
Dotační program města České Budějovice na podporu SPORTU v roce 2018 

Město České Budějovice  

zveřejňuje Dotační program na podporu sportu v roce 2018  

Důvodem je podpora: 

 stávajících i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města České 
Budějovice, především pak podpora sportovní činnosti dětí a mládeže za účelem poskytnutí 
finančních prostředků na celoroční činnost, dále celoroční činnost handicapovaných, 
krátkodobé jednorázové akce a také investice do sportovního zařízení. 

 
Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2018: 

 běžné výdaje činí  14 000 tis. Kč 

 kapitálové výdaje činí  1 000 tis. Kč 

 

Předpokládaná maximální výše dotace: 

 Opatření 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů – 750 tis. Kč 

 Opatření 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů – 4 500 tis. Kč 

 Opatření 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů – 200 tis. Kč 

 Opatření 4: Příspěvek na sportovní akce – 50 tis. Kč 

 Opatření 5: Příspěvek na pořízení/zhodnocení investič. majetku sport. klubů – 250 tis. Kč 

 Opatření 6: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem – 200 tis. Kč 
 

Okruh žadatelů:  

 pro celoroční činnost: oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt zapsané 
sdružení/spolek se sídlem v Českých Budějovicích registrující děti a mládež 

 pro sportovní akce: oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i 
nepodnikatelská), která bude danou aktivitu organizovat a realizovat. U organizací, které 
nemají sídlo v Českých Budějovicích, je podmínkou, že akce se MUSÍ konat v rámci 
katastrálního území České Budějovice (viz. čl. 4.2). Pokud akci pořádá osoba/subjekt se 
sídlem v Českých Budějovicích, může být akce realizována mimo České Budějovice za 
podmínky, že na území města není vhodné sportoviště pro daný sport; akce se však musí 
konat v rámci Jihočeského kraje 

 pro investice: oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt - zapsané sdružení/spolek, 
se sídlem v Českých Budějovicích provozující sportovní činnost v katastrálním území České 
Budějovice 

 pro celoroční činnost handicapovaných: oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt i 
podnikatelský subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, registrující děti, mládež a dospělé s 
handicapem 
 

 

Lhůta pro podávání žádostí: 

 Opatření č. 4:  od 1.1.2018 do 31.1.2018 

 Opatření č. 5, 6: od 29.1.2018 do 2.3.2018 

 Opatření 1, 2, 3: do 26.2.2018 do 30.3.2018 
 
 
 



Kritéria hodnocení jsou:  
 

 Opatření 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů 
- děti a mládež jsou evidováni u sportovního svazu 
- organizace vede podvojné účetnictví nebo má možnost podepsat čestné prohlášení o 

vedení podvojného účetnictví v roce 2018 
- sportovní odvětví, kterému se organizace věnuje, je olympijským výkonnostním 

sportem, popř. min. 40% dětí organizovaných v daném klubu se věnuje olympijským 
sportům, nebo se organizace věnuje florbalu. 

- aktivní účast dětí a mládeže od 6 do 18 let v celorepublikových soutěžích 
 
Výše dotace bude stanovena na základě následujících kritérií: 
- nákladovost  
- poměr využívání areálu pro činnost vlastních mládežnických družstev k využití 

družstev dospělých a pronájmu areálu 
- počet registrovaných/neregistrovaných členů sportovním svazem, posouzení, zda 

klub vyvíjí celoroční činnost, věrohodnost žádosti, chybovost vyúčtování, naplňování 
smluv z předchozích let a přiměřenost nákladů v místě a čase obvyklých 

 

 Opatření 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů 
- sportovní odvětví, kterému se organizace věnuje, je olympijským výkonnostním 

sportem, popř. min 40% dětí organizovaných v daném klubu se věnuje olympijským 
sportům 

- jedná se o kolektivní preferovaný sport: hokej, fotbal a volejbal 
- klub vytváří přímou mládežnickou základnu pro ligové týmy hrající dlouhodobě 

celorepublikovou soutěž – extraligu nebo 1. ligu. 
- organizace vede podvojné účetnictví nebo má možnost podepsat čestné prohlášení o 

vedení podvojného účetnictví v roce 2018 
- aktivní účast dětí a mládeže od 6 do 21 let v celorepublikových soutěžích 
 

Oprávněnými žadateli v rámci tohoto opatření jsou: 
- HC České Budějovice, z.s. 
- Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z.s  
- Volejbalový klub České Budějovice, z.s. 

 

 Opatření 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů 
- počet dětí od 6 do 18 let registrovaných sportovním svazem 
- počet dětí od 6 do 18 let evidovaných v klubu 

 

 Opatření 4: Příspěvek na sportovní akce 
- posouzení obsahové a ekonomické kvality akce 
- vyhodnocení vlivu a přínosu akce, posouzení finančního krytí akce, odbornost a její 

náročnost, schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat 
 

 Opatření 5:  Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku 
sportovních klubů 

- posouzení obsahové a ekonomické kvality akce 
- vyhodnocení přínosu akce, posouzení finančního krytí projektu 
 

 Opatření 6: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem 
- posouzení obsahové a ekonomické kvality projektu 



- počet členů, sportovní výsledky, finanční zajištění klubu 
 
Lhůta pro rozhodnutí žádostí: 

 Opatření č. 4:  do 30.3.2018 

 Opatření č. 5, 6: do 31.5.2018 

 Opatření 1, 2, 3: do 30.6.2018 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

- žádost je předložena v elektronické podobě na předepsaném elektronickém formuláři 

(prostřednictvím elektronického systému podávání žádostí na www. c-budejovice.cz v sekci 

Dotace), je úplná s požadovanými náležitostmi (vč. příloh) a splňuje podmínky dotačního 

programu  

- žádost byla odeslána ve lhůtě podávání žádostí  

- žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 

 
Příloha: vzory žádostí 



Příloha: vzor žádostí 
 
 

 
 



 







 
 



 



 



  


