
Městská část Praha 5 vyhlašuje 
dotační programy na podporu sportu 

na území MČ Praha 5 v roce 2020 
 

Tento dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 
ZMČ/7/13/2019 ze dne 5.11.2019 

 
Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí směrnicí č. 5/2017 - Pravidla pro poskytování dotací, 
darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 (dále jen „Směrnice“). Žádosti o dotaci musí být 
podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu č. 1 této Směrnice. 
  
Vyhlášené jednoleté dotační programy:  

1. Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení  
2. Sportování mládeže  
3. Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené  
4. Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení na území MČ Praha 5  

 
1. Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení  
 
Účel programu:  
Podpora údržby a oprav menšího rozsahu stávajícího sportovních zařízení, podpora pořízení 
nového sportovního zařízení. 
 
Důvody programu:  
Zlepšení úrovně materiálního zázemí pro sportovní a tělovýchovnou činnost. 
 
Období pro realizaci projektů na podporu sportu: 1. 1. – 31. 12. 2020 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro údržbu, opravy a 
pořízení sportovního zařízení:  
do 1.000.000,- Kč. 
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
Do 300.000,- Kč. 
 
Okruh způsobilých žadatelů:  

• sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky, obecně prospěšné společnosti, kteří 
mají jako hlavní předmět činnosti sport, fyzické a právnické osoby , které mají sídlo 
(bydliště) na území MČ Praha 5 nebo trvalé sportoviště na území MČ Praha 5 a 
zároveň, které provozují předmět své činnosti na pozemcích či v nemovitostech ve 
vlastnictví MHMP 

 
Lhůta pro podání žádostí:  13.12.2019 – 14.2.2020 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• Dodržení lhůty pro podání žádosti 
• Správné označení obálky se žádostí 
• Dodržení formálních náležitostí žádosti 
• Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 



• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 
• Zkušenost s již uskutečněnými projekty 
• Řádné vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 5 v předchozích 

obdobích 
• Přínos pro MČ Praha 5 a její občany  
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.4.2020 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec obecných Pravidel:   

• podporu mohou získat pouze subjekty, které zahájily svou činnost nejméně jeden rok 
před podáním žádosti  

• z přidělené dotace mohou být hrazeny investice do pořízení nového sportovního 
zařízení 

• z přidělené dotace nemohou být hrazeny provozní náklady (energie atp.)  
• Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových 

žádostí o poskytnutí dotace. 
 

 
2. Sportování mládeže  
 
Účel programu:   
Podpora sportovního rozvoje a aktivního trávení volného času mládeže. 
 
Důvody programu:  
Organizování sportovních kroužků a soustředění pro mládež, podpora sportovních 
mládežnických oddílů. 
  
Období pro realizaci projektů na podporu sportu: 1. 1. – 31. 12. 2020 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro podporu 
sportování mládeže: 
Do 2.200.000,- Kč 
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
Do 300.000,- Kč 
 
Okruh způsobilých žadatelů: 

• pouze nestátní neziskové organizace, které mají sídlo na území MČ Praha 5 nebo trvalé 
sportoviště na území MČ Praha 5 – tělovýchovné jednoty, spolky a obecně prospěšné 
společnosti, které mají jako hlavní předmět činnosti sport  

 
 
Lhůta pro podání žádostí: 13.12.2019 -14.2.2020 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• Dodržení lhůty pro podání žádosti  
• Dodržení formálních náležitostí žádosti 
• Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 
• Zkušenost s již uskutečněnými projekty 



• Řádné vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 5 v přechozích 
obdobích 

• Přínos pro MČ Praha 5 a její občany  
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.4.2020 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec obecných Pravidel:   

• za mládež se v tomto programu považují děti do 18 let věku 
• pokud žadatel žádá o dotaci na kroužek či soustředění, musí uvést předpokládaný 

počet dětí v kroužku/soustředění (minimálně 8 dětí) 
• v závěrečné zprávě musí příjemce dotace doložit počet zúčastněných dětí dané akce 

(včetně fotodokumentace) 
• pokud žadatel žádá podporu na chod sportovního mládežnického oddílu, musí doložit 

počet členů oddílu k datu podání žádosti o dotaci (v oddílu musí být minimálně 20 
dětí) 

• z přidělené dotace mohou být hrazeny provozní náklady na chod oddílu (zejména 
náklady na pronájem prostor pro sportovní činnost či pořádání kroužku/soustředění, 
ubytování dětí pokud je nutné v místě kroužku/soustředění, zajištění pitného režimu a 
stravování dětí v průběhu akce nebo mzdové náklady na trenéry) a pořízení 
sportovního náčiní a vybavení pro oddíl 

• Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových 
žádostí o poskytnutí dotace. 

  
 
3. Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené  
 
Účel programu:  
Podpora sportování a aktivního a zdravého trávení volného času seniorů a zdravotně 
postižených. 
 
Důvod programu:  
Organizování volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené. 
 
Období pro realizaci projektů na podporu sportu: 1. 1. – 31. 12. 2020 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro podporu využití 
volného času pro seniory a zdravotně postižené: 
Do 300.000 Kč 
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
Do 150.000,- Kč 
 
Okruh způsobilých žadatelů: 

• sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky (dříve občanská sdružení), obecně 
prospěšné společnosti, kteří mají jako hlavní předmět činnosti sport, fyzické a 
právnické osoby , které mají sídlo (bydliště) na území MČ Praha 5 nebo trvalé 
sportoviště na území MČ Praha 5  

 
 
Lhůta pro podání žádostí: 13.12.2019 – 14.2.2020 



 
Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• Dodržení lhůty pro podání žádosti  
• Dodržení formálních náležitostí žádosti 
• Správné označení obálky se žádostí 
• Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 
• Zkušenost s již uskutečněnými projekty 
• Řádné vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 5 v přechozích 

obdobích 
• Přínos pro MČ Praha 5 a její občany  
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.4.2020 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec obecných Pravidel:      

• za seniory se v tomto programu považují lidé od 60 let věku 
• zdravotně postižení musí být schopni doložit tuto skutečnost platným průkazem TP, 

ZTP, ZTP/P 
• žadatel musí uvést detailní popis programu či aktivity pro seniory či zdravotně 

postižené a plánovaný počet účastníků 
• v závěrečné zprávě musí příjemce dotace doložit počet zúčastněných seniorů či 

zdravotně postižených (včetně fotodokumentace) a uvést zhodnocení průběhu 
programu/akce  

• z přidělené dotace mohou být hrazeny provozní náklady na chod oddílu (zejména 
náklady na pronájem prostor pro činnost oddílu či pořádání programu/akce, cestovní 
náklady, zajištění pitného režimu a stravování v průběhu programu/akce a mzdové 
náklady na trenéry atp.) a pořízení sportovního náčiní. 

• Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových 
žádostí o poskytnutí dotace. 

 
4. Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení na území 
MČ Praha 5 
 
Účel programu:  
Finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy většího rozsahu či výstavby 
sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území MČ Praha 5.  
 
Důvody programu:  
Podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních 
prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití 
volného času občanů, především dětí a mládeže.  
 
Maximální celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na rekonstrukce a rozvoj 
sportovních a tělovýchovných zařízení na území MČ Praha 5:  
2.500.000,- Kč. 
 
Maximální výše podpory v jednotlivém případě: 
Od 300 001 Kč do 2.500.000,- Kč. 
 
Okruh způsobilých žadatelů:  



• sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky, obecně prospěšné společnosti, které 
mají jako hlavní předmět činnosti sport, fyzické a právnické osoby, které mají sídlo 
(bydliště) na území MČ Praha 5 nebo trvalé sportoviště na území MČ Praha 5 a 
zároveň, které provozují předmět své činnosti na pozemcích či v nemovitostech ve 
vlastnictví MHMP 

 
Lhůta pro podání žádostí: 13.12.2019 – 14.2.2020 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• Dodržení formálních náležitostí žádosti 
• Dodržení lhůty pro podání žádosti  
• Správné označení obálky se žádostí 
• Vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh 
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu 
• Zkušenost s již uskutečněnými projekty 
• Řádné vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 5 v předchozích 

obdobích 
• Přínos pro MČ Praha 5 a její občany  
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického 

 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30.4.2020 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace nad rámec Pravidel:   
 

• podporu mohou získat pouze subjekty, které zahájily svou činnost nejméně jeden rok 
před podáním žádosti 

• z přiděleného daru mohou být hrazeny investice do pořízení nového sportovního 
zařízení. 

• z přiděleného daru nemohou být hrazeny provozní náklady (energie atp.)  
• žadatel může v jednom kalendářním roce podat jednu žádost o poskytnutí dotace 

v programu rekonstrukce a rozvoj sportovních zařízení na území MČ Praha 5 
• příjemce je oprávněn využít tuto podporu nejpozději do 31. 12. 2021, do kdy musí být 

dosaženo účelu, pro který se dar poskytuje. 
• Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) programových 

žádostí o poskytnutí dotace. 
 
 
GARANT VYHLAŠOVANÝCH PROGRAM Ů 
Odbor Kancelář starosty 
 
SPECIFIKACE ÚDAJ Ů V ŽÁDOSTI 
Žádost o dotaci MČ Praha 5 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2), 
vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu s pravidly pro poskytování 
dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5.  
Formuláře žádostí a pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 
jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 5 (www.praha5.cz) a na Odboru Kanceláře 
starosty.   
Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti, žádosti řádně neoznačené a 
žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a pravidlech pro 



poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 nebudou posuzovány a budou 
vyřazeny z hodnocení. 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze 
ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o 
poskytnutí dotace. 
         
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
Vyplněné žádosti o dar společně se všemi přílohami lze ve stanoveném termínu podat: 

a) Osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v jednom vyhotovení 
v písemné podobě včetně požadovaných příloh na podatelnu ÚMČ Praha 5, nám. 14. 
října 1381/4, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 22, a to tak, aby byly dokumenty doručeny 
nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Každá žádost musí být zvlášť 
doručena v zalepené obálce včetně příloh, označená konkrétním názvem jednotlivého 
vyhlášeného programu, názvem příslušného odboru ÚMČ Praha 5, který je garantem 
programu, názvem nebo jménem a příjmením žadatele; 

b) elektronicky ve formě datové zprávy doručené z datové schránky žadatele do datové 
schránky Úřadu (ID yctbyzq) tak, aby byla doručena nejpozději poslední den lhůty pro 
podávání žádostí; žádost musí být označena názvem vyhlášeného Programu, názvem 
gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením 
žadatele; 

c)  elektronicky prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu 
elektronické podatelny Úřadu (podatelna@praha5.cz) tak, aby byla doručena 
nejpozději poslední den lhůty pro podávání žádostí; žádost musí být označena názvem 
vyhlášeného Programu, názvem gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem 
nebo jménem a příjmením žadatele. 

  
TERMÍN FINAN ČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 
Programy 1 až 3 za období 1.1.2020 – 31.12.2020 musí být vypořádány nejpozději do 31. 1. 
2021, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak. 
 
Program č. 4 za období 1.1.2020 – 31.12.2021 musí být vypořádán  nejpozději do 31. 1. 2022, 
nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak.    
 
V Praze dne  
 
Poznámka: Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2020 je 
podmíněno schválením rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2020. 
 
 
Přílohy: 
1. Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 
2. ŽÁDOST O DOTACI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 – NA ROK 2020 
 
 
 


