
Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1131 ze dne 16.8.2011

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy 
v hl. m. Praze na rok 2012

určené pro

nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty působící v oblasti sportu 

a tělovýchovy

Vyhlášené programy:

I. Provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení (I/1, I/2, I/3, I/4)

II. Odstranění havárií a s tím související rekonstrukce veřejně přístupných tělovýchovných zařízení 

III. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů (III/1, III/2)

IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1, IV/2)

V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na 

děti a mládež konané v hl. m. Praze 

VI. Soustředění a tréninkové kempy pro děti do 15 let na území ČR

Termín uzávěrky:

2.11.2011 - pro všechny programy  

Konzultační středisko ke zpracování projektů – od 1.9.2011 do 1.11.2011:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SMT MHMP“), odd. sportu a volného 
času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660
Po 8.00 - 17.00 hod, Út, Čt 8.00 - 16.00 hod, St 8.00 - 18.00 hod, Pá 8.00 - 14.30 hod   

Kontaktní osoby: 
Mgr. Romana Beková tel. 236 005 914 e-mail: romana.bekova@cityofprague.cz
Mgr. Michal Hanžlík tel. 236 005 913 e-mail: michal.hanzlik@cityofprague.cz
Zdeněk Hübner tel. 236 005 931 e-mail: zdenek.hubner@cityofprague.cz
Bc. Michaela Odstrčilová, Dis. tel. 236 005 932 e-mail: michaela.odstrcilova@cityofprague.cz
Bc. Jiří Krejča tel. 236 005 912 e-mail: jiri.krejca@cityofprague.cz
Mgr. Martin Platz, Dipl. ek., vedoucí odd., tel. 236 005 215 e-mail: martin.platz@cityofprague.cz

Místa podání žádostí:
 podatelna MHMP Jungmannova ul. 35/29, 110 00 Praha 1 
 podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Způsob podání:
osobně, poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce nadepsané ŽÁDOST O GRANT 
V OBLASTI SPORTU, bez fólií a obalů nebo elektronicky s elektronickým podpisem dle zák. o elektronickém 
podpisu č. 227/2000 Sb. v platném znění
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Obecné podmínky Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy
v hl. m. Praze na rok 2012

1) Lokalizace
Programy jsou určeny pro:
a) nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) se sídlem v hl. m. Praze působící v oblasti 

tělovýchovy a sportu, a patřící k některému z typů, které vznikly podle zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

b) provozovatele tělovýchovných zařízení (NNO, společnosti s ručením omezeným a akciové 
společnosti) na území hl. m. Prahy 

c) žadatele podle písm. a) provozující činnost v oblasti tělovýchovy a sportu déle než 1 rok k termínu 
uzávěrky s členskou základnou minimálně 20 členů a účastí ve sportovních soutěžích

2) Administrativa a podmínky pro poskytnutí grantu
a) žádost o grant hl. m. Prahy je nutno vypracovat na předtištěném formuláři, vyplnit ve všech 

potřebných bodech a v termínu odevzdat v jednom vyhotovení (případné druhé výtisky budou 
skartovány) s požadovanými potvrzeními (vše se dokládá jen v kopiích) a zpracovaným projektem, 
maximálně však v rozsahu 30 stran včetně všech příloh a vlastní žádosti. V případě podání více 
žádostí přiložte k žádostem jejich seznam s označením programů. Formulář žádosti je k vyzvednutí 
v informačním středisku MHMP a na oddělení sportu a volného času SMT MHMP nebo na 
internetové adrese www.praha.eu.

b) hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami podané v řádném termínu
c) po skončení grantového řízení zůstávají žádosti zaevidované na SMT MHMP a žadatelům 

se nevracejí
3) Posuzování a hodnocení žádostí

a) žádosti budou posouzeny Komisí Rady hlavního města Prahy pro přidělování grantů v oblasti sportu 
a tělovýchovy a návrh na přidělení grantů bude předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy (dále 
jen „Rada HMP“) a následně Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo HMP“)

b) jednotlivé granty nejsou nárokovou položkou a jsou odvislé od výše schválených finančních prostředků 
určených pro oblast tělovýchovy a sportu v rámci rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2012

c) až do konečného rozhodnutí o výsledcích grantového řízení nebudou poskytovány žádné dílčí informace 
d) grant nemusí být přidělen v požadované výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným 

v žádosti a dotační smlouvě za podmínky dodržení finanční spoluúčasti žadatele dle jednotlivých 
programů

e) proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze odvolat
f) grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků 

přidělených hl. m. Prahou 
4) Čerpání finančních prostředků

Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty – dle 
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1870 ze dne 5.11.2002.
a) přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolňovány formou dotace na základě 

dotační smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou (poskytovatelem dotace) a žadatelem (dotovaný subjekt) 
b) čerpání finančních prostředků je třeba účtovat odděleně na samostatných analytických účtech
c) v případě, že subjekt obdrží ještě další finanční prostředky hl. m. Prahy na stejný projekt v jednom 

rozpočtovém roce, budou se na čerpání těchto financí vztahovat podmínky dle uzavřené dotační 
smlouvy včetně povinné spoluúčasti vážící se k jednotlivým programům

d) příjemce grantu se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek, zejména z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Dotovaný subjekt má za povinnost vybrat 
dodavatele na realizaci projektu u investičních akcí, které byly RHMP / ZHMP schváleny, v souladu s 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) platnými pro veřejného zadavatele podle ustanovení § 2 odst. 2 písm c) zákona následovně: a)  
v případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek zahájit zadávací řízení nejpozději do 30. 9. 
příslušného kalendářního roku; b) při ustanovování hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 74 zákona 
jmenovat jejím členem a jeho náhradníkem zástupce SMT MHMP; c) v případě veřejných zakázek 
malého rozsahu (tj. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě dodávek a 
služeb 2 mil. Kč bez DPH a v případě stavebních prací 6 mil. Kč bez DPH), jde-li o dotaci vyšší než 
500 000 Kč provést výběr dodavatele vyzváním minimálně 3 dodavatelů k předložení nabídky, přičemž 
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se musí jednat o dodavatele, kteří jsou objektivně schopni veřejnou zakázku splnit (dále jen „výběrové 
řízení“). Výzva ve výběrovém řízení musí obsahovat vymezení požadovaného plnění, dobu a místo 
plnění, případné požadavky na prokázání kvalifikace (včetně postupu při jejich nesplnění), lhůtu, ve 
které mají dodavatelé podat nabídku do výběrového řízení a která musí činit minimálně 5 pracovních 
dnů, lhůtu, ve které budou svými nabídkami dodavatelé vázáni, kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky 
a způsob informování o výběru nejvhodnější nabídky. Výzva musí být dodavatelům zaslána 
prokazatelnou formou; výzvu je třeba zveřejnit na internetových stránkách, případně jiným obvyklým 
způsobem. K posouzení a hodnocení nabídek předložených ve výběrovém řízení je třeba jmenovat 
tříčlennou komisi veřejné zakázky malého rozsahu. Jedním z členů této hodnotící komise je třeba 
jmenovat zástupce SMT MHMP, a to obdobným postupem s bodem ad b) tohoto odstavce.

e) příjemce dotace umožní pověřeným zástupcům MHMP kontrolu užití finančních prostředků v souladu 
s uzavřenou dotační smlouvou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a strpí dohlídku 
realizace akce dle schváleného projektu v souladu s uzavřenou dotační smlouvou

f) dotaci je nutné vyčerpat do 31.12.2012
g) zprávu o čerpání dotace je dotovaný subjekt povinen předložit na formuláři k vyúčtování na SMT 

MHMP do 31.1.2013, do finanční spoluúčasti nelze zahrnout provedení svépomocných prací
5) Výdaje, které nelze hradit z grantu

a) úhrada mezd zaměstnancům, odvody na sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady
b) náklady na investiční výstavbu - pokud jde o zahajování nových staveb, nákup pozemků a nemovitostí
c) úhrada leasingu a půjček
d) úhrada DPH není pro příjemce uznatelným výdajem, pokud příjemce je plátcem DPH a má 

v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění 

6) Prezentace hl. m. Prahy
Dotovaný subjekt má za povinnost uvádět hl. m. Prahu a její logo na všech propagačních materiálech 
projektu jako poskytovatele finanční dotace, pokud to dovolí povaha projektu 

7) Seznámení s výsledky grantového řízení
po schválení Radou HMP nebo Zastupitelstvem HMP
a) elektronicky nebo písemně bez zdůvodnění na adresu žadatele do 30 dnů 
b) telefonickým dotazem nebo osobně na odd. sportu a volného času SMT MHMP
c) na internetové adrese na http://granty.praha.eu/grantypublicinfo/

8) Veřejná podpora
Veřejná podpora ve smyslu článku čl. 107 Smlouvy o fungování EU je definována těmito čtyřmi 
základními znaky:
1) je poskytována z veřejných prostředků
2) narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže
3) zvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby
4) ovlivňuje obchod mezi členskými státy
Informace  o této problematice naleznete na internetové adrese http://www.compet.cz

9) Čestná prohlášení
Všichni žadatelé podepíší v žádosti výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů hlavním 
městem Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých 
osobních údajů na tiskových materiálech hl. m. Prahy, dále čestné prohlášení týkající se finančních podpor 
přijatých v režimu de minimis dle nařízení Komise ES č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L 379, 28.12.2006) a 
čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném 
zdravotním a sociálním pojištění.   

10) Žádost o grant podanou v jednom programu není možné podávat v jiném tématicky odlišném programu.

Důležité upozornění!

V případě, že žadatel podává více žádostí, lze níže uvedené dokumenty (tzv. obecné dokumenty) doložit pouze u 
jedné ze žádostí (nutno je vždy označit, v které ze žádostí jsou tyto dokumenty): 
 doklad o registraci NNO (případně výpis z obchodního rejstříku spol. s r.o., a.s.)
 potvrzení o založení účtu nebo výpis z účtu
 doklad o oprávnění pověřené osoby jednat za žadatele např. zápis z členské schůze o volbě výboru
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I.   Provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení

I/1.   Provoz plaveckých bazénů v hl. m. Praze 

Cílem programu je podpora plaveckých bazénů v Praze formou příspěvku na úhradu za energie, paliva, plyn, vodné, 
stočné v závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejnost.

Určení:

provozovatelům plaveckých bazénů v hl. m. Praze.

Podmínky: 
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ min. na 5 let
- doložení dokladu o registraci (u spol. s r.o., a.s. a fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z OR)
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- celoroční provoz bazénu 
- vyplnění přílohy č. 1 – informace o tělovýchovném zařízení a přílohy č. 4 přehled vytíženosti TVZ
- minimální délka plaveckého bazénu 25 m
- písemná garance provozovatele o hodinách plavání pro volně příchozí veřejnost, a to: Po - Pá  týdně v rozsahu 

celkem 10 hod dopoledne a 10 hod odpoledne, So a Ne celkem 12 hod v době od 8.00 do 20.00 hod - příloha č. 5
- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných hl. m. Prahou 

a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost - příloha č. 5
- dotovaný subjekt má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 

dotační smlouvy 
- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

I/2.   Provoz zimních stadionů v hl. m. Praze 

Cílem programu je podpora zimních stadionů v Praze formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu, vodného, 
stočného v závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejnost.

Určení:

Provozovatelům zimních stadionů v hl. m. Praze mimo provozovatelů, jejichž mužstvo se účastní nejvyšší hokejové 
soutěže dospělých.

Podmínky: 
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ (min. 5 let)
- doložení dokladu o registraci (u spol. s r.o., a.s. a fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z OR)
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- celosezónní provoz
- vyplnění přílohy č. 1 – informace o tělovýchovném zařízení a přílohy č. 4 přehled vytíženosti TVZ
- písemná garance provozovatele o dodržení minimálního rozsahu hodin pro veřejné bruslení, tj. min. 10 hod týdně 

pro žáky škol v době od 8.00 do 13.00 hod a jednou týdně 2 hod pro veřejné bruslení v době od 16.00 do 20.00 hod 
(uveďte konkrétní den a čas), So a Ne 2 hod denně v době od 8.00 do 20.00 hod - příloha č. 5

- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných hl. m. Prahou 
a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a hl.m.Praze - příloha č. 5

- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost - příloha č. 5
- dotovaný subjekt má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 

dotační smlouvy 
- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu



I/3.   Provoz ostatních tělovýchovných zařízení v hl. m. Praze

Cílem programu je podpora tělovýchovných zařízení v Praze formou úhrady energií, paliv, plynu, vodného, stočného v 
závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejnost.

Určení:

NNO provozujícím TVZ neziskového charakteru v hl. m. Praze.

Podmínky:
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ (min. 5 let)
- doložení dokladu o registraci NNO 
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- celoroční provoz
- vyplnění přílohy č. 1 – informace o tělovýchovném zařízení a přílohy č. 4 přehled vytíženosti TVZ
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných hl. m. Prahou 

a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost - příloha č. 5
- dotovaný subjekt má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 

dotační smlouvy 
- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

I/4.   Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.1.2012 do 
31.12.2012

Cílem programu je podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže.

Určení:

NNO působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, která nevlastní ani neprovozují vlastní TVZ.

Podmínky: 
- čestné prohlášení, že sdružení nevlastní ani neprovozuje konkrétní TVZ pro sportovní odvětví, na které je žádost 

podána, a že přidělená dotace bude využita výhradně na nájmy pro děti a mládež - příloha č. 5
- doložení dokladu o registraci NNO 
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- vyplněná příloha č. 2 - nájmy TVZ pro oddíly dětí a mládeže
- doložení kopie nájemní smlouvy uzavřené na období 1.1.2012 do 31.12.2012, případně na dílčí období v tomto 

časovém úseku, doloží příjemce při podpisu dotační smlouvy; v případě, že výše uvedený doklad nebude doložen, 
stává se přidělení dotace bezpředmětné a dotační smlouva nebude uzavřena

- ze znění nájemní smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o nájem TVZ pro oddíly dětí a mládeže, v jakém počtu 
hodin, za kolik Kč/hod nájmu a celková částka, pokud v nájemní smlouvě tyto údaje nejsou uvedeny, je žadatel 
povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením

- čestné prohlášení, že v případě přidělení požadované dotace budou oddílové příspěvky dětí  a mládeže sníženy o 
poměrnou část - příloha č. 5

- celoroční činnost
- doložení přehledu hospodaření žadatele za rok 2010 (položkově příjmy a výdaje)  
- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 

úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

II.   Odstranění havárií a s tím související rekonstrukce veřejně přístupných tělovýchovných zařízení

Cílem programu je odstranit provozní havárie v tělovýchovných zařízeních a jejich modernizace.

Určení:

provozovatelům veřejně přístupných TVZ v hl. m. Praze.



Podmínky: 
- doložení havarijního stavu TVZ zápisem ze stavebního úřadu MČ, nebo posudkem plánované rekonstrukce od 

autorizovaného inženýra nebo technika v oboru s kopií dokladu o jeho autorizaci
- doložení dokladu o registraci NNO (případně výpis z obchodního rejstříku spol. s r.o., a.s.)
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ (min. 5 let)
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- doložení přesného popisu TVZ
- doložení přehledu hospodaření žadatele za rok 2010 (položkově příjmy a výdaje)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20 % celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl 

vyhlašovatele je 80 %)
- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 

úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost - příloha č. 5
- příjemce dotace má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 

dotační smlouvy 
- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

III.   Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů

III/1.    Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů 

Cílem programu je snížení provozních nákladů plaveckých bazénů prostřednictvím modernizace technologických 
zařízení (např. čerpadla, dávkování, dvojí využití vody, vlastní zdroj vody, úsporné sprchy, membránová separace, 
rekuperace tepla z vody a vzduchotechniky, kotle a hořáky, kogenerace nebo ostatní úsporná opatření a rekonstrukce 
dle konkrétních potřeb provozovatele).

Určení:

provozovatelům plaveckých bazénů v hl. m. Praze.

Podmínky:
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ ( min. 5 let)
- doložení dokladu o registraci NNO (případně výpis z obchodního rejstříku spol. s r.o., a.s.) 
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení přesného popisu TVZ
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- vyčíslení finanční úspory v Kč/rok po provedení úsporných technologických opatření
- vyplnění přílohy č. 1 – informace o tělovýchovném zařízení 
- minimální délka plaveckého bazénu 25 m
- celoroční provoz bazénu
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20 % celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl 

vyhlašovatele je 80 %)
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost - příloha č. 5
- písemná garance provozovatele o hodinách plavání pro volně příchozí veřejnost, a to: týdně v rozsahu celkem 10 

hod dopoledne a 10 hod odpoledne ve dnech Po – Pá a celkem 12 hod v době od 8.00 do 20.00 hod ve dnech So a 
Ne - příloha č. 5

- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných hl. m. Prahou 
a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

- příjemce dotace má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 
dotační smlouvy 

- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

III/2.    Úsporná technologická opatření pro provoz zimních stadionů dle konkrétních potřeb provozovatele

Cílem programu je snížení provozních nákladů zimních stadionů prostřednictvím modernizace technologických 
zařízeních.



Určení:

provozovatelům zimních stadionů v hl. m. Praze, jejichž mužstvo NEHRAJE hokejovou extraligu dospělých.  

Podmínky:
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ ( min. 5 let)
- doložení dokladu o registraci NNO (případně výpis z obchodního rejstříku spol. s r.o., a.s.)
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- přesný popis zimního stadionu
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- vyplnění přílohy č. 1 – informace o tělovýchovném zařízení 
- vyčíslení finanční úspory v Kč/rok po provedení úsporných technologických opatření
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost - příloha č. 5
- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných hl. m. Prahou 

a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- písemná garance provozovatele o dodržení minimálního rozsahu hodin pro veřejné bruslení, tj. min. 10 hod týdně 
pro žáky škol v době od 8.00 do 13.00 hod a 1x týdně 2 hod pro veřejné bruslení v době od 16.00 do 20.00 hod 
(uveďte konkrétní den a čas), So a Ne 2 hod denně v době od 8.00 do  20.00 hod - příloha č.5

- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20 % celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl 
vyhlašovatele je 80 %)

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

- příjemce dotace má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 
dotační smlouvy 

- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

IV.   Zkvalitnění povrchů sportovišť

Cílem programu je zlepšení podmínek pro sportování v hl. m. Praze.

Určení:

NNO působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze.

IV/1. Zkvalitnění povrchů pro nekrytá (venkovní) sportoviště, která  jsou ve vlastnictví či dlouhodobém nájmu 
subjektů působících ve sportu a tělovýchově, a vybavení těchto sportovišť drobnými sportovními 
zařízeními

Podmínky:
- čestné prohlášení o zajištění údržby a dozoru po dobu provozu hřiště - příloha č. 5
- doložení dokladu o registraci NNO 
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ ( min. 5 let)
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu 
- doložení efektivnosti využití TVZ pro veřejnost a oddíly dětí a mládeže  - příloha č. 4
- doložení současného stavu všech sportovišť (rozměry, povrch, vybavení - jejich situační plánek se zvýrazněním 

hřiště dle projektu)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20 % celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl 

vyhlašovatele je 80 %)
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení pro veřejnost minimálně po dobu 5 let – příloha č. 5
- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných hl. m. Prahou 

a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

- příjemce dotace má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 
dotační smlouvy 

- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

IV/2.    Zkvalitnění povrchů tělocvičen a sportovních hal, které jsou ve vlastnictví či  dlouhodobém nájmu  
subjektů působících ve sportu a tělovýchově, a s tím související  obnova tělocvičného nářadí



Podmínky:
- čestné prohlášení o zajištění údržby a dozoru po dobu provozu TVZ - příloha č. 5
- doložení dokladu o registraci NNO 
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení vlastnictví nebo dlouhodobého nájmu TVZ ( min. 5 let) 
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu 
- doložení efektivnosti využití TVZ pro veřejnost a oddíly dětí a mládeže - příloha č. 4
- doložení současného stavu sportoviště (rozměry, povrch, vybavení)
- zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 20 % celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl 

vyhlašovatele je 80 %)
- písemná garance provozovatele provozovat zařízení pro veřejnost minimálně po dobu 5 let - příloha č. 5
- písemná garance provozovatele, že pořadatelům soutěží Poháru pražských škol a soutěží pořádaných  hl. m. Prahou 

a domy dětí a mládeže poskytne prostory za nájem max. do výše režijních nákladů (nikoli za nájem tržní) - příloha 
č. 5

- možno čerpat na obnovu tělocvičného nářadí max. do výše 100 000 Kč
- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 

úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5
- příjemce dotace má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, kterou obdrží při podpisu 

dotační smlouvy 
- tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do sportovního areálu

V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především   
na děti a mládež konané v hl. m. Praze

Cílem programu je podpora jednorázových sportovních akcí na území hl. m. Prahy konaných v termínu 1.1.-
31.12.2012. Přidělené finanční prostředky mohou být použity např. na věcné ceny, pronájmy sportovišť, technické 
zabezpečení, propagační předměty, pronájem ozvučovací techniky, ubytování a stravu účastníků akce.
Program není určen na pořádání mistrovství Evropy, mistrovství světa, evropských, světových pohárů a dlouhodobých 
sportovních soutěží v rámci jednotlivých sportovních svazů, pravidelných tréninků.

Určení:

NNO působící v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze do úrovně pražských svazů.

Podmínky:
- zajistit finanční prostředky žadatelem ve výši minimálně 40 % celkových nákladů (tj. maximální finanční podíl 

vyhlašovatele je 60 %)
- doložení dokladu o registraci NNO 
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- v položkovém rozpočtu detailně rozepsat celkový požadavek na věcné ceny (množství, cena/ks atd.), na nájmy 

(počet hodin, cena/hod nájmu) a další výdaje –příloha č. 3
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- uvést přesné datum, hodinu a místo konání
- doložení přehledu akcí pořádaných žadatelem pro děti a mládež v roce 2011 (I. – X.)
- zajištění propagace hl. m. Prahy hlavním pořadatelem (v tiskovinách, programech, TV atd.) 
- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu 

úřadu a hl. m. Praze - příloha č. 5

VI.   Soustředění a tréninkové kempy pro děti do 15 let na území ČR
Cílem programu je podpora sportovní přípravy dětí do 15 let v termínu  1.1. – 31.12.2012. Přidělené finanční 
prostředky mohou být použity např. na ubytování, stravování, hromadnou dopravu účastníků do místa konání 
soustředění či tréninkového kempu a na pronájem sportovišť.

Určení:

NNO působícím v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, které nevlastní ani neprovozují vlastní výcvikové 
zařízení

Podmínky:
- čestné prohlášení, že NNO nevlastní ani neprovozuje vlastní výcvikové zařízení a že přidělená dotace bude využita 

výhradně na sportovní soustředění nebo kemp pro dětí do 15 let – příloha č. 5



- doložení dokladu o registraci NNO
- doložení oprávnění osoby jednat za žadatele (např. u občanských sdružení zápis o volbě výboru)
- doložení kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
- doložení stručného popisu celoroční činnosti žadatele
- délka trvání akce minimálně 5 dní
- místo konání akce mimo hl. m. Prahu
- doložení přehledu sportovních akcí pořádaných žadatelem v roce 2011 (leden - říjen)
- předběžně vyplněná příloha č. 6 
- následně po kladném posouzení žádosti – doručení přílohy č. 6 – soustředění a tréninkové kempy nejpozději 30 

dnů před zahájením akce na odd. sportu a volného času SMT MHMP, a to v tištěné nebo elektronické podobě


	Podmínky:



