PROGRAM PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU PRO ROK 2020
Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Předpokládané datum schválení:
Předpokládaný objem finančních prostředků:
Minimální výše dotace:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Lhůta pro podání žádosti:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Zastupitelstvem města Brna
do 12/2019
66 000 000 Kč
10 000 Kč
16 000 000 Kč
04. 11. – 15.11. 2019
01 – 03/2020

Dotační titul: Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2020
Účel programu:
Podpora sportovců a sportovních klubů vč. zabezpečení provozních nákladů na sportovní
infrastrukturu klubů působících na vrcholové úrovni ve městě Brně ve sportovních odvětvích
uvedených ve schválené „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“. Finanční
prostředky jsou poskytovány za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční
přípravou a účastí v dlouhodobé soutěži v ČR vypisované příslušným sportovním svazem
v seniorské kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných
brněnských mládežnických sportovců v seniorské kategorii. Jmenovitý účel dotace na podporu
vrcholového sportu je stanovený v „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“
schválené Zastupitelstvem města Brna.
Cíl programu:
Podpora sportovců a brněnských sportovních klubů, které působí na vrcholové úrovni ve
sportovních odvětvích, která jsou zařazena dle platné „Metodiky na podporu vrcholového
sportu ve městě Brně“ do 1. a 2. skupiny kolektivních a individuálních sportů.
Důvody podpory stanoveného účelu:
Finanční podpora vrcholové sportovní činnosti zajišťující pro občany města Brna možnost
zhlédnutí významných sportovních utkání v nejoblíbenějších sportovních odvětvích.
Podpora sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby vrcholoví sportovci
nehledali uplatnění mimo Brno a byli vzorem a motivací pro mládež.
Podpora talentovaných sportovců města Brna, kteří propagují město Brno na republikových
i mezinárodních soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem
na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu
i v budoucnosti. Vytvoření podmínek pro účast v nejvyšších soutěžích tak, aby talentovaní
mládežničtí sportovci měli možnost pokračovat ve sportovní činnosti v seniorských
soutěžích ve městě Brně.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.
Oprávněným žadatelem u kolektivních sportů jsou brněnské sportovní kluby, které se
účastní v sezóně 2019/2020 nejvyšší dlouhodobé mistrovské soutěže vypisované
příslušným svazem ve sportovním odvětví uvedeném dle platné „Metodiky ..“ v 1. skupině
kolektivních sportů v seniorské kategorii, nejvýše však dva nejlépe umístěné brněnské
kluby daného sportovních odvětví v kategorii muži a ženy. Dále jsou oprávněným žadatelem
brněnské sportovní kluby, které se účastní v sezóně 2019/2020 nejvyšší dlouhodobé
mistrovské soutěže vypisované příslušným svazem ve sportovním odvětví uvedeném dle
platné „Metodiky ..“ v 2. skupině kolektivních sportů v seniorské kategorii s umístěním
do 3. místa, nejvýše však jeden nejlépe umístěný brněnský klub daného sportovního
odvětví.

Oprávněným žadatelem jsou u kolektivních sportů také brněnské sportovní kluby, které se
účastní v sezóně 2019/2020 dlouhodobé mistrovské soutěži vypisované příslušným svazem
v daném sportovním odvětví (uvedeném v 1. a 2. skupině kolektivních sportů dle platné
„Metodiky…“) v seniorské kategorii s průměrnou diváckou návštěvností v předchozí sezóně
nad 500 diváků. Výsledky a podkladové materiály se týkají období od 1. 9. 2018
do 31. 8. 2019.
U individuálních sportů je oprávněným žadatelem brněnský sportovní klub, jehož sportovci
se účastní ve sportovních odvětvích uvedených dle platné „Metodiky…“ v 1. skupině
individuálních sportů Mistrovství ČR v seniorské kategorii v individuálních sportech
s umístěním do 8. místa na Mistrovství ČR. Dále jsou oprávněným žadatelem brněnské
sportovní kluby, jehož sportovci se účastní ve sportovních odvětvích uvedených dle platné
„Metodiky…“ v 2. skupině individuálních sportů Mistrovství ČR v seniorské kategorii
v individuálních sportech s umístěním do 3. místa na Mistrovství ČR. Výsledky a podkladové
materiály se týkají období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
Oprávněným žadatelem jsou u individuálních sportů také brněnské sportovní kluby, jehož
sportovci se pravidelně účastní v dlouhodobé mezinárodní mistrovské soutěži vypisované
příslušným mezinárodním svazem nebo federací v daném sportovním odvětví v seniorské
kategorii (např. účast na MS, ME) ve sportovních odvětvích uvedených dle platné
„Metodiky…“ v 1 a 2 skupině individuálních sportech. Výsledky a podkladové materiály se
týkají období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
Sportovní kluby musí reprezentovat v soutěžích město Brno a splnit podmínky uvedené
v aktuální „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“. Hlavním předmětem
činnosti žadatele dle jeho stanov a výpisu z rejstříku je činnost v oblasti tělovýchovných
a sportovních aktivit nebo zajištění pořádání sportovních akcí. Ke dni podání žádosti
o poskytnutí dotace musí žadatel provozovat alespoň jeden rok svoji činnost v oblasti sportu
vyjma nástupnických organizací.
Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2020 do 20. 12. 2020
Kritéria pro hodnocení žádosti:
• Dodržení formálních náležitostí (kritérium hodnotí, zda je žádost řádně vyplněná
a doložená, zda žadatel splňuje definici příjemce (způsobilého žadatele) pro danou
oblast podpory, zda je projekt v souladu s podmínkami dané výzvy pro předkládání
žádostí, zda je žádost včetně požadovaných příloh předložená ve stanoveném termínu).
• Územní působnost žadatele (kritérium hodnotí, zda tréninková činnost, domácí utkání
a soutěže probíhají převážně na území města Brna).
• Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a efektivita projektu (kritérium hodnotí
přehlednost rozpočtu, dále přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a aktivitám
projektu, adekvátnost předloženého rozpočtu v porovnání s daňovým přiznáním
a náklady předchozího období).
• Sportovní odvětví (kritérium hodnotí sportovní odvětví začleněné do vrcholového sportu
do skupin I. – II. s ohledem zejména na popularitu sportovního odvětví, na úroveň
propagace města Brna na republikové i mezinárodní úrovni, na propagaci klubu
v médiích, na průměrnou diváckou návštěvnost na domácích utkáních).

Tabulka: Rozdělení sportů ve městě Brně do skupin I. až II.
A) Kolektivní sporty
B) Individuální sporty
I. skupina Fotbal – ženy, muži
Atletika
Basketbal - ženy, muži
Plavecké sporty
Volejbal - ženy, muži
Cyklistika (silniční, dráhová, BMX, MTB)
(šestkový)
sálová: kolová, krasojízda, cyklokros)
Lední hokej - muži
Triatlon
Baseball - muži
Gymnastika (moderní, sportovní)
Házená - ženy, muži
Krasobruslení
Florbal - ženy, muži
(jednotlivci a synchronizované bruslení)
Sportovní střelba
Beach volejbal
Veslování
Jachting
Kanoistika
Orientační sporty
Sportovní lezení
II. skupina Futsal - muži
Badminton
Malá kopaná - muži
Judo
Rugby - muži
Tenis
Softball - ženy
Stolní tenis
Curling – ženy, muži
Box
Vodní pólo – ženy, muži
Zápas
Jezdectví
Kuželky
Karate
Aerobik (sportovní)
Auto moto sporty
Taekwon-do
Rychlobruslení
Vzpírání
Biatlon
Golf
Taneční sport (disciplíny organizované
Českým svazem tanečního sportu)
Squash
Šerm (sportovní)
•

•

Kritérium výkonnosti (kritérium hodnotí v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 účast
a umístění sportovních kolektivů či sportovců v nejvyšších republikových soutěžích,
sportovní úroveň klubu v jednotlivých sportovních odvětvích v rámci města a České
republiky)
Kolektivní sporty:
Platné pro I. skupinu:
účast v sezóně 2019/2020 v nejvyšší dlouhodobé mistrovské soutěži vypisované
příslušným svazem v daném sportovním odvětví u kolektivních sportů v seniorské
kategorii, nejvýše však dva nejlépe umístěné brněnské kluby daného sportovního
odvětví v kategorii muži a ženy;

•

•

•
•
•
•
•

Platné pro II. skupinu:
účast v sezóně 2019/2020 v nejvyšší dlouhodobé mistrovské soutěži vypisované
příslušným svazem v daném sportovním odvětví v seniorské kategorii s umístěním
do 3. místa, nejvýše však jeden nejlépe umístěný brněnský klub daného sportovního
odvětví;
Hodnotí se výsledky a podkladové materiály, které se týkají období od 1. 9. 2018
do 31. 8. 2019.
Platné pro I. a II. skupinu:
účast v sezóně 2019/2020 v dlouhodobé mistrovské soutěži vypisované příslušným
svazem v daném sportovním odvětví v seniorské kategorii s průměrnou diváckou
návštěvností v předchozí sezóně nad 500 diváků (tj. v období od 1. 9. 2018 do
31. 8. 2019). Hodnotí se výsledky a podkladové materiály, které se týkají období od
1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
Individuální sporty:
Platné pro I. skupinu:
účast na Mistrovství ČR v seniorské kategorii v individuálních sportech s umístěním
do 8. místa na Mistrovství ČR;
Platné pro II. skupinu:
účast na Mistrovství ČR v seniorské kategorii v individuálních sportech s umístěním
do 3. místa na Mistrovství ČR;
Platné pro I. a II. skupinu:
pravidelná účast v dlouhodobé mezinárodní mistrovské soutěži vypisované příslušným
mezinárodním svazem nebo federací v daném sportovním odvětví v seniorské kategorii
(např. účast na MS, ME).
Členská základna a podpora práce s mládeží (kritérium hodnotí výši členské základny,
práci s mládeží, které se organizace věnuje systematicky po celý rok vč. velikosti cílové
skupiny, která bude mít prospěch z konečných výstupů projektu).
Propagace sportu a veřejná prospěšnost (kritérium hodnotí zapojení klubu a jeho
sportovců i do aktivit mimo oblast TV a sportu, vč. práce s dětmi v širším kontextu, jako
je např. zapojení vrcholových hráčů do besed s žáky ZŠ včetně tréninkových jednotek
a ukázek sportovních aktivit, spolupráce s dětskými domovy, nemocničními zařízeními,
handicapovanými občany a širokou veřejností).
Hodnotí se výsledky a podkladové materiály, které se týkají období od 1. 9. 2018
do 31. 8. 2019.

Základní kritéria pro stanovení výše dotace vychází z bodového systému dle:
• počtu sportovců registrovaných na příslušném svazu
• úrovně sportovní výkonnosti v kolektivních i v individuálních sportech v seniorské
a juniorské kategorii v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
• marketingového koeficientu
Informace k marketingovému koeficientu:
Marketingový koeficient hodnotí jednotlivá sportovní odvětví, s ohledem zejména na
popularitu sportovního odvětví, na sportovní úroveň klubu v jednotlivých sportovních
odvětvích v rámci města a České republiky, na úroveň propagace města Brna na
republikové i mezinárodní úrovni, na propagaci klubu v médiích, na průměrnou diváckou
návštěvnost na domácích utkáních.

Informace k výpočtu finanční podpory pro 1. skupinu kolektivních sportů:
Body: jsou vypočítány dle schválené „Metodiky…“ dle umístění v nejvyšší dlouhodobé
mistrovské soutěži v sezóně 2018/2019
Fix: je stanoven v závislosti na marketingovém koeficientu (1. skupina kolektivních sportů)
(viz. tabulka níže):
Marketingový koeficient Fix
50
13 750 000
45
10 000 000
40
2 500 000
38
2 250 000
35
2 000 000
20
1 500 000
15
750 000
12,5
500 000
10,0
350 000
8,0
150 000
5,0
100 000
Další členění MK a fix může být stanoveno v závislosti na podaných žádostech v daném
roce s tím, že bude zachován poměr fixních částek.
Bonus: Od celkové částky vyčleněné pro 1. skupinu kolektivních sportů je odečtena částka
rozdělená dle fixů. Zbylá část finančních prostředků je vydělena součtem bodů, čímž se
získá hodnota jednoho bodu. Tato hodnota se vynásobí počtem získaných bodů
u konkrétního sportovního klubu.
Celkem návrh dotace pro 1. skupinu kolektivních sportů: součet fix a bonusu.
Informace k výpočtu finanční podpory pro ostatní sportovní kluby (1. skupina individuální
sporty, 2. skupina kolektivních a individuálních sportů) zařazené do podpory vrcholového
sportu
Postup:
•
•
•

Zjistíme kolik bodů získaly jednotlivé sportovní kluby:
výpočet: (počet hráčů x 10 bodů + počet bodů získaných za umístění v seniorské a
juniorské kategorii) x marketingový koeficient.
Sečteme body získané v jednotlivých skupinách a vypočteme hodnotu 1 bodu v daných
skupinách. Částku vyčleněnou pro jednotlivé skupiny vydělíme součtem bodů dané
skupiny, tím získáme hodnotu jednoho bodu.
Výpočet dotace pro konkrétní sportovní klub:
počet bodů u konkrétního sportovního klubu násobíme hodnotou 1 bodu.
př. FC, z.s. získal:
Výpočet dotace dle počtu bodů (př. 1400 bodů x 800,- Kč/1 bod) 1 120 000,- Kč
Výše dotace celkem pro FC, z.s.
1 120 000,- Kč

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Poskytování dotací z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu se řídí platnou
„Metodikou na podporu města vrcholového sportu ve městě Brně“ schválenou
Zastupitelstvem města Brna.
Dotace je vždy účelová, přičemž účel poskytnuté dotace, který je vymezen v konkrétní
smlouvě o poskytnutí dotace musí být ze strany příjemce dotace dodržen. Dotace je
poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje podmínky použití
dotace. Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány
za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace. Poskytování dotací dále upravují
„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ v platném
znění a „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit“ v platném znění (naleznete na:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/). Základní všeobecné podmínky pro
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna
na PROGRAM PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU naleznete na webových stránkách:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/).
V případě, že bude příjemce dotace v rámci podpořeného projektu prodávat nebo
poskytovat jídlo a nápoje, je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí
(sklo, porcelán a kovové příbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky, kelímky) nebo
v ekologickém obalu (biologicky rozložitelné) či kompostovatelném nádobí.
Administrátor programu:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB (OŠMT MMB), Dominikánské nám. 3,
601 67 Brno. V případě, že administrátor programu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje,
je oprávněn vyzvat žadatele k doplnění a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost,
a to v co nejkratším možném termínu
Kontaktní osoba:
Mgr. Běla Fikesová, tel. 542 172 112, e-mail: fikesova.bela@brno.cz
Ing. Margita Synková, tel. 542 172 167, e-mail: synkova.margita@brno.cz
Žádost o dotaci se podává na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OŠMT MMB.
Formulář žádosti včetně seznamu požadovaných příloh naleznete na internetových
stránkách:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/) nebo je možné si jej vyzvednout na
OŠMT MMB.
Řádně vyplněnou žádost se všemi požadovanými přílohami je nutné doložit na Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
ve výše uvedeném termínu. Způsob podání žádosti upravují „Pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných
a sportovních aktivit“ a „Metodika na podporu města vrcholového sportu ve městě Brně“
v platném znění.
Žádost lze podat například:
• osobně na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
• zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
• osobně na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 nebo
Dominikánském nám. 1.

