obou partnerů. Forma 

a způsob přípravy: e-mail, telefon, tři společné osobní schůzky. Odpovědnost za realizaci 

projektu nese vedoucí partner tenisový klub Tennis Hill. 

 

4.10.1.1.První společná schůzka 

 

Předmět schůzky:  Příprava projektu „Se sportem za hranice – přeshraniční spolupráce 

   tenisových sdružení“ 

Místo konání:  Uczniowski Klub Sportowy “Beskidy“ 

Datum konání:  21. 6. 2012 

Program: 

 Na první schůzce došlo k představení všech osob, které se účastní společného projektu 

- „Se sportem za hranice - přeshraniční spolupráce tenisových sdružení“. Byly jasně 

stanoveny jednotlivé cíle, kterých se budou partneři snažit prostřednictvím projektu 

dosáhnout. Jedná se hlavně o odstranění jazykových bariér, o nastartování vzájemné 

spolupráce se zahraničním partnerem, výměnu zkušeností a rozvoj vzájemné 

spolupráce mladých sportovců.  

• Proběhla diskuze o veškerých možnostech projektu, o způsobu vzájemné komunikace, 

během níž si všichni zúčastnění vyměnili kontakty. 
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• Dále byla představena internetová aplikace BENEFIT, ve které se celý projekt 

zpracovává a proběhlo zadání jednotlivých úkolů, které musí jednotliví účastníci 

do další schůze zpracovat a připravit. 

• Jednalo se o sestavení rozpočtu jak na straně polské, tak na české straně, o přípravě 

dokumentů jako jsou: stanovy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, doklad jednatelského 

oprávnění, čestné prohlášení, dohoda o spolupráci apod. 

• Byla sestavena časová osa harmonogramu jednotlivých činností v rámci přípravné 

fáze projektu. 

 

Společný harmonogram 

• První společná schůzka – sestavení projektového týmu, delegování úkolů týmu, 

představení Benefitu, úkoly v rámci projektu – 21. 6. 2012 

• Příprava všech příloh s podpisy statutárních zástupců do 21. 7. 2012 

• E-mailová a telefonická komunikace mezi jednotlivými zástupci v rámci plnění úkolů 

22. 6. – 21. 7. 2012 

• Druhá společná schůzka – kontrola úkolů, předání podepsaných příloh, finalizace 

Benefitu 22. 7. 2012 

• E-mailová a telefonická komunikace mezi jednotlivými zástupci v rámci plnění úkolů 

22. 7. – 9. 9. 2012 

• Třetí společná schůzka – kontrola, podpisy, 10. 9. 2012 

• E-mailová a telefonická komunikace mezi jednotlivými zástupci v rámci plnění úkolů 

11. – 14. 9. 2012 

• Odevzdání žádosti na Euroregion 14. 9. 2012 

 

Obrázek č. 4.10. První společná schůze 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.10.1.2. Druhá společná schůzka 

 

Předmět schůzky:  Příprava projektu „Se sportem za hranice – přeshraniční spolupráce 

tenisových sdružení“ 

Místo konání:  Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy„ 

Datum:   22. 7. 2012 

Program: 

• Na druhé společné schůzi byly zkontrolovány a předány jednotlivé dokumenty 

potřebné k realizaci projektu a také se detailně probíral program výměnných pobytů.  

• Obě akce se budou konat v létě v roce 2013. Výměnné pobyty budou zaměřeny 

na nácviky jednotlivých úderu a zdokonalování těchto úderu. Bude se klást důraz 

na správnou techniku a správné návyky. V rámci tréninků bude probíhat kondiční 

příprava pro hráče – jedná se o obratnost, dynamiku, vytrvalost, správné držení těla. 

Akce bude přibližně pro 80 hráčů. Bude zajištěný dozor 10 trenérů (jak trenéři tenisoví 

tak kondiční). 

 

4.10.1.3. Třetí společná schůzka 

 

Předmět schůzky:  Příprava projektu „Se sportem za hranice – přeshraniční spolupráce 

tenisových sdružení“ – kontrola, podpisy 

Místo konání:  Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy„ 

Datum:   10. 9. 2012 

Program: 

• Předmětem této společné schůzky byla kontrola jednotlivých žádostí, kontrola kopií, 

kontrola rozpočtu, podpisy a jejich kontrola. 

 

4.10.2. Společná realizace 

 

 Předmětem společného projektu je realizace dvou akcí – výměnných pobytů. Jedna 

akce se bude konat na české straně hranice. Tato akce je předmětem rozpočtu českého 

partnera, a celá tato akce bude pod jeho záštitou. Druhá akce proběhne na polské straně 

hranice, je předmětem rozpočtu polského partnera. 
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 Akce si kladnou stejný cíl, mají za úkol oslovit stejné cílové skupiny. Tyto akce jsou 

společně propagovány a mají vypracován společný plán aktivit. Obě akce na sebe časově 

i programově navazují. 

 

 Akce po společné dohodě zaštiťuje trenérsko-pedagogický dozor. 

 

Harmonogram: 

• Výroba 160 ks pozvánek: 06/2013 

• Realizace 1. akce 07/2013 

• Realizace 2. akce 08/2013 

 

4.10.3. Společný personál 

 

 Celý projekt bude probíhat pod dohledem společného personálu. V jeho kompetenci 

budou veškeré organizační a administrativní záležitosti. Jedná se jak o přípravu, tak 

o realizaci celého projektu a nakonec o konečnou fázi a zhodnocení. Společný personál 

se bude pravidelně scházet, bude kontrolovat průběh celého projektu a bude si navzájem 

předávat veškeré informace o činnosti. 

 

• Na straně české tuto funkci bude zajišťovat: 

 Monika Wawrzyczková 

 Patrik Malinovský 

• Na straně polské tuto funkci bude zajišťovat: 

  Aleksander Panfil  

  Mariusz Grajewski  

 

Veškerá činnost společného personálu: 

Přípravná fáze: 

 zajištění sponzorů 

 výběr projektového týmů  

 zajištění financí a kontrola financí 

 zajištění všech potřebných dokumentů k projektu 

 zpracování harmonogramu projektu 
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 příprava projektové žádosti 

Realizační fáze: 

 koordinace projektu a zajištění hladkého průběhu akce 

 kontrola správného průběhu a řešení možných problémů 

 financování fáze projektu 

 vedení účetnictví projektu 

Závěrečná fáze: 

 kontrola projektu a dodržování termínů projektu 

 řešení možných vzniklých problémů 

 financování fáze projektu 

 podklady pro závěrečné vyúčtování a závěrečnou fázi projektu 

 závěrečná fáze a vyúčtování projektu 

 

Pravidla společné komunikace: 

 Členové společného personálu vyřeší důležité záležitosti týkající se projektu 

na jednotlivých schůzkách. Pokud je nutné řešit jakýkoli problém, ihned se kontaktují 

telefonicky, případně prostřednictvím e-mailu. 

4.10.4. Společné financování 

 

 Předkládaný projekt splňuje rovněž i formu "společného financování". Oba partneři 

se na projektu podílí téměř rovným dílem. Akci na české straně hranice financuje vedoucí 

partner - Tennis Hill. Na tuto akci budou polské děti pozvány. Akce na polské straně hranice 

bude financována z rozpočtu polského partnera. 

 

Vedoucí partner – Tennis Hill Havířov o.s. 

Celkové způsobilé výdaje projektu za partnera =   16 180 Eur 

Finanční podíl partnera na společném projektu =  51 % 

 

Polský partner - Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy" 

Celkové způsobilé výdaje projektu za partnera =  15 775 Eur 

Finanční podíl partnera na společném projektu =   49 % 
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4.11. Podrobný popis projektu 

  

 Předmětem projektu je společná realizace dvou týdenních kempů dětí a mládeže, a to 

jednoho na straně české v areálu Tennis Hill Havířov o.s. a druhého na polském území 

v areálu Uczniowski Klub Sportowy “Beskidy“. Celková příprava bude probíhat z 90% 

na tenisových dvorcích, kde děti budou rozvíjet také fyzickou stránku. Děti budou rozděleny 

do několika skupin podle věku, bez ohledu na státní příslušnost. 

Programový harmonogram výměnného pobytu – Tennis Hill Havířov o.s. 

1. den 

Dopolední program: seznámení s polským partnerem formou her, 

   zaměření na forhendový úder. 

Odpolední program: koordinace na tenisovém dvorci, soutěže, závody. 

2. den 

Dopolední program: zdokonalování forhendových úderu s náběhem na síť, 

   pohybová cvičení. 

Odpolední program: nácvik bekhendového úderu. 

 

3. den 

Dopolední program: zdokonalování bekhendového úderu s náběhem na síť, 

   nácvik servisu, házení míčkem. 

Odpolední program: nácvik voleje (forhend volej, bekhend volej), 

   pohybová cvičení formou her a soutěží. 

4. den 

Dopolední program: cvičení na oba údery (forhend, bekhend) v pohybu s náběhem na síť, 

   zapojení dalšího úderu – smeče, zdokonalování servisu. 

Odpolední program: zaměření na provádění správného strečinku, protahování před a po 

   tréninku, učení správných návyků. 

5. den 

Dopolední program: nácvik na zdi, spojení všech úderů, zaměření na pohyb po celém dvorci. 

Odpolední program: fyzická příprava, starty, dynamika, koordinace. 
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6. den 

Celodenní turnaj dětí, na kterém si vyzkoušejí samy počítat. 

 

Programový harmonogram výměnného pobytu – Uczniowski klub Sportowy – 

“Beskidy“ 

1. den 

Dopolední program: rozcvička, pohybové cvičení na tenisovém kurtě, 

   nácvik základních úderů - forhend, bekhend. 

Odpolední program: nácvik volejových úderů - forhend volej, bekhend volej. 

 

2. den 

Dopolední program: nácvik servisu + hra ze základní čáry. 

Odpolední program: zdokonalování volejových úderů (hra na síti) se zapojením smeče. 

 

3. den 

Dopolední program: hra ze základní čáry + náběhy na síť, 

   koordinační cvičení + síla, dynamika, starty z různých poloh. 

Odpolední program: zápasy. 

 

4. den 

Dopolední program: herní cvičení, taktika, točný tenis. 

Odpolední program: nácvik úderu bekhend čop + kraťas, zdokonalování servisu se  

   zaměřením na druhé podání. 

5. den 

Dopolední program: práce nohou u základní čáry, cvičení na vytrvalost, celé dopoledne je

   zaměřeno na pohyb a kondici. 

Odpolední program: trénování prvního a druhého servisu (ven z dvorce, na střed a na tělo), 

   nácvik herních a zápasových situací. 
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6. den 

Shrnutí týdenního kempu, soutěže za odměny. Miniturnaj mezi jednotlivými skupinami hráčů. 

  

 Oba programové harmonogramy byly plánovány společně oběma partnery. Jednotlivé 

aktivity na sebe navazují a mají společné cíle. 
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5. Výsledky šetření a doporučení 
 

5.1. Výsledky šetření a doporučení v oblasti ERDF 

 

 Prostřednictvím strukturálních fondů může ČR v letech 2007-2013 čerpat až 26,69 

mld. EUR, které jsou určeny pro rozvoj regionů. Mezi subjekty, které mohou tyto dotační 

prostředky využívat, patří také sportovní kluby a občanská sdružení. Tuto možnost využilo 

i občanské sdružení Tennis Hill Havířov, a to prostřednictvím tzv. Fondu mikroprojektů. 

  Tuto možnost finanční podpory ze strukturálních fondů mají všechny české sportovní 

kluby s právní formou občanského sdružení. Musí však splnit všechna požadovaná kritéria 

nezbytná pro získání požadované dotace. 

 V první řadě je nutná registrace projektu a založení účtu v on-line žádosti. Formulář 

projektové žádosti v rámci FMP musí být vyplněn s použitím webové aplikace BENEFIT 7 

(který je dostupný na internetových stránkách http://www.eu-zadost.cz). V této aplikaci 

vyplní vedoucí partner spolu s projektovým partnerem všechny údaje týkající se projektu. 

Spolu s projektovou žádosti musí být předloženy všechny požadované přílohy. Po konečných 

úpravách a vyplnění elektronické žádosti, se projekt uloží pod “unikátním klíčem“, vytiskne 

se a nechá podepsat. Finální projekt spolu s přílohami se odevzdá na kontaktním místě daného 

euroregionu. 

 Kontroly a hodnocení projektových žádostí probíhají ve třech etapách. V první etapě 

je provedena kontrola formálních náležitostí. Tato kontrola je provedena zaměstnanci 

příslušného správce FMP.  Druhou etapou je kontrola přijatelnosti, taktéž prováděna 

pracovníky správce FMP. V poslední etapě je projekt hodnocen z hlediska technické 

a finanční kvality, specifických priorit a dlouhodobé udržitelnosti. V této etapě je projekt 

hodnocen také z hlediska přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce. V případě, 

že jsou v projektové žádosti, nebo přílohách zjištěny nedostatky, příslušný správce FMP 

vyzve písemnou formou vedoucího partnera k odstranění nedostatků. Tyto nedostatky musí 

být odstraněny ve stanoveném čase, aby byl projekt administrován a projednán na nejbližším 

zasedání EŘV. Po úspěšné kontrole je projektová žádost zaregistrovaná příslušným Správcem 

FMP do monitorovacího systému. Poté výbor seřadí všechny projekty dle získaných bodů 

a projekty buď schválí, nebo neschválí. Nakonec administrátor sdělí žadateli informaci 

o úspěchu, či neúspěchu předloženého projektu. 
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 Uchazečům o dotaci v rámci tohoto schématu lze doporučit účast na bezplatném 

školení, které pravidelně před započetím každé výzvy vyhlašuje samotný euroregion. 

Prostřednictvím školení uchazeč získá ucelený přehled o průběhu celého dotačního procesu, 

je upozorněn na nejčastější chyby, které vznikají v etapě přípravy žádosti. Před samotnou 

účastí na školení se doporučuje prostudování Příručky pro žadatele dostupné na stránkách 

euroregionu. Příručka je aktualizována s každou výzvou.  

 Dalším doporučením už pro příjemce dotace, tedy žadatele, jehož projekt byl 

euroregionem schválen a doporučen ke spolufinancování, je pravidelná komunikace 

s projektovými manažery euroregionu, kteří rádi a ochotně pomohou řešit vzniklé problémy 

a zodpoví případné dotazy.  

 V případě, že související činnosti projektu svou velikostí přesahují hranici 500 000 Kč 

bez DPH, je nutno realizovat výběrové řízení. Informace týkající se výběrového řízení 

a samotný postup řízení je detailně popsán v Příručce pro příjemce. Doporučením je tedy 

nejen pečlivé prostudování tohoto dokumentu, ale rovněž konzultace správného postupu 

s příslušným projektovým manažerem daného euroregionu. V případě, že si žadatel 

na realizaci výběrového řízení vlastními silami sám netroufá, je vhodnější se pak obrátit 

na některou ze specializovaných právních kanceláří.  

 

5.2. Doporučení v oblasti možnosti dalšího čerpání dotačních prostředků 

 

 Nejčastější formou, kterou neziskové sportovní organizace a občanská sdružení 

využívají pro získání finančních prostředků, jsou sponzorské dary. I když tato problematika 

nepatří do zkoumané dotační oblasti, jedná se o podstatnou část finančních prostředků, 

bez které by se většina klubu neobešla, proto i tato možnost je zde zmíněna. V případě 

sponzorství se tedy jedná o určitý druh partnerského vztahu, kdy organizace získá 

od sponzora účelové peníze na svou běžnou činnost, soutěže, tréninkové tábory, ceny 

a podobně. Naopak sponzor očekává protislužbu, která je nejčastěji ve formě reklamy 

(například loga na klubových dresech, reklama na internetových stránkách, loga na sportovišti 

a podobně). Velmi často bývá rovněž využívána nefinanční forma sponzorství v podobě cen 

a věcných darů, které se následně využívají při sportovních akcích – ceny pro závodníky. 
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 Neziskové organizace v ČR mají několik možností pro čerpání finančních prostředků 

z dotačních programů, které mohou pravidelně využívat. Jedná se o dotace z rozpočtu:  

 příslušných krajů,  

 obcí a měst,  

 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Dotace z rozpočtu kraje 

 O dotaci z daného kraje mohou občanská sdružení žádat zpravidla jednou ročně. Tuto 

dotaci lze využít jak na sport, tak i na volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých.  

Vyhlášené dotační programy, jejich podmínky a výše dotací se v jednotlivých krajích mírně 

liší. Podrobné informace o těchto dotačních programech jsou uvedeny na příslušných 

webových stránkách jednotlivých krajů. 

 Jelikož  občanské sdružení Tennis Hill o.s. se jak svým sídlem, tak i místem 

působnosti nachází v Moravskoslezském kraji, uvedu zde nabídku možností dotačních 

programů, které se týkají sportu, právě z tohoto kraje.  

 Moravskoslezský kraj nabízí sportovním klubům, neziskovým organizacím 

a občanským sdružením možnosti ucházet se formou veřejné soutěže o neinvestiční dotaci 

v rámci těchto dvou programů:  

1) Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji. 

2) Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí, mládeže 

a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením.  

 

1) Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji  

 Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj 

zastoupený hejtmanem kraje. 

Priority dotačního programu 

1. Podpora regionálních sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. 

2. Podpora významných celostátních a mezinárodních sportovních akcí 

v Moravskoslezském kraji. 
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3. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež. 

 Tento dotační program je určen pro právnické osoby zajišťující tělovýchovnou, 

sportovní a turistickou činnost. Příjemce dotace musí projekt realizovat na území 

Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy 

realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. 

 Dotace je poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jejíž nedílnou součástí je jako 

příloha celkový nákladový rozpočet projektu. 

 Žádosti o dotaci jsou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány 

po obsahové stránce pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením. 

Celkové bodové ohodnocení projektu je 50 bodů. 

 Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí dotace na předložené projekty, 

o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace 

neúspěšným žadatelům. 

 Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli 

závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při 

vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy. 

Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený 

dotační program. 

 Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně 

a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů.  

2) Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí, mládeže 

a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením.  

 Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je rovněž Moravskoslezský kraj, 

zastoupený hejtmanem kraje. 
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Cíle a priority programu 

a) Využití volného času dětí a mládeže 

 Podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru. 

 Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která 

je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže. 

Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast 

volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let. 

b) Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 

 Podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním 

postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené). 

Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob 

se zdravotním postižením. 

Maximální částka vyhrazená v rozpočtu poskytovatele na tuto oblast je 100 000 Kč. 

 Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30 000 Kč. Maximální výše 

poskytnuté dotace na projekt je 100 000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet 

na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat 

maximálně 70 %, spoluúčast žadatele je min. 30 % z celkových uznatelných nákladů 

na projekt. 

 Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným 

písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí 

zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání 

informace o poskytnutí dotace poskytovatelem všechny požadované dokumenty. 

 Žádosti o dotaci jsou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány 

po obsahové stránce pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle 

daných kritérií. Projekt může dosáhnout maximálně 35 bodů. 

 Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli 

závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při 
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vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o 

poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných 

pro tento vyhlášený dotační program. 

 Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně 

a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování je provedena kontrola. 

 Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým 

uchazečům nesdělují. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program 

bez udání důvodu zrušit. 

 

Dotace z rozpočtu města a obcí 

 O dotaci z rozpočtu příslušného města či obce dle svého sídla a své působnosti může 

žádat na provoz a běžnou činnost klubu každé občanské sdružení či nezisková organizace 

standardně vždy jednou ročně. Všechna města i obce si však ze zákona vytváří tzv. rezervní 

fond. Pokud v rámci rezervního fondu připadají nějaké finanční prostředky na oblast sportu, 

je pak dále možno se o tyto finanční prostředky rovněž ucházet. Nejčastěji pak bývají tyto 

finanční prostředky poskytnuty na mimořádné sportovní akce. Záleží však na koncepci sportu 

každého města či obce. Informace o dotacích pro sportovní oblast jsou uvedeny na webových 

stránkách jednotlivých měst a obcí.  

 Jelikož občanské sdružení Tennis Hill svým sídlem i svou působností patří k městu 

Havířov, dovolím si jako příklad uvést možnosti čerpání finančních prostředků pro sportovní 

kluby právě v rámci tohoto města:  

1) Dotační program Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova na projekty 

a činnosti žadatelů ve sportovní oblasti. 

2) Dotační prostředky z loterií a hazardu. 
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1) Dotační program Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova na projekty a činnosti 

žadatelů ve sportovní oblasti 

 Z rozpočtu města Havířova lze čerpat pro neziskové sportovní organizace finanční 

prostředky jak na běžnou činnost, tak i na organizaci sportovních akcí, soustředění a podobně. 

 

 Pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova musí město splňovat 

určité zásady. Účelem těchto zásad je zejména stanovit oblasti činností dotovaných z rozpočtu 

města Havířova, pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o dotace, povinnosti příjemců 

dotací a způsob kontroly čerpání dotací.  

 Dotace je veřejná finanční podpora města Havířova podle § 2 písmene j) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutá fyzickým 

a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností. 

 Žadatelem je právnická osoba, jejímž zřizovatelem není město Havířov nebo fyzická 

osoba. 

 

  Město Havířov poskytuje dotaci na projekty a činnost žadatelů v sociální oblasti 

(zejména na sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence), v kulturní 

oblasti, ve školské oblasti, v oblasti partnerských vztahů (organizování akcí společenského, 

kulturního, sportovního či jiného charakteru s partnerskými městy města Havířova), v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové prevence, v oblasti bezpečnosti a silničního provozu. 

 

Dále poskytuje dotaci na projekty a činnost žadatelů ve sportovní oblasti – zejména na: 

 

 organizování sportovních soutěží, 

 účast na sportovních soutěžích (např. startovné, doprava), 

 činnost registrovaných sportovních subjektů (např. nájmy, mzdy, odměny a obdobná 

plnění kvalifikovaných trenérů mládežnických celků), 

 činnost zájmových sportovních kroužků na havířovských středních školách, 

 volnočasové sportovní aktivity havířovských středních škol, 

 organizování akcí masového charakteru propagující sport a tělesnou výchovu, 

 neinvestiční údržbu, opravu a obnovu stávajících sportovišť, jsou-li v majetku žadatele 

a souvisí s dotovaným projektem, 
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  nákup neinvestičního materiálového vybavení stávajících sportovišť, souvisejících 

s dotovaným projektem, 

 pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví, 

 činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti a v případech 

vzniku živelných katastrof a obecného ohrožení. 

 

 V den podání žádosti nesmí mít žadatel vůči městu Havířov ani vůči státu závazky 

po lhůtě splatnosti. Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením. 

 

  Rozhodování o poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Před rozhodnutím o poskytnutí dotace v orgánech města Havířova 

posuzují jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace věcně příslušné komise Rady města Havířova. 

 O poskytnutí dotace a její výši bude příjemce dotace vyrozuměn do 30 dnů po schválení 

žádosti příslušným orgánem města Havířova. 

  Vyrozumění o neposkytnutí dotace obdrží žadatel do 30 dnů od rozhodnutí příslušného 

orgánu města. Důvody zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace se žadateli nesdělují. 

 

2) Dotační prostředky z loterií a hazardu  

 Do roku 2011 byly obce příjemci správních poplatků z výherních hracích přístrojů (dále 

VHP) na svém území. Správní poplatek za povolení jednoho VHP byl podle délky jeho 

povolení až 30 000 Kč za rok. Obec byla tak příjemcem výtěžku z provozovaných VHP 

na svém území. Výtěžek byl zákonem stanoven jako: objem vsázených peněz mínus výhry 

a správní poplatky. Část výtěžku odváděná na veřejně prospěšné činnosti byla stanovena podle 

výtěžku za rok v rozmezí 6-20%. 

  Obce však neměly ve své kompetenci vydávat povolení na provozování dalších 

technických zařízení (videoloterních terminálů, podle nového znění zákona JTHZ) a nebyly 

příjemci správních poplatků ani výtěžků z nich. 

  O rozdělování výtěžku na veřejně prospěšné účely mimo VHP rozhodovali podle 

zákona samotní provozovatelé. U většiny provozovatelů však docházelo k tomu, že části 

z výtěžku určené na veřejně prospěšnou činnost formou záloh byly poskytovány již v roce, 

ve kterém byl výtěžek vytvářen. Po skončení roku tak provozovatelé neměli v zásadě 

co rozdělovat. 
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Zdroj: Interní materiály - loterie a hazard 

 

Stav roku 2012 

  Obce jsou i nadále příjemci správních poplatků z VHP provozovaných na svém území, 

avšak poplatek je stanoven ve výši 5 000 Kč na rok za žádost jednoho provozovatele 

bez ohledu na počet přístrojů. 

  Obec je i nadále příjemce části výtěžku (podle nového znění zákona odvodu) z VHP, 

nově navíc také z JTHZ. Přímý odvod do rozpočtu obce je stanoven na 16% z výtěžku. 

  Samotné odvody jsou podle novely zákona a souvisejících předpisů prováděny 

v průběhu příslušného roku. Provozovatelé mají povinnost předložit vyúčtování a zaplatit 

zálohu příslušnému finančnímu úřadu v daném roce. Závěrečné vyúčtování je provedeno 

na začátku následujícího roku a platby na účet obcí tak lze očekávat v následujícím roce. 

  Samotní provozovatelé loterií a jiných podobných her nově podléhají klasické dani 

z příjmu PO, což je samozřejmě také další příjem obce. 

  Zákon také zvyšuje pravomoc měst a obcí regulovat na svém území hazard a je tedy 

možné, že obec může po přechodném období na svém území hazard zakázat. 
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 Zdroj: Interní materiály – loterie a hazard 

  

  Finanční prostředky z hazardu a loterií přerozdělují nyní neziskovým organizacím 

přímo samotná města a obce. V současné době sice neexistuje žádná směrnice, podle které 

by měla města a obce tyto finanční prostředky dělit, ale MŠMT ČR vydalo doporučení 

primátorům a starostům dělit tyto finanční prostředky rovnoměrně – na kulturu i sport. 

 O dotace z loterií a hazardu je nutno město žádat individuálně. 

 

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) 

 Další možností, kterou mohou využít neziskové organizace zabývajícím se sportem, 

jsou dotační prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Z MŠMT ČR jsou poskytovány nenárokované dotace, které mohou být jak běžné 

(na financování neinvestičních potřeb organizačních složek a příspěvkových organizací), 

tak kapitálové (grantové programy např. na obnovu materiálně-technických základen sportu). 
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 O tuto dotaci se žádá vždy přes konkrétní sportovní svaz. Výzvy jsou vždy v měsíci 

červnu, kdy se žádá o finanční prostředky na následující rok. Prostřednictvím MŠMT ČR 

se jedná o tyto programy: 

 Program I – Sportovní reprezentace ČR 

 Program II – Sportovně talentovaná mládež 

 Program III – Všeobecná sportovní činnost 

 Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení a investiční program 

 Program V – Organizace sportu 

Program 133510 – Podpora materiálně-technické základny sportu 

 

Program I 

 Podpora je směřována na činnost sportovní reprezentace ČR, která je financována 

ze státního rozpočtu. Současně je také podporována činnost Resortních sportovních center 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva vnitra České 

republiky a Ministerstva obrany České republiky. 

 

Program II 

 Program je rozdělený na čtyři části: 

1. Vrcholová sportovní centra – podpora směřuje na přípravu sportovních talentů věkové 

kategorie 19-23 let. 

2. Sportovní centra mládeže – podpora určena nadaným sportovcům v dorostenecké 

a juniorské kategorii 15-19 let. Zde také připadá kategorie zdravotně postižených 

sportovců. 

3. Sportovní střediska – talentovaní sportovci ve věku 10-15let a základní sportovní 

příprava dětí ve věku od 6 let.  

4. Podpora ostatních sportovních talentů - Podpora je zaměřena na činnost jednotlivců, 

oddílů, klubů, táborů, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, krajské a okresní 

výběry, soutěže, republikové výběry mládeže. 
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Program III 

 Tento program se rozděluje na: 

Sport pro všechny – zde jsou podpory určeny na pravidelnou sportovní činnost dětí 

a mládeže, vzdělávání dobrovolných pracovníků občanských sdružení v oblasti sportu. 

Pořádání významných mezinárodních akcí v oblasti sportu a na pravidelnou sportovní činnost 

žáků školních a univerzitních sportovních klubů. 

Sport zdravotně postižených -  zapojení zdravotně postižených do pravidelné sportovní 

činnosti a podpora mezinárodních soutěží zdravotně postižených sportovců pořádaných 

na území ČR. 

 Cílem programu je podpora všeobecné sportovní činnosti, zejména však podpora 

celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné sportovní činnosti žáků, studentů 

škol, vysokoškoláků a soutěží školních a studentských sportovních organizací a podpora 

specializovaných sportovních sdružení s celorepublikovou působností s účelovým zaměřením 

na zapojení zdravotně postižené mládeže a dospělých do pravidelné sportovní činnosti. 

Program IV  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanovuje postup, 

kterým se určují podmínky pro poskytování, čerpání a vyhodnocování Programu IV „Údržba 

a provoz sportovních zařízení“, určeného nestátním neziskovým organizacím zejména 

občanským sdružením v oblasti sportu. 

 Cílem programu je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, podpora 

udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti a podpora 

udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě reprezentantů 

a sportovních talentů. 

 Podpora údržby a provozu se poskytuje pro sportovní zařízení, která jsou 

ve vlastnictví, resp. výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení uzavřeném 

minimálně na 10 let od roku podání žádosti o dotaci. Dlouhodobý pronájem může být pouze 

od vlastníka, kterým je obec, město nebo státní instituce. Podporu lze poskytnout pouze 

v případě, že nájemce je provozovatelem sportovního zařízení. 
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Program V 

 Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti 

jednotlivých NNO s celorepublikovou působností, které mají ve svých stanovách hlavní 

předmět – realizaci sportovní činnosti. 

 Cílem programu je podpora organizace sportu u jednotlivých NNO, která navazuje 

na podporu poskytovanou v minulém období prostřednictvím Ministerstva financí České 

republiky.  

 

Program 133510 

 Pod tímto programem se rozumí rozvoj a modernizace sportovních zařízení 

za podmínek daných Programem 133510. Snahou MŠMT ČR je stanovení metodiky, která 

směřuje ke spravedlivému principu a rovnému přístupu NNO, resortních sportovních center 

a za specifických podmínek i městům a obcím k prostředkům uvedeného Programu 133510. 

  



61 

 

6. Závěr 
 

 V teoretické části mé diplomové práce jsem se soustředila na vymezení veškerých 

základních pojmů, které  s vybraným tématem souvisí. Případová studie, která je předmětem 

praktické části mé práce, souvisí s neziskovými organizacemi, proto jsem v rámci teorie 

definovala a popsala stručně i tuto oblast. Součástí kapitoly je pak následně i rozdělení 

neziskových organizací. Dále jsem se soustředila na stručnou charakteristiku Evropské unie 

a historii jejího vzniku. Na závěr teoretické části jsem detailněji popsala Evropský fond 

pro regionální rozvoj jako možný nástroj pro získání finančních dotací z Evropské unie.  

 Praktická část mé diplomové práce obsahuje detailní popis případové studie 

občanského sdružení Tennis Hill jakožto sportovního klubu, který se uchází o dotaci 

z Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato část zahrnuje 

představení klubu, detailní popis celého projektu od cílových skupin, přes publicitu, 

udržitelnost, po společnou přípravu a financování.  

 Hlavním cílem diplomové práce bylo poukázat formou případové studie na možnost 

čerpání finančních prostředků z Evropské unie, kterou mají všechny neziskové organizace 

působící v oblasti sportu. Konkrétně se jednalo o možnost využívání dotací ze strukturálních 

fondů se zaměřením na Evropský fond pro regionální rozvoj. Prostřednictvím případové 

studie občanského sdružení Tennis Hill jsem nastínila možný postup, jak lze tuto příležitost 

správně uchopit a využít ji pro rozvoj daného sportu v rámci konkrétního klubu.  

Občanskému sdružení Tennis Hill se podařilo dotaci získat. V současné době 

připravuje pečlivě s polským partnerem samotnou realizaci projektu.  

Dalším cílem diplomové práce bylo podat ucelený přehled možností čerpání všech 

dostupných dotačních prostředků, o které se neziskové organizace v oblasti sportu mohou 

ucházet. V rámci kapitoly 5.2 jsou všechny tyto možnosti detailně popsány. Kapitola může 

sloužit jako vodítko pro jiná občanská sdružení, která se o finance z veřejných zdrojů chystají 

ucházet.  

 Závěrem bych na základě svých zkušeností a na základě pečlivého a dlouhodobého 

sledování vývoje problematiky podpory sportu v ČR chtěla podotknout, že stávající vláda 

sport dlouhodobě podfinancovává, čímž negativně eliminuje společenské hodnoty, které sport 
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vytváří. Jedním z hlavních problémů stávající vlády jsou tzv. nezamyšlené důsledky jednání, 

kdy si vláda neuvědomuje vedlejší přínosy sportu. Výzkumy hovoří o tom, že každá koruna 

investovaná do sportu je rovna čtyřem ušetřeným korunám v oblasti zdravotnictví. Chybí 

rovněž provázání sportu s dalšími resorty, čemuž by pomohl jasný vládní koncept pro daný 

čtyřletý horizont. Je třeba si uvědomit, že sport má pozitivní vliv na vývoj mravních hodnot 

mládeže, její lepší socializaci a především na eliminaci sociálně patologických jevů. 

Snad se stávající vládě podaří odstranit nedostatky vzniklé v předcházejících obdobích a sport 

se opět dostane na přední místo jejího zájmu. 
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