
 
 

Dotační program na podporu sportu – jednorázové 
sportovní akce (rok 2022) 

1. Účel, na který může být dotace poskytnuta 

Program je zaměřen na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí v 
období 1.1.2022 - 31.12.2022 z rozpočtu města, konkrétně na organizaci a uspořádáni ́
sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru, které nevycházejí z pravidelné 
činnosti. Program je určený zejména pro občany města Jeseníku.  

2. Program schválen: Zastupitelstvem města Jeseník dne  

3. Důvody podpory stanoveného účelu  

Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory sportovních akcí 
soutěžního charakteru a pohybových aktivit zejména pro děti a mládež přispívajících k 
rozšíření a obohacení sportovně-sociálního života ve městě Jeseník.  

4. Předpokládaný objem finančních prostředků: 300.000,- Kč 
(finální výše alokace bude stanovena ZM schváleným rozpočtem města na rok 2022)  

5. Maximální výše dotace v jednotlivém případě  

5.1. Maximální výše dotace může činit 30.000,- Kč, pokud orgány města nerozhodnou 
jinak. 

5.2. Výše dotace může činit maximálně 50% z celkových uznatelných nákladů na projekt, 
maximálně 30.000,- Kč, pokud orgány města nerozhodnou jinak.  

5.4. Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů 
na realizaci akce, na kterou byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 50 %.  

5.5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.  

5.6. O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Jeseníku; proti tomuto 
rozhodnutí se nelze odvolat. 

5.7. Při rozhodování o poskytnutí dotace se výše způsobilých výdajů posuzuje podle 
žadatelem uvedených údajů v žádosti o dotaci. Budou-li skutečně vynaložené způsobilé 
výdaje na realizovanou akci nižší než předpokládané způsobilé výdaje uvedené v žádosti 
o dotaci a výdaje hrazené z vlastních zdrojů příjemce nedosáhnou stanovený minimální 



procentuální podíl příjemce na celkových způsobilých výdajích, příjemce je povinen vrátit 
část poskytnuté dotace, která překročí její stanovenou maximální procentní míru.  

6. Okruh žadatelů  

Žadatelem o dotaci mohou být právnické nebo fyzické osoby, které realizují nekomerční 
veřejně prospěšné akce pro občany města Jeseník vsouladu s čl. III. Pravidel pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Jeseniḱ a akce nesouvisí s předmětem jejich 
podnikání.  

 žadatelem o dotaci na akci může být pouze jeden pořádající subjekt,  
 v tomto dotačním programu je žadatel oprávněn podat maximálně 2 žádosti na 2 

různé aktivity,  
 žadatelé nesmí uvádět tuto akci v žádosti na činnost (koeficient č. 6),  
 žádat lze pouze na akce, které nejsou součástí rozpočtu jiné žádosti o dotaci z 

rozpočtu města.  

7. Lhůta pro podání žádosti:  

7.1. Žádost lze podat od 13.12.2021 do 11.1.2022 v prvním termínu a od 1.4.2022 do 
29.4.2022 ve druhém termínu. Rozhodující je datum doručení žádosti na podatelnu MěÚ 
Jeseník 

7.2. Nejzazší termín pro podání žádosti je v 1. termínu: 11. 1. 2022 do 12 hodin, pro 
podání žádosti ve 2. termínu: 29. 4. 2022 do 12 hodin.  

7.3. Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání.  

8. Místo a forma podání žádosti  

8.1. Písemnou žádost na předepsaném formuláři se všemi požadovanými přílohami je 
nutné doručit s podpisem žadatele na: Městský úřad Jeseník, podatelna, Masarykovo nám. 
167/1, 790 01 Jeseník. Obálku žadatel označí „Dotační program na podporu sportovních 
akcí“. Současně je nutné žádost doručit elektronicky prostřednictvím emailu na 
rostislav.brokes@mujes.cz 

8.2. Žadatelé mohou být vyzváni administrátorem k doplnění.  

9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  

O výsledku dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni do 30 dnů od rozhodnutí 
příslušného orgánu města Jeseníku.  

10. Kritéria pro hodnocení žádosti  

Žádosti budou posuzovány dle kritérií formálních a specifických.  

 



Formální kritéria – hodnocena bude úplnost žádosti po formální a obsahové stránce, 
zda:  

 žádost má všechny požadované náležitosti,  
 žádost byla podána ve lhůtě pro podávání žádostí,  
 žádost je v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník a 

vyhlášeným dotačním programem.  

V případě, že žádost nebude úplná, vyzve administrátor dotace žadatele o doplnění v 
termínu do 5 pracovních dnů. Pokud žadatel žádost na základě výzvy v tomto termínu 
nedoplní, nebude žádost dále posuzována v rámci specifických kritérií a bude zamítnuta.  

Specifická kritéria  

U úplných žádostí bude Dotační komise posuzovat míru splnění specifických kritérií. 

Systém hodnocení programu:  

BODOVÉ ZISKY: 

A - Předpokládaný počet aktivních účastníků akce nad 18 let (závodníků, soutěžících). 

 1 účastník = 0,2 bodu. max 100 bodů (500 účastníků a více = 100 bodů) 

B- Předpokládaný počet aktivních účastníků akce mladších 18ti let (závodníků, soutěžících). 

 1 účastník = 0,3 bodu. max 150 bodů (500 účastníků a více = 150 bodů) 

C- Nákladovost akce. 

 5.000,- Kč nákladů akce = 1 bod. max 100 bodů. (500.000,- a více = 100 bodů) 

D- Sportovní úroveň akce 

1. Rekreační, amatérská, krajská = 20 bodů 

2. Celostátní, nezastřešená sportovním svazem (veřejná amatérská) = 40 bodů 

3. Celostátní, zastřešená sportovním svazem, pro licencované závodníky,  

poloprofesionální (český pohár, liga,...) = 60 bodů 

4. Mezinárodní a profesionální akce, MČR, MS, ME atd. budou hodnoceny 

individuálně.  

KOEFICIENTY: 

E- Akce bude uskutečněna v Jeseníku / mimo Jeseník. (výběr) 

1. V Jeseníku – 2,0. 
2. Mimo Jeseník z nezbytného důvodu (sportoviště, zázemí,…) 1,5 
3. Mimo Jeseník - 1,0. 

F- Počet dní trvání akce (počet soutěžních dní). Počítají se pouze dny v Jeseníku. (výběr) 



1. Jeden den - 1,0. 
2. Dva dny - 1,1. 
3. Tři dny - 1,2. 
4. Čtyři a více dní - 1,3. 

G- Propagace města Jeseník. (součet) 

1. Logo na propozicích akce, událost na Jesinfo.cz – povinně. 
2. Logo na vyvěšovaných plakátech (min. A3)- 0,1. 
3. Logo na Billboardu (min. 1m²)- 0,1. 
4. Banner, rollup s logem města vyvěšený na akci na viditelném místě - 0,1. 

Výpočet bodového zisku: 

((A+B+C+D)*E)) + ((A+B+C+D)*F) + ((A+B+C+D)*G) = výsledný počet bodů 

Výpočet a získané dotace: 

(Součet bodů žadatele *100 / Součet bodů všech žádostí) * celková alokace vývy 
v daném kole. 

11. Podmínky pro poskytnutí dotace  

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky k městu Jeseník, jeho 
příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný 
závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční 
vypořádání dotace za předchozí období.  

Další podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Jeseník schválené zastupitelstvem města dne 4. 11. 2021. 
Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou 
stanoveny bližší podmínky čerpání a vyúčtování dotace.  

12. Vyúčtování  

Příjemce dotace (tj. žadatel o dotaci, se kterým byla uzavřena Smlouva) je povinen 
předložit administrátorovi vyúčtování v souladu s uzavřenou smlouvou do termínu 
uvedeného ve smlouvě, doložit výdaje hrazené z poskytnuté dotace, závěrečnou zprávu, 
a to způsobem a ve lhůtě stanovenými ve Smlouvě.  

Kontaktní osoba: Rostislav Brokeš, tel. 778 766 192, rostislav.brokes@mujes.cz 

Dokumenty: 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2022, formulář žádosti 
a smlouvy jsou ke stažení na: www.jesenik.org  

 
 


