
Pravidla poskytování dotací z městského rozpočtu  na podporu sportu 
ve městě Český Krumlov 

 
 
Formy podpory 
 
1. Neinvestiční dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě prokázaného   
  počtu členů příslušného sportovního oddílu  ve věku do 18 let) 
 
2. Příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem         
  Český Krumlov 
 
3. Grantový program - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let 
      (příloha č.1) 
    I) dotace na sportovní akce mládeže do 18 let 
    II) dotace na reprezentaci města Český Krumlov 
    III) dotace na přednáškové, publikační a propagační  
    programy zaměřené na tělovýchovu, sport a ostatní  
    volnočasové aktivity 
    IV) dotace na pořízení sportovního vybavení 
    V) dotace pro sociálně slabé do 18 let 
 
4.  Podpora sportovních akcí mimořádného významu pro město Český Krumlov 
     (příloha č.2) 
       
5. Rezerva  
 
 
1. Neinvestiční dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě 

prokázaného počtu členů příslušného sport. klubu ve věku do 18 let) 
       
Kriteria pro rozdělování 
 
I. Specifická ustanovení 
 

a) Žadatelem o dotace o plošný příspěvek z vykázané členské základny může být jenom 
subjekt, jehož členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů s trvalým pobytem 
v okrese Český Krumlov. 

b) Žadatelem o dotace o plošný příspěvek z vykázané členské základny může být jenom 
subjekt, jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % dětí a mládeže do 18 let 
a současně musí být oddíly mládeže zapojeny v soutěžích a pravidelných cvičeních. 

c) Žadatelem o dotace o plošný příspěvek z vykázané členské základny může být jenom 
subjekt, jenž má stanoven členský a oddílový příspěvek nejméně 500,- Kč ročně na 
jednoho člena do 18 let a 1000,- Kč ročně na jednoho aktivního dospělého člena. 

d) Žádost musí být podána v řádném termínu, a to do 31. 3. příslušného kalendářního 
roku, na který je dotace a příspěvek požadován. Na žádosti podané po termínu nebude 
brán zřetel - viz. příloha č. 1. 

e) Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně 
v podatelně Městského úřadu Český Krumlov. 

f) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti, a to především: 



aa) Při první žádosti žadatel předloží doklady o svém vzniku (např. kopie registrace  MV 
ČR, stanovy, doklady o založení účtu organizace, doklad od statistického úřadu 
o přidělení IČ, zakládací listiny, jméno a příjmení statutárního zástupce organizace, 
jeho postavení v organizaci, datum narození, místo trvalého pobytu a doklad 
organizace, že je oprávněn jednat jejím jménem). Při jakékoli změně v těchto údajích 
je organizace povinna změny neprodleně oznámit   

bb) Při žádosti o finanční dotaci a příspěvek na příslušný kalendářní rok žadatel předloží: 
 soupis všech členů do 18 let s uvedením data narození a místem trvalého pobytu 

a soupisky družstev dospělých potvrzené příslušným svazem (případně ČKTSS 
Český Krumlov) 

 účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok v souladu s platnými právními předpisy 
 rozpočet příjmů a výdajů na příslušný rok, na který je požadována dotace 

a příspěvek(sportovní organizace zahrnující více sportovních oddílů předloží 
finanční rozpočet za jednotlivé oddíly) 

 výsledkovou listinu soutěže za minulé soutěžní období 
 jmenný seznam včetně dat narození a podpisů platících (u nezletilých zákonného 

zástupce) členské příspěvky společně s čestným prohlášením předsedy oddílu 
 přílohu s uvedením všech pravidelně se opakujících nebo předpokládaných 

sportovních akcí v daném roce, kterých se žadatel účastní nebo bude jejich 
pořadatelem. Při stanovení výše dotace a příspěvku na činnost budou tyto akce již 
zohledněny. 

Na základě žádosti a následném rozhodnutí rady města a zastupitelstva města bude mezi 
městem Český Krumlov a příslušným sportovním klubem uzavřena smlouva. 
 
II. Stanovení koeficientu 
 

Dotace na sportovní činnost bude vypočtena z vykázané členské základny dětí a mládeže 
do 18 let pomocí koeficientů. 
Je stanoveno celkem 10 koeficientů pro plošné rozdělení neinvestiční dotace. Hodnota 
koeficientů k jednotlivým sportům bude stanovena po zvážení následujících kritérií: 

a) Náročnost sportu (počet tréninkových hodin, utkání, vzdálenosti na utkání, …) 
b) Nákladovost sportu (náklady na sportovní vybavení, náklady na dopravu, další 

sportovní materiál)  
c) Reprezentace města, výchova talentů a vzory pro mládež 
d) Funkčnost struktury oddílu 

 

Koeficient Výše 
koeficientu 

1 0,25 
2 0,50 
3 0,80 
4 1,00 
5 1,20 
6 1,80 
7 2,20 
8 3,80 
9 5,00  
10 7,00 



O výši koeficientu u jednotlivých sportovních organizací rozhodne Komise RM pro sport 
a tělovýchovu a následně schvaluje rada města.  
 
 
2. Příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných 

městem Český Krumlov 
     
Kritéria pro rozdělování 
 
I. Pronajímatelem sportovního zařízení může být jen město Český Krumlov, 
  PRO-SPORT ČK,  o.p.s. nebo základní školy zřizované městem Český Krumlov. 
 
 
II.  Specifická ustanovení: 
 

a) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze na pronájem sportovního zařízení 
sloužícího výhradně ke sportovním účelům. 

b) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze sportovním klubům provozujícím 
pravidelnou sportovní činnost a pracujícím dlouhodobě s mládeží. 

c) Neinvestiční dotace na děti a mládež bude poskytnuta ve výši 100% 
z vynaložených nákladů na nájemné ve sportovních zařízeních všem sportovním 
klubům splňující obecné podmínky pro poskytování dotací. 

d) Neinvestiční dotace sportovním klubům na dospělé poskytována nebude. 
e) Neinvestiční dotace bude poskytnuta na základě podání žádosti a po skutečném 

zaplacení komerčního nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem 
Český Krumlov či v majetku města Český Krumlov. 

 
 
 
3. Grantový program - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let 

  - příloha č. 1 
 

 
4. Podpora sportovních akcí mimořádného významu  pro město     
Český Krumlov - příloha č. 2 

 
 
5. Rezerva 
 
_______________________________________________________________ 
Obecné podmínky pro poskytování dotací: 
 
 

a) Právní forma organizace, které může být dotace poskytnuta: neziskové organizace 
(např.občanské sdružení, obecně prospěšná společnost), případně též 
"neregistrované" volnočasové kluby se sídlem na území města či fyzické osoby 
s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově. 



b) Neinvestiční dotace může být poskytnuta sportovní organizaci (TJ, SK, 
Sdružení…), která má sídlo na katastrálním území města Český Krumlov 
a registruje více než 50% členů do 18 let. 

c) Dotace se neposkytuje svazům, obchodním společnostem, družstvům… 
d) Prostředky na jednotlivé aktivity budou uvolňovány na základě smlouvy mezi 

realizátorem a městem Český Krumlov. Dotace bude poskytnuta pouze tehdy, 
pokud žadatel splňuje další podmínky pro poskytování příspěvků viz. Zásady 
a pravidla pro poskytování podpor  z rozpočtu města Český Krumlov  (usn. RM 
č. 322/19/2004 ze dne 31.5.2004), čl.8 odst. 3 písm. k.: 

e) Žadatelem o příspěvek nesmí být právnická nebo fyzická osoba:  
 

aa) na jejíž majetek  byl prohlášen  konkurz nebo  proti které   bylo  zahájeno 
konkurzní  nebo vyrovnací  řízení, nebo  byl návrh  na prohlášení  konkurzu 
zamítnut  pro nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci, 

bb) která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
cc) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož  skutková podstata  

souvisí s předmětem  činnosti (v případě právnické osoby člen statutárního 
orgánu) 

dd) která byla  v posledních třech  letech disciplinárně potrestána   podle   
zvláštních předpisů  upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost 
souvisí s předmětem poskytovaného příspěvku (v případě právnické osoby člen 
statutárního orgánu), 

ee) která  má  splatný  nedoplatek  na  pojistném  a na penále na  veřejné zdravotní 
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení  a  příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti,  

ff) která má dluhy a nedoplatky vůči městu Český Krumlov 
gg) výše uvedené doloží žadatel čestným prohlášením 

 
 

f) Klub je povinen předložit městu vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 31.3. 
roku následujícího. V případě porušení této povinnosti nebo při zjištění nesrovnalostí 
v předloženém vyúčtování může město dotaci pozastavit nebo ji v tomto roce 
neposkytnout vůbec.  

 
g) V případě, že Komise pro sport a tělovýchovu nebo rada města zjistí úmysl 

podvodného jednání, dojde k automatickému vyřazení žadatele z veškeré podpory 
sportu.  

   
 
 

Závěrečné ustanovení:  
 

Těmito Pravidly o přidělování finančních prostředků na podporu sportu ve městě 
Český Krumlov nejsou dotčeny smlouvy uzavřené se sportovními kluby SK 
Badminton Český Krumlov (smlouva č. 693/711/2007 ze dne 17.9.2007) a FK Slavoj 
Český Krumlov (smlouva č. 41 ze dne 31.12.2001 ve znění dodatku č. 1  ze dne 
27.3.2003).  

 
 


