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Městská část Praha 5 
 

vyhlašuje mimořádný dotační program 
 

NA ÚHRADU NÁKLADŮ VZNIKLÝCH NAVÝŠENÍM CEN ENERGIÍ PRO 
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A SPORTOVNÍ KLUBY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MČ 

PRAHA 5  
 

 
 

I. Číslo: RMČ/36/994/2022 
II. Vyhlášeno: 22. 8. 2022  

III. Název: ÚHRADA NÁKLADŮ VZNIKLÝCH NAVÝŠENÍM CEN ENERGIÍ PRO SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A 
SPORTOVNÍ KLUBY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 5  

IV. Oblast: sport  
V. Úvod:  

Městská část Praha 5 vyhlašuje dvouletý mimořádný dotační program: 
1) Úhrada nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící 

na území MČ Praha 5 

Cíl a priorita programu: 
- Zmírnění ekonomických dopadů na provozovatele sportovních zařízení a sportovní kluby 

pronajímající si prostory pro své působení na území MČ P5 v souvislosti se zvýšením cen energií v 
letech 2022 nebo 2023. 

 
VI. Podmínky a kritéria pro hodnocení: 

1. Způsobilí žadatelé:  
- fyzické a právnické osoby s předmětem činnosti zaměřeným na provozování tělovýchovných a 

sportovních zařízení nebo organizování sportovní činnosti, mající sídlo (bydliště) na území MČ Praha 
5 nebo trvalé sportoviště na území MČ Praha 5, nebo v uplynulých dvou letech obdržely ze strany 
MČ Praha 5 dotaci 

- nestátní neziskové organizace, zejména spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 
společnosti a ústavy, které mají jako hlavní předmět činnosti sport či aktivity související s jeho 
provozováním či podporou,  

2. Nezpůsobilí žadatelé:  

- Subjekty, které nemají s poskytovatelem dotace vyřešené předchozí vyúčtování dotace 
- Příspěvkové organizace 
- Školy a školská zařízení definovaná školským zákonem 
- Církve 
- Politické strany 
- Subjekty, které byly vyloučeny z jiných dotačních programů MČ Praha 5 
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- Právnické osoby zřízení hl. m. Prahou, městskou částí hl. m. Prahy či jiným územně 
samosprávným celkem 

 
3. Rozdělení dotací: 

Dotace bude přidělena, splní-li žadatel formální náležitosti, přidělení dotace bude doporučenou 

příslušnou odbornou komisí a poskytnutí dotace schválí Zastupitelstvo městské části Praha 5. Na 

poskytnutí dotace není právní nárok.  

 
4. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  

Dotace je určena na mimořádnou podporu provozu: 

1) sportovních zařízení (plaveckých bazénů s minimální délkou 25 m, zimních stadionů, sportovních 
hal a ostatních sportovních zařízení na území MČ P5),    

2) sportovních klubů pronajímajících si prostory uvedené v bodě 1) pro své působení na území MČ P5,  

které byly v letech 2022 nebo 2023 postiženy zvýšením cen energií alespoň o 50 % oproti předchozímu 
zúčtovacímu období, resp. zvýšením zálohových plateb za energie jako služeb souvisejících 
s provozováním či pronájmem sportoviště, které je způsobeno navýšením cen energií alespoň o 50 % 
oproti předchozímu zúčtovacímu období, případně zvýšením nájemného, jehož součástí je paušální 
úhrada služeb, alespoň o 50 % oproti předchozímu kalendářnímu roku. 
 
Sportovní zařízení musí být přístupné veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované 
sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Provoz sportovního zařízení musí být zajištěn 
celoročně s výjimkou nezbytných technických odstávek. 
 
Podmínky pro sportovní kluby se řídí bodem VI. 1.     
 
Způsobilé výhradně neinvestiční náklady: 
- náklady na spotřebu energií (elektrické energie, plynu a tepla) 
- paušální úhrada služeb jako součásti nájemného   
 
Nezpůsobilé náklady: 
- Investiční výdaje 
- provozní výdaje jiného charakteru než spojeného s nárůstem cen energií  
- úhrada DPH, pokud je Žadatel 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, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Správné využití dotací bude následně předáno ke kontrole MČ Praha 5 ve formě podrobného vyúčtování. 
Vyúčtované náklady nesmí být vykázány duplicitně ve vyúčtování případné jiné finanční podpory. Částky 
jsou uváděny včetně DPH. 
 
Předkládaným dokladem pro vyúčtování dotace je faktura od dodavatele energie nebo pronajímatele 
sportovního areálu v porovnání s předchozí zimní sezonou, aby byla průkazně splněna podmínka 
navýšení ceny za energie o min. 50 %. Nebo čestné prohlášení s kopií nového předpisu záloh od 
dodavatele energie. 
 

5. Doba, v níž má být dosaženo účelu: Přidělené finanční prostředky je nutné využít v období 1. 1. 2022 – 
31. 12. 2023, tj.  prostředky je nutné užít k úhradě způsobilých nákladů vzniklých v uvedeném období, 
přičemž v uvedeném období musí dojít i k samotné úhradě. 

 
6. Důvody podpory stanoveného účelu 

Podpora sportovních klubů a sportovišť v souvislosti s aktuální situací na trhu s energiemi.  
 

7. Maximální výše dotace na jeden projekt:  
– maximálně do 200 000 Kč  



3 
 

 
 

8. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na podporu stanoveného 
účelu: 2.000.000,- Kč 

 
 

9. Žádost o udělení dotace se podává elektronicky na jednotném formuláři, který je k dispozici po 
přihlášení do systému na internetových stránkách MČ Praha 5 (www.praha5.cz).  

 
 

10. Povinné přílohy žádosti 

a. potvrzení o podání žádosti o programovou dotaci a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS 
(naleznete pouze v systému GRANTYS) 

b. výpis/výpisy z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 304/2013 
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob/**, popřípadě jiné evidence 
právnických osob prokazující právní osobnost žadatele, oprávnění osoby zastupující žadatele 
(statutární orgán), registrovaný předmět činnosti či podnikání a seznam osob s podílem 
v právnické osobě žadatele (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) a informace o 
identifikaci osob ve kterých má žadatel podíl a to v elektronické podobě nebo scan originálu 
písemného výpisu., 

c. kopie potvrzení o zřízení bankovního účtu,   
d. plná moc s úředně ověřenými podpisy v případě, že je žadatel při podání žádosti zastoupen 

zmocněncem, 
e. počty dětí do 21 let věku a rozpis tréninků mládeže, 
f. výroční zpráva z roku 2020 včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Výroční zpráva obsahuje 

informaci o činnosti a poslání organizace, historii organizace, zejména dosažených úspěších, 
lidech zajišťujících chod organizace, výčet činností, informace o rozpočtu, majetku a závazcích 

 
11. Termín doručení žádosti: 

Příjem žádostí bude od 22. 9. 2022 0:00 h do 31. 10. 2022 23:59 h.  
 
Uložit rozpracovanou žádost na on-line formuláři v systému GRANTYS je možné i před tímto datem.  

 
Žadatel je povinen kompletně vyplnit Žádost o programovou dotaci a vyplnit formulář Potvrzení o podání 
žádosti o programovou dotaci MČ Praha 5 pro rok 2022 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS. Toto 
potvrzení je nutné vytisknout, podepsat, naskenovat a nahrát do systému GRANTYS nejdříve 22. 9. 2022, 
tzn., že na podepsaném potvrzení musí být datum mezi 22. 9. 2022 a 31. 10. 2022. 
 
Žádost ani potvrzení o podání žádosti není možné poslat poštou nebo zaslat elektronicky datovou 
schránkou. 

 
VII. Kritéria hodnocení (posuzování žádostí) 

Posuzování přijatých žádostí proběhne ve dvou kolech. V prvním kole posoudí Oddělení kultury, 
památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání, zda předložené žádosti splňují 
všechny formální náležitosti. Poté předloží žádosti k posouzení odborné komisi. Žádosti, které nesplňují 
všechny požadované náležitosti, budou vyřazeny.  

 
Ve druhém kole posoudí přijaté žádosti odborná komise MČ Praha 5. Odborná komise může doporučit 
úpravu výše podpory. 
 
Svá doporučení o rozdělení finančních prostředků poté komise předá ke schválení voleným orgánům 
MČ Praha 5 – Rada městské části (RMČ) a Zastupitelstvo městské části Praha 5 (ZMČ). Tyto orgány 
následně rozhodnou o udělení dotací. 
 
Na přidělení dotace není právní nárok. 
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VIII. Zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje nebudou nijak využívány či předány třetí osobě. 

 

IX. Předpokládaný harmonogram dotačního řízení v programu úhrada nákladů vzniklých navýšením cen 
energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící na území MČ Praha 5 

22. 8. 2022 
Vyhlášení usnesením RMČ Praha 5 dotačního řízení na program Úhrada 
nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní 
kluby působící na území MČ Praha 5 

22. 9. 2022 0:00 h  
Začátek přijímání žádostí (pouze prostřednictvím elektronického systému 
GRANTYS).  

31. 10. 2022 23:59 h 

Konečný termín pro podání žádostí (p, nebo) doručení písemných žádostí 
poštou nebo na podatelnu. Upřednostňujeme elektronickou verzi. Pokud 
se rozhodnete podat tištěnou žádost, musí být doručena na úřad 
nejpozději v den uzávěrky dle hodin pro veřejnost v podatelně. Adresa: 
Odbor vnějších vztahů a komunikace, Oddělení kultury, památkové péče, 
sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání, Štefánikova 246/13, 150 
00 Praha 5. 

listopad 2022 
Předpokládaný termín pro zpracování žádostí a posouzení projektů 
odbornou komisí Rady městské části Praha 5. 

listopad - prosinec 2022 Předpokládaný termín projednání dotací RMČ 

listopad - prosince 2022 Projednání přidělení dotací ZMČ Praha 5  

listopad - prosinec 2022 Zveřejnění výsledků dotačního řízení 

 
X. Zveřejnění výsledků 

Zveřejnění výsledků dotačního programu Úhrada nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní 
zařízení a sportovní kluby působící na území MČ Praha 5 zajišťuje Odbor vnějších vztahů a komunikace, 
Oddělení kultury, památkové péče, Štefánikova 246/13, 150 00 Praha 5, a to prostřednictvím 
internetových stránek v sekci dotace na www.praha5.cz nebo v příloze příslušného schváleného 
usnesení ZMČ. Dále budou také výsledky uveřejněny na úřední desce naší městské části. Výsledky 
dotačního řízení budou sděleny se zdůvodněním. Zaslané materiály se žadatelům nevracejí. 

XI. Čerpání dotace 
1. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 

s vymezením účelu jeho použití podle předloženého projektu. Povinností úspěšného žadatele bude 
zajistit prezentaci MČ Praha 5 na propagačních materiálech a v místě provozování podpořené 
sportovní činnosti. Poskytnuté prostředky musí být použity ve stanoveném termínu výhradně na 
realizaci schváleného projektu. 

2. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům ÚMČ Praha 5 vykonání 
kontroly využití poskytnutých finančních prostředků. MČ Praha 5 bude prostřednictvím příslušných 
komisí Rady MČ a odborů ÚMČ kontrolovat plnění projektu z obsahového hlediska. 

3. Smlouva bude obsahovat závazek příjemce zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a 
vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s kopiemi faktur, pokladních dokladů a dalšími 
případnými přílohami Odboru vnějších vztahů a komunikace, Štefánikova 246/13, 150 00 Praha 5 
nejpozději do 31. 01. 2024 a to pouze elektronicky do systému GRANTYS. 

4. Příspěvek musí být vyčerpán nejpozději do 31. 12. 2023, pokud s ohledem na odůvodněné potřeby 
smluvního partnera nebude ve smlouvě stanoveno jinak. V případě nevyčerpání musí být adekvátní 
část dotace vrácena poskytovateli do data určeného ve smlouvě. 

5. Příjemce dotace zveřejní informaci o poskytnuté podpoře na svých webových stránkách spolu s logem 
MČ Praha 5. 
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XII. Kontaktní osoby: Lukáš Havel, lukas.havel@praha5.cz, Lukáš Langer, lukas.langer@praha5.cz, Odbor 

vnějších vztahů a komunikace, Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a 

podpory podnikání, Štefánikova 246/13, 150 00 Praha 5 


