Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

47. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu
významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce
2022 – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Účelem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území
města Brna v roce 2022. Podporovány budou akce typu: Mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand
Prix, světové a evropské pohárové soutěže, zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném
sportovním odvětví, Mistrovství ČR, Český pohár, ostatní sportovní akce s náklady nad 100 000 Kč,
sportovní akce pořádané jednotlivými složkami organizačních svazů (např. městské, krajské). Doba, v níž
má být dosaženo stanoveného účelu a kdy musí vzniknout a být uhrazeny oprávněné náklady je od 1. 1.
2022 do 31. 12. 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 13 565 000 Kč z rozpočtu
města Brna na rok 2022, § 3419 – ostatní sportovní činnost, pol. 5222 –
neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace – Významné sportovní akce, dle
tabulky I. „Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných sportovních
akcí konaných ve městě Brně v roce 2022“, která tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu,
2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelům - právnickým
osobám ve výši 453 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2022, § 3419 –
ostatní sportovní činnost, pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelům – právnickým osobám, ve j.n.: Dotace – Významné sportovní
akce, dle tabulky II. „Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelům právnickým osobám na podporu významných sportovních akcí konaných ve
městě Brně v roce 2022“, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu,
3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům,
ale také i jiným právnickým osobám, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu,
4. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna
subjektům dle tabulek I. „Neinvestiční dotace spolkům na podporu
významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2022“ a II.
„Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelům - právnickým osobám na
podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2022“,
za podmínek vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/217 konané dne 4. 5. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Sestava vytvořena 6.5.2022 v 13:17
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Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 11. 5. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Ing. Aleš Doležel
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Důvodová zpráva

V rozpočtu města Brna na rok 2022, § 3419 ostatní sportovní činnost, pol. 5222 – neinvestiční
transfery spolkům, ve jmenovité náplni: Dotace – Významné sportovní akce, byla vyčleněna
částka 12 500 000 Kč na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně
v roce 2022.
Účelem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží
konaných na území města Brna v roce 2022. Podporovány budou akce typu: Mistrovství světa,
mistrovství Evropy, Grand Prix, světové a evropské pohárové soutěže, zapsané v evropském
nebo světovém kalendáři v daném sportovním odvětví, Mistrovství ČR, Český pohár, ostatní
sportovní akce s náklady nad 100 000 Kč, sportovní akce pořádané jednotlivými složkami
organizačních svazů (např. městské, krajské).
Rozdělení dle typu akcí:
A. Mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, světové a evropské pohárové soutěže,
zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním odvětví,
B. Mistrovství ČR, Český pohár,
C. Sportovní akce s náklady nad 100 000 Kč,
D. Sportovní akce pořádané jednotlivými organizačními složkami svazů či zastřešujících
organizací (např. městské, krajské).
Základní informace z výzvy k podání žádostí:
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Datum schválení:
Objem finančních prostředků:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Minimální výše dotace na jeden projekt:
Lhůta pro podání žádosti:

Zastupitelstvem města Brna
7. 12. 2021
12 500 000 Kč
3 000 000 Kč
50 000 Kč
I. kolo – od 4. 3. 2022
do 25. 3. 2022
II. kolo – od 01. 06. 2022
do 30. 06. 2022
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
pro I. kolo do 05/2022
pro II. kolo do 10/2022
Projekt musí být realizován v době:
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Na žádosti a přílohy podané mimo termín stanovený touto výzvou nebude brán zřetel.
Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu a kdy musí vzniknout a být uhrazeny
oprávněné náklady je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Akci není možné uspořádat v roce 2023,
ani nebude brán zřetel na žádost o přesun konání akce do roku 2023.
Při doporučení či nedoporučení finanční dotace se přihlíželo například k následujícím kritériím:
Přínos projektu pro rozvoj tělovýchovy a sportu ve městě Brně a marketingový přínos dané akce.
Výkonnostní úroveň akce (zda se jedná o Mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, světové
a evropské pohárové soutěže zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním
odvětví, Mistrovství ČR, Český pohár či ostatní sportovní akce) – Projet typ A, B, C nebo D.
Výše spoluúčasti u podané žádosti (více zdrojové financování).
Splnění formálních náležitostí žádosti, včetně podání na předepsaném formuláři a dodržení termínu
podání stanoveného v příslušném dotačním programu.
Žádost řádně vyplněna a doložena, vč. příloh.
Charakter projektu, na který je dotace požadována a jeho soulad s podmínkami vyhlášeného
dotačního programu.
Soulad žádosti o dotaci na předložený projekt s úkoly veřejné správy v dané oblasti.
Splnění zákonných a dalších podmínek pro poskytnutí dotace, zvláště pak podmínky účelnosti,
hospodárnosti a efektivnosti vynakládání finančních prostředků.
Plnění povinností žadatelem, byl-li v minulosti příjemcem dotace – zda bylo finanční vypořádání za
předchozí období řádně doloženo.
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Odbor sportu MMB vycházel z dat uvedených žadateli v žádostech. Žadatelé byly žádostí
upozornění, že odpovídají za pravdivost údajů uvedených v žádosti o dotaci a berou na
vědomí, že uvedení nepravdivých údajů může vést ke krácení nebo neposkytnutí dotace.
Na základě veřejné výzvy bylo v řádném termínu podáno 53 žádostí na podporu významných
sportovních akcí konaných na území města Brna v roce 2022.
Informace k žádostem:
•

•

•

Nový žadatel:
VMLY&R s.r.o. (ž.č. 53/VA), který vznikl fúzí Geometry Prague, s.r.o. a YOUNG RUBICAM
Praha s.r.o. Společnost Geometry Prague, s.r.o. v minulosti dotaci na uspořádání
sportovní akce obdržela. Žádost je v souladu s výzvou, kontrolní pracovník poskytnutí
dotace doporučil.
Žadatel, jehož žádost nebyla v souladu s výzvou:
Juniorský maratonský klub, z.s. (ž.č. 44/VA) - projekt svým charakterem nespadal
do žádné z kategorií (A, B, C ani D) uvedených ve výzvě. Žadatel ve své žádosti uvedl,
že spadá do kategorie D – sportovní akce pořádané jednotlivými složkami svazů či
zastřešujících organizací, avšak takovým subjektem není. Nemohl si podat žádost ani
v kategorii C – akce s náklady nad 100 000 Kč, neboť jeho celkové náklady na uspořádání
akce jsou ve výši 58 000 Kč. Z výše uvedeného důvodu nebyla ze strany Odboru sportu
dotace žadateli navržena.
Žadatelé, kteří svoje žádosti o dotace stáhli:
Emilova sportovní, z.s. (ž.č. 32/VA), Event media s.r.o. (ž.č. 51/VA)

Při návrhu dotací byl zohledněn typ akce, zda se jedná o typ A (MS, ME, GP), B (MČR, ČP),
C (náklady nad 100 000 Kč) a D (akce pořádané zastřešujícími organizacemi), který hodnotí
významnost pořádané akce a její marketingový dopad. Dále velikost nákladů souvisejících
s pořádáním akce a výše požadavku. Současně byla zohledněna jednání zástupců
jednotlivých sportovních organizací s vedením města Brna, kde byly akce podrobně
představeny a byla předjednána finanční podpora, aby mohlo dojít k pořádání na území města
Brna.
Vzhledem k velkému počtu žádostí pro oblast uspořádání významných sportovních akcí na
území města Brna a vzhledem ke skutečnosti, že se sportovní akce konají na různých
sportovištích na území města Brna, navrhuje Odbor sportu využít část rezervy, která vznikla
na položce Dotace na provoz sportovišť a převést z této rezervy částku ve výši 1 518 000 Kč
na podporu sportovních akcí.
Částka 14 018 000 Kč (12 500 000 Kč z pol. významné akce a 1 518 000 Kč z rezervy provoz
sportovišť) byla rozpočtena mezi žadatele dle procentuálního vyjádření jednotlivých žádostí
z celkových požadavků, a to vzhledem k výši finančních prostředků určených pro oblast
významných sportovních akcí. Tímto výpočtem byla v tomto dotačním programu všem
žadatelům navržena dotace ve výši cca 81% z celkových požadavků, nejvýše však ve výši
jejich požadavků a ve výši maximální a minimální dotace stanovené výzvou.
Přehled nákladů, požadavků, a návrhů dotací
Celkové náklady
Celkový
v Kč
požadavek v Kč

Návrh dotace
v Kč

spolky
nefinanční podnikatelé právnické osoby

44 642 532

16 801 000

13 565 000

2 390 000

550 000

453 000

celkem
vyčleněno v rozpočtu pro
významné akce
převedeno z rezervy –
Provoz sportovišť

47 032 532

17 351 000

14 018 000

celkem

12 500 000
1 518 000
14 018 000
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Informace k výpočtům:
• Zaokrouhlování % vyjádření z celkových požadavků je na dvě desetinná místa.
• Všechny jednotlivé návrhy dotací jsou zaokrouhleny na tis. Kč.
• Z důvodu zaokrouhlování byla vypočtena celková částka k rozdělení ve výši
13 998 000 Kč.
• Žadatelům TENISOVÝ KLUB MALY´S OPEN, z.s. (č.ž. 42/VA) a AVE-KONTAKT, s.r.o.
(č.ž. 52/VA) byla vypočtena dotace ve výši 40 000 Kč. Výzva na PROGRAM: Podpora
významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2022 stanovila jako minimální výši
dotace na jeden projekt částku 50 000 Kč, což byla i výše požadavku obou jmenovaných
žadatelů. Z tohoto důvodu byla žadatelům v souladu s výzvou navržena dotace ve výši
50 000 Kč.
• V případě schválení dotací pro oblast významných sportovních akcí bude tato položka
vyčerpána. Na položce Provoz sportovišť byla rezerva 4 464 000 Kč, z důvodu využití
částky 1 518 000 Kč, zůstane na této položce rezerva ve výši 2 946 000 Kč, která může
být využita například pro II. kolo významných sportovních akcí.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byla u všech
žádostí provedena předběžná veřejnosprávní kontrola a kontrola finančního vypořádání
(vyúčtování) přidělených dotací za předešlý rok. U nového žadatele byla provedena předběžná
veřejnosprávní kontrola, včetně kontroly vedení účetnictví. Na základě provedených kontrol
bylo možné dotace navrhnout všem žadatelům, kromě ž.č. 44/VA Juniorského maratonského
klubu, z.s., která nebyla v souladu s výzvou.
Součástí materiálu je také vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna, kde jsou specifikovány podmínky poskytnutí dotace, vč. stanovení
jmenovitého účelu.
Vzhledem se skutečnosti, že o dotace mohou žádat jak spolky, tak i jiné právnické osoby,
je v materiálu obsažen i návrh na provedení nezbytného rozpočtového opatření.
Významné sportovní akce a informace k oblasti veřejné podpory
Odbor sportu MMB řeší oblast veřejné podpory dlouhodobě zapracováním níže uvedených
ustanovení do podmínek smluv:
Příjemce nese odpovědnost za využití poskytnuté dotace z rozpočtu města Brna v souladu s
respektováním pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a
násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že
Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
Příjemce bere na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté
podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu je toliko Komise
(EU). Komise (EU) je oprávněna uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným
úrokem.
Příjemce podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy vůči němu
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory,
v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem, dále že není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a že nemá závazky po
lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům.
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů
zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Poskytovatel může požadovat prokázání splnění této povinnosti příjemcem
(zejména ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e).
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Odbor sportu MMB nemá kompetence a pravomoc rozhodnout, zda se jedná nebo nejedná o
veřejnou podporu. Kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se
společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu je toliko Komise (EU).
Komise (EU) je oprávněna uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným
úrokem.
V souladu s výzvou, která stanovuje prověřit, zda je projekt v souladu s legislativou EU a ČR,
zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže apod. požádal Odbor
sportu MMB Odbor implementace evropských fondů MMB o stanovisko z hlediska veřejné
podpory k předkládanému materiálu na podporu sportovních akcí.
Stanovisko OIEF:
Poskytování finančních příspěvků a dotací sportovním klubům a dalším subjektům působícím
v oblasti sportu (profesionálního i rekreačního) by mělo být vždy v souladu s pravidly EU
upravujícími veřejnou podporu. U subjektů, které sdružují hráče na úrovni amatérského sportu,
zájmových organizací či klubů, které při své činnosti nevykazují hospodářskou (ekonomickou)
činnost ve smyslu práva EU, může být dotace poskytnuta bez větších obtíží. Profesionální
sportovci či sportovní kluby dle rozhodovací a výkladové praxe EK až do úrovně druhých
nejvyšších ligových soutěží vykonávají ekonomickou či hospodářskou činnost a jde o podniky
ve smyslu definičních znaků veřejné podpory. Selektivně poskytnutá finanční podpora těmto
subjektům může představovat veřejnou podporu, jejíž poskytnutí může být EK vyhodnoceno
jako protiprávní. Sportovní kluby či sportovci mohou být podpořeni z veřejných prostředků, a
to za použití různých režimů, tj. podpory de minimis, pravidel nařízení o tzv. blokových
výjimkách, tj. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, či postupem dle pravidel
upravujících poskytování služeb obecně hospodářského zájmu.
Předkládaný materiál upravuje poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních akcí
ve městě Brně zejména ve vztahu ke spolkům, které představují velkou část příjemců
jednotlivých dotací. Ani právní forma příslušné sportovní organizace či klubu jako zapsaného
spolku ve smyslu § 214 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů automaticky nezbavuje poskytovatele dotace povinnosti posoudit poskytovanou
dotaci z hlediska naplnění znaků veřejné podpory. Spolek může naplňovat jeden ze znaků
veřejné podpory – tj. povahu podnikatelského subjektu, který vykonává ekonomickou činnost,
i když to není primárním účelem jeho založení. Jestliže příslušný subjekt mimo svou
neziskovou činnost vykonává také činnost ekonomickou, je potřeba posuzovat naplnění
dalších znaků veřejné podpory individuálně v konkrétním případě, tj. poskytnutí finančních
prostředků z veřejných zdrojů, selektivnost poskytnuté podpory, narušení hospodářské
soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy. Jestliže poskytovaná podpora směřuje na
podporu organizace významných sportovních akcí, mohou z těchto akcí plynout pro
organizátory mimo nákladů také možné příjmy, a to např. z reklamy, z účastnických poplatků,
aj. Poskytnutí každé z podpor sportovním klubům a dalším organizacím by proto mělo být
posuzováno individuálně. Klauzule ohledně toho, že konečnou odpovědnost nese příjemce, je
určitě vhodná z hlediska minimalizace případných námitek příjemců ohledně ztráty legitimního
očekávání, pokud by došlo na vymáhání a vracení podpory, nicméně stejně je podle
evropských právních předpisů poskytovatel odpovědný za vyhodnocení svého jednání jako
poskytnutí dovolené podpory (tato odpovědnost se projevuje mj. tak, že v případě shledání
podpory ze strany EK jako nedovolené je poskytovatel povinen poskytnutou dotaci aktivně
vymáhat zpět).
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Přehled podaných žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na podporu významných
sportovních akcí konaných na území města Brna v roce 2022
č.ž.

1/VA

2/VA

3/VA

4/VA

5/VA

6/VA

7/VA

8/VA

9/VA

10/VA

11/VA

12/VA

13/VA

Název žadatele
Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
IČO: 48548421
Tělovýchovná jednota Favorit
Brno, spolek
Křížkovského 416/22
603 00 Brno
IČO: 13694171
Český svaz vodního póla
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
IČO: 60461331

DSP KOMETA BRNO, z.s.
U lípy Svobody 440/1
620 00 Brno
IČO: 26552485
Tělocvičná jednota Sokol
Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650
Tělocvičná jednota Sokol
Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650
Česká střelecká asociace
hendikepovaných z.s.
Ledrenská 138
262 03 Nový Knín
IČO: 08654425
Klub plaveckých sportů policie
Kometa Brno z. s.
Sportovní 486/4
602 00 Brno
IČO: 44992432
ČSS, z.s. Jihomoravské
krajské sdružení
Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571
SK TART MORAVSKÁ
SLAVIA BRNO, z.s.
Vojtova 785/14
639 00 Brno
IČO: 48512117
Jezdecký klub Panská lícha
z.s.
Obřanská 959/180A
614 00 Brno
IČO: 48510726
Horolezecký oddíl Lokomotiva
Brno, z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 22728341
Squash Viktoria, z.s.
K sídlišti 769/14
643 00 Brno
IČO: 22864890

Sportovní
odvětví
baseball

cyklistika silniční

vodní pólo

taneční sport

sportovní
gymnastika

sportovní šerm

sportovní střelba
parastřelba

plavání

sportovní střelba

moderní
gymnastika

jezdectví

sportovní lezení

squash

Projekt
Uspořádání Mistrovství Evropy v baseballu juniorů 2022
T: 17. - 20. 8. 2022
Brno, Městský baseballový stadion, Areál U Hrocha, Areál
Techniky Brno
Uspořádání mezinárodního cyklistického silničního závodu
VISEGRAD4 Bicycle Race
T: 9. 7. 2022
Brno - Mikulov - Brno (start Velodrom Brno, cíl hrad Špilberk)
Uspořádání "Evropského poháru ve vodním pólu 2022 - EU
Nations Water Polo Cup" v kategorii ženy U17, muži U17, ženy a
muži
T: 15. - 17. 4. 2022 - muži U17, 28. 4. - 1. 5. 2022 - ženy U17,
10. - 12. 6. 2022 - ženy, 24. - 26. 6. 2022 – muži
Brno (Městský plavecký stadion Lužánky)
Uspořádání Brno Open Dance Festival 2022, soutěže světové
série WDSF, DSE evropské Grand Prix dětí a juniorů a poháru
týmů partnerským měst v tanečním sportu
T: 29. - 30. 10. 2022
Brno (Sportovní hala MU Kampus)
Uspořádání Grand Prix Věry Čáslavské - závodu olympijských
nadějí OHC ve sportovní gymnastice
T: 12. - 13. 11. 2022
Brno (Sportovní hala Tělocvičné jednoty Sokol Brno I)
Uspořádání "Sokol Cupu 2022" ve sportovním šermu,
mezinárodního turnaje ve fleretu mužů a žen zařazeného do série
turnajů Evropské šermířské konfederace
T: 26. - 27. 3. 2022
Brno (Sportovní hala Tělocvičné jednoty Sokol Brno I)
Uspořádání "3nd International Sellier&Bellot Paratrap
Championship" v parastřelbě
T: 5. - 9. 7. 2022
Brno (Střelecký stadion, Sadová 755, Brno - Královo Pole)
Uspořádání mezinárodní soutěže "Velká cena Brna 2022 - Grand
Prix Brno 2022" v plavání zařazené do série soutěží Evropské
plavecké federace
T: 12. 11. 2022
Brno (Plavecký bazén TJ TESLA BRNO, z.s.)
Uspořádání IV. ročníku "International Junior Grand Prix Brno
Open 2022" ve sportovní střelbě
T: 3. - 5. 6. 2022
Brno (Střelecký stadion, Sadová 755, Brno - Královo Pole)
Uspořádání "GRAND PRIX BRNO TART CUP 2022"
mezinárodního závodu v moderní gymnastice
T: 20. - 24. 10. 2022
Brno (Městské haly Vodova)
Uspořádání 24. ročníku "FEI World Cup - Světového poháru v
drezuře koní - Velká cena Brna CDIW/CDI3*/CDIOY/CDIOJ/CDIOP/CDIOCH/CDIU25/CDIYH"
T: 23. - 26. 6. 2022
Brno (Jezdecký areál Panská lícha)
Uspořádání UIAA Evropského poháru v ledolezení Brno 2022
(UIAA European Cup Brno 2022) - Mezinárodní mistrovství
České republiky v ledolezení na obtížnost
T: 26. 11. 2022
Brno - Pilíř na Brněnské přehradě
Uspořádání Mistrovství České republiky juniorů jednotlivců dívek
a chlapců v 10-ti věkových kategoriích ve squashi
T: 27. - 29. 5. 2022
Brno (Centrum Viktoria, Vodařská 2, Brno)
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Sport pro Brno, z.s.
Marie Steyskalové 1017/64
14/VA
616 00 Brno
IČO: 22750266
DSP KOMETA BRNO, z.s.
U lípy Svobody 440/1
15/VA 620 00 Brno
IČO: 26552485
Horolezecký oddíl Lokomotiva
Brno, z.s.
16/VA Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 22728341
Horolezecký oddíl Lokomotiva
Brno, z.s.
Horákova 3080/7
17/VA 616 00 Brno
IČO: 22728341

Veslařský klub LODNÍ
SPORTY BRNO, pobočný
spolek
18/VA
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno
IČO: 07813830
SK Brno Slatina z. s.
U Svitavy 1077/2
19/VA 618 00 Brno
IČO: 04747062

20/VA

21/VA

22/VA

23/VA

24/VA

25/VA

26/VA

27/VA

Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno
IČO: 41605608
Česká basketbalová federace
z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
IČO: 45770778
Judo SK Královo Pole Brno,
z.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 22670271
Judo SK Královo Pole Brno,
z.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 22670271
Sportovní klub moderní
gymnastiky MANTILA
Brno,z.s.
Jírovcova 549/2
623 00 Brno
IČO: 27031101
Skating Club Brno, z.s.
Kuršova 976/1
635 00 Brno
IČO: 65353668
Jezdecký klub Panská lícha
z.s.
Obřanská 959/180A
614 00 Brno
IČO: 48510726
TS BEAT UP z.s.
Stará 59/11
602 00 Brno
IČO: 26633884

cyklistika
horská kola
taneční sport

sportovní lezení

sportovní lezení

Uspořádání Českého poháru horských kol XCO 2022 zapsaného
ve světovém kalendáři UCI
T: 1. - 3. 4. 2022
Brno (Bikearéna Anthropos)
Uspořádání "KOMETA CUPU 2022" - Super taneční ligy Českého
svazu tanečního sportu 2022 v kategoriích Junior I. a II, mládež a
dospělí
T: 23. 4. 2022
Brno (Sportovní hala MU Kampus)
Uspořádání MMČR ve sportovním lezení na obtížnost mládeže
U10, U12 a U14 a MČR ve sportovním lezení na rychlost
mládeže U10, U12, U14, kat. B, A, J, muži a ženy
T: 8. - 9. 10. 2022
Brno (HUDY lezecká stěna, Vídeňská 99/297, Brno)
Uspořádání 1. kola Českého poháru - 1. nominačního závodu
dospělých a mládeže (všech kategorií) ve sportovním lezení na
rychlost a 1. kola Českého poháru - 1. nominačního závodu ve
sportovním lezení na obtížnost v kategorii muži, ženy, junioři,
mládež A a B
T: 5. 3 2022 a 15. 4. 2022
Brno (HUDY lezecká stěna, Vídeňská 99/297, Brno)

veslování

Uspořádání 49. ročníku Mezinárodní brněnské regaty mládeže,
závodu zařazeného do Českého poháru veslování a do
mezinárodního kalendáře FISA
T: 28. - 29. 05. 2022
Brno (Brněnská přehrada)

badminton

Uspořádání finále extraligy smíšených družstev v badmintonu
T: 06. - 08. 05. 2022
Brno (Xarena Brno Slatina)

atletika

Uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na
dráze
T: 27. - 28. 8. 2022
Brno (Sportovní areál VUT Pod Palackého vrchem)

basketbal

Uspořádání Mistrovství České republiky "Chance Tour 3x3" v
basketbalu
T: 21. 5. 2022
Brno (Městské haly Vodova)

judo

Uspořádání Mistrovství České republiky U18 a Přeboru České
republiky družstev starších žáků v judu
T: 5. - 6. 11. 2022
Brno (Městské haly Vodova)

judo

Uspořádání mezinárodního turnaje "Mizuno Brno Cup Open",
který je zařazen ve sportovním kalendáři judo jako Český pohár
T: 10. - 11. 9. 2022
Brno (Městské haly Vodova)

moderní
gymnastika estetická
skupinová
gymnastika

Uspořádání Mistrovství České republiky v estetické skupinové
gymnastice juniorek a seniorek
T: 18. 9. 2022
Brno (Sportovní hala MU Kampus)

krasobruslení - Uspořádání mezinárodního závodu "Santa Claus Cup 2022" v
synchronizované synchronizovaném bruslení, který je součástí Českého poháru
bruslení
T: 17. - 18. 12. 2022
Brno (Winning Group Aréna - hala Rondo)
jezdectví
Uspořádání Mistrovství České republiky v drezuře a para drezuře
všech věkových a výkonnostních kategorií
T: 11. - 14. 8. 2022
Brno (Jezdecký areál Panská lícha)
taneční sport

Uspořádání Mistrovství České republiky formací - Grand finále
CZECH DANCE MASTERS BEAT STREET v tanečním sportu
všech věkových kategorií
T: 13. - 15. 5. 2022
Brno (Městské haly Vodova)
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28/VA

29/VA

30/VA

31/VA

Tělocvičná jednota Sokol
Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650
MARATON BRNO, z.s.
Gorazdova 91/2
602 00 Brno
IČO: 01417762
MARATON BRNO, z.s.
Gorazdova 91/2
602 00 Brno
IČO: 01417762
MARATON BRNO, z.s.
Gorazdova 91/2
602 00 Brno
IČO: 01417762
Emilova sportovní, z.s.
Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno
IČO: 06707785

sportovní
gymnastika

atletika - běh

atletika - běh

atletika - běh

Uspořádání Memoriálu Jana Gajdoše - mezinárodního závodu
družstev žáků a žákyň ve sportovní gymnastice
T: 19. - 20. 11. 2022
Brno (Sportovní hala Tělocvičné jednoty Sokol Brno I)
Uspořádání běžeckého závodu "CRAFT Brněnský
půlmaraton/Brněnská desítka"
T: 17. 4. 2022
Brno (centrum města, Velodrom, BVV)
Uspořádání 2. ročníku běžeckého závodu "SUNRISE
MARATHON - HALFMARATHON"
T: 19. 6. 2022
Brno (start a cíl u nákupního centra Olympia)
Uspořádání 55. ročníku běžeckého závodu "Brněnská 25"
T: 9. 10. 2022
Brno (start a cíl u nákupního centra Olympia)

atletika, plavání,
stolní tenis,
boccia, bocce,
cyklistika,
lukostřelba,
ukázkové sporty
aj.

Uspořádání 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže
Emil Open
22. - 26. 6. 2022
Brno (Sportovní areál VUT Pod Palackého vrchem, Sportovní a
rekreační areál Kraví hora, sportovní hala MU Kampus, Brno,
centrum města vč. nám. Svobody aj.)
ŽÁDOST ŽADATELEM STAŽENA

JUMP ATHLETIC CLUB
BRNO z.s.
33/VA Kovalovice č.p. 206
664 06 Kovalovice
IČO: 44995199
JUMP ATHLETIC CLUB
BRNO z.s.
Kovalovice č.p. 206
34/VA
664 06 Kovalovice
IČO: 44995199

atletika

Uspořádání 17. ročníku European kids Athletics Games (EKAG)
T: 3. - 6. 9. 2022
Brno (sportovní areál VUT Pod Palackého vrchem)

atletika

Klub plaveckých sportů policie
Kometa Brno z. s.
35/VA Sportovní 486/4
602 00 Brno
IČO: 44992432
ČSS, z.s. Jihomoravské
krajské sdružení
36/VA Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571
ČSS, z.s. Jihomoravské
krajské sdružení
37/VA Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571

plavání

Uspořádání 26. ročníku tradičních mezinárodních závodů ve
skoku vysokém "Brněnská laťka 2022" za účasti světové elity
včetně sportovního doprovodného programu
T: závod Brněnská laťka - 22. 6. 2022, sportovní doprovodný
program - 21. - 30. 6. 2022
Brno (nákupní centrum Olympia a okolí)
Uspořádání 46. ročníku mládežnické soutěže "Májové Brno 2022"
v plavání
T: 07. - 08. 05. 2022
Brno (Městský plavecký stadion Lužánky)

32/VA

AK Olymp Brno, spolek
Lidická 718/77
38/VA 602 00 Brno
IČO: 44994532
AC Track & Field Brno z.s.
Lidická 1875/40
39/VA 602 00 Brno
IČO: 27010953
SKKP Handball Brno, z.s.
Cacovická 602/28
40/VA 614 00 Brno
IČO: 04898842
SC Hattrick Brno Florbalová
škola, z.s.
41/VA Krasová 927/1
614 00 Brno
IČO: 69723214
TENISOVÝ KLUB MALY´S
OPEN, z.s.
42/VA č.p. 146
664 91 Kratochvilka
IČO: 26649799

sportovní střelba

sportovní střelba

atletika

atletika - běh

házená

florbal

tenis

Uspořádání mezinárodního závodu v brokových olympijských
disciplínách skeet a trap "OH naděje Brno 2022" ve sportovní
střelbě
T: 12. - 14. 8. 2022
Brno (Střelecký stadion, Sadová 755, Brno - Královo Pole)
Uspořádání mezinárodního závodu v brokových olympijských
disciplínách skeet a trap "Brněnský pohár Open 2022" ve
sportovní střelbě
T: 16. - 18. 9. 2022
Brno (Střelecký stadion, Sadová 755, Brno - Královo Pole)
Uspořádání akce "Vzhůru Brno" - Memoriálu Josefa Sečkáře
indoor, zapsané v kalendáři Českého atletického svazu
T: 26. 2. 2022
Brno (Areál sportovních nadějí, Botanická 70, Brno)
Uspořádání 76. ročníku závodu Běh Lužánkami 2022 za účasti
všech věkových i výkonnostních kategorií, zapsaného v kalendáři
Českého atletického svazu
T: 27. 3. 2022
Brno (městský park Lužánky)
Uspořádání mezinárodního turnaje v házené "Kénik Cup 2022"
T: 19. - 21. 8. 2022
Brno (Městské haly Vodova)
Uspořádání mezinárodního turnaje "Brno Opengame 2022" ve
florbalu
T: 23. 6. - 26. 6. 2022 a 30. 6. - 3. 7. 2022
Brno (17 sportovních hal na území města Brna)
Uspořádání VII. ročníku tenisového turnaje ČTS kategorie dorost
- dívky "BTC OPEN 2022" v tenisu
T: 23. - 27. 09. 2022
Brno (areál ŽLTC, Brno Židenice)
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Events 4 you, z.s.
U Parkánu 1/8
43/VA 182 00 Praha
IČO: 03675131
Juniorský maratonský klub,
z.s.
44/VA Františka Křížka 461/11
170 00 Praha
IČ: 22902147
Orel
Kurská 792/3
625 00 Brno
45/VA
IČO: 00544833

46/VA

Sokolská župa Jana Máchala
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 15546667

Sokolská župa Dr. Jindry
Vaníčka
Gajdošova 1300/18
47/VA 615 00 Brno
IČO: 15547477

Okresní rada Asociace
školních sportovních klubů
České republiky Brno - město,
48/VA pobočný spolek
Bosonožská 381/9
625 00 Brno
IČO: 71203605
BASKETBAL SK KRÁLOVO
POLE, s.r.o.
49/VA Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 25501909
GALANT BRNO, s.r.o.
Družstevní 2223/21
50/VA 621 00 Brno
IČO: 25545931
Event media s.r.o.
Kaprova 42/14
51/VA 110 00 Praha 1
IČO: 24269573
AVE-KONTAKT, s.r.o.
Štrossova 239
52/VA 530 03 Pardubice
IČO: 60108665
VMLY&R s.r.o.
Bubenská 1477/1
53/VA 170 00 Praha
IČO: 26133113
NOVÝ ŽADATEL

překážkový běh

atletika - běh

Uspořádání sportovní akce v překážkovém běhu s názvem
"Urban Challenge"
T: 28. 5. 2022
Brno (Areál Integrované střední školy automobilní, Křižíkova
106/15, 612 00 Brno)
Uspořádání akce "Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2022"
T: 19. 4. 2022
Brno (Atletický stadion Za Lužánkami)
ŽÁDOST NENÍ V SOULADU S VÝZVOU

atletika, fotbal,
futsal, florbal,
stolní tenis,
atletika,
pétangue, běh,
všestrannost aj.
plavání,
sportovní
gymnastika, šplh,
atletika, florbal,
stolní tenis,
beachvolejbal,
volejbal,
všestrannost aj.

Uspořádání sportovního programu u příležitosti oslav 100 let od
1. sletu Orla v Brně
T: 24. - 26. 6. 2022
Brno (areál Orla Brno Řečkovice, Denisovy sady aj.)

všestrannost,
plavání,
sportovní
gymnastika,
atletika, šplh,
TeamGym,
kuželky aj.

Uspořádání župních přeborů, turnajů a soutěží ve všestrannosti,
plavání, sportovní gymnastice, atletice, šplhu, TeamGymu,
kuželkách aj. v roce 2022 ve městě Brně
T: v průběhu roku 2022
Brno (sportoviště tělocvičných jednot a sportovní zařízení na
území města Brna)

atletika,
basketbal,
volejbal, házená,
fotbal, florbal,
plavání, šplh aj.

basketbal

triatlon

atletika - běh

šachy

atletika - běh

Uspořádání župních přeborů, turnajů a soutěží v plavání,
sportovní gymnastice, šplhu, atletice, florbalu, stolním tenise,
beachvolejbalu, volejbalu a všestrannosti aj. v roce 2022 ve
městě Brně
T: v průběhu roku 2022
Brno (sportoviště tělocvičných jednot a sportovní zařízení na
území města Brna)

Uspořádání okresních mládežnických soutěží pro žáky a studenty
brněnských škol pořádaných v atletice, basketbalu, volejbalu,
házené, fotbalu, florbalu, plavání, šplhu aj. v roce 2022 ve městě
Brně
T: 04 - 12/2022
Brno (sportoviště škol a sportovních oddílů na území města Brna)
Uspořádání Final 4 Českého poháru v basketbalu žen
T: 26. - 27. 2. 2022
Brno (Městské haly Vodova)
Uspořádání Mistrovství České republiky a Českého poháru ve
sprint triatlonu 2022 - Evropský festival mládeže v triatlonu - 30.
ročníku BRNO TRIATLON SUPERPRESTIGE 2022
T: 28. 5. 2022
Brno (Brněnská přehrada)
Uspořádání běhu s charitativním zaměřením NN NIGHT RUN
BRNO 2022
T: 14. 5. 2022
Brno (areál Hněvkovského, Brno - Jih)
ŽÁDOST ŽADATELEM STAŽENA
Uspořádání XI. ročníku mezinárodního šachového festivalu
OPEN BRNO 2022
T: 19. - 26. 11. 2022
Brno (Bobycentrum, Sportovní 559/2A)
Uspořádání sportovní běžecké akce "ČEZ RunTour Brno 2022"
T: 7. 5. 2022
Brno (Brněnská přehrada)
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Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
•

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 26. 4. 2022.
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželo/z 11 členů. KTVS doporučila.

Ing. Antonín
Crha

Mgr. Luděk
Kocman

Mgr. Pavel
Sázavský, MBA

Mgr. René
Novotný

pan
Jakub Koudelka

JUDr. Michal
Chládek, MBA

Ing. Marek
Fišer

pan
Richard Foltýn

David Lenger

pan
Karel Cholek

Mgr. Bc. Marek
Viskot

Jmenovité hlasování komise:

pro

pro

pro

omluv.

pro

omluv.

pro

pro

pro

pro

pro

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/217 konané dne 4. 5. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro
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I. Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2022

č.ž.

1/VA

2/VA

3/VA

4/VA

5/VA

6/VA

7/VA

8/VA

9/VA

Projekt
typ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Název žadatele

Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
IČO: 48548421
Tělovýchovná jednota Favorit Brno, spolek
Křížkovského 416/22
603 00 Brno
IČO: 13694171
Český svaz vodního póla
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
IČO: 60461331

Sportovní
odvětví

Projekt

Celkové
náklady
(CN)
v Kč

Celkový
požadavek
(CP)
v Kč

% z CN
klubu

Celkem/
mládež
účastníci

Návrh
% z CP
dotace 2022
všech
v Kč
žádostí 2022
- výpočet -

Uspořádání Mistrovství Evropy v baseballu juniorů 2022 ve
městě Brně v roce 2022

3 150 000

1 150 000

37

240/240

6,63

928 000

cyklistika - silniční Uspořádání mezinárodního cyklistického silničního závodu
VISEGRAD4 Bicycle Race ve městě Brně a okolí v roce
2022

1 475 000

640 000

43

187/0

3,69

516 000

baseball

vodní pólo

Uspořádání "Evropského poháru ve vodním pólu 2022 - EU
Nations Water Polo Cup" v kategorii ženy U17, muži U17,
ženy a muži ve městě Brně v roce 2022

2 100 000

1 300 000

62

600/300

7,49

1 049 000

taneční sport

Uspořádání Brno Open Dance Festival 2022, soutěže
světové série WDSF, DSE evropské Grand Prix dětí a
juniorů a poháru týmů partnerským měst v tanečním sportu
ve městě Brně v roce 2022

2 360 000

600 000

25

1600/800

3,46

484 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650

sportovní
gymnastika

Uspořádání Grand Prix Věry Čáslavské - závodu
olympijských nadějí OHC ve sportovní gymnastice ve městě
Brně v roce 2022

915 000

150 000

16

120/120

0,86

121 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650

sportovní šerm

Uspořádání "Sokol Cupu 2022" ve sportovním šermu,
mezinárodního turnaje ve fleretu mužů a žen zařazeného do
série turnajů Evropské šermířské konfederace ve městě
Brně v roce 2022

290 000

90 000

31

118/18

0,52

73 000

sportovní střelba Uspořádání "3nd International Sellier&Bellot Paratrap
parastřelba
Championship" v parastřelbě ve městě Brně v roce 2022

1 000 000

400 000

40

70/5

2,31

323 000

Uspořádání mezinárodní soutěže "Velká cena Brna 2022 Grand Prix Brno 2022" v plavání zařazené do série soutěží
Evropské plavecké federace ve městě Brně v roce 2022

445 000

255 000

57

300/190

1,47

206 000

sportovní střelba Uspořádání IV. ročníku "International Junior Grand Prix Brno
Open 2022" ve sportovní střelbě ve městě Brně v roce 2022

705 000

460 000

65

150/60

2,65

371 000

DSP KOMETA BRNO, z.s.
U lípy Svobody 440/1
620 00 Brno
IČO: 26552485

Česká střelecká asociace hendikepovaných
z.s.
Ledrenská 138
262 03 Nový Knín
IČO: 08654425
Klub plaveckých sportů policie Kometa Brno
z. s.
Sportovní 486/4
602 00 Brno
IČO: 44992432
ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení
Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571

plavání
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č.ž.

10/VA

11/VA

12/VA

13/VA

14/VA

15/VA

16/VA

17/VA

18/VA

Projekt
typ

A

Název žadatele

SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z.s.
Vojtova 785/14
639 00 Brno
IČO: 48512117

Sportovní
odvětví

Projekt

Celkové
náklady
(CN)
v Kč

Celkový
požadavek
(CP)
v Kč

% z CN
klubu

Celkem/
mládež
účastníci

Návrh
% z CP
dotace 2022
všech
v Kč
žádostí 2022
- výpočet -

moderní
gymnastika

Uspořádání "GRAND PRIX BRNO TART CUP 2022"
mezinárodního závodu v moderní gymnastice ve městě Brně
v roce 2022

1 700 000

930 000

55

100/50

5,36

750 000

jezdectví

Uspořádání 24. ročníku "FEI World Cup - Světového poháru
v
drezuře
koní
Velká
cena
Brna
CDIW/CDI3*/CDIOY/CDIOJ/CDIOP/CDIOCH/CDIU25/CDIYH"
ve městě Brně v roce 2022

2 236 320

800 000

36

120/60

4,61

645 000

sportovní lezení Uspořádání UIAA Evropského poháru v ledolezení Brno
2022 (UIAA European Cup Brno 2022) - Mezinárodního
mistrovství České republiky v ledolezení na obtížnost ve
městě Brně v roce 2022

587 000

283 000

48

110/30

1,63

228 000

squash

Uspořádání Mistrovství České republiky juniorů jednotlivců
dívek a chlapců v 10-ti věkových kategoriích ve squashi ve
městě Brně v roce 2022

560 000

225 000

40

160/160

1,30

182 000

A

Jezdecký klub Panská lícha z.s.
Obřanská 959/180A
614 00 Brno
IČO: 48510726

A

Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 22728341

B

Squash Viktoria, z.s.
K sídlišti 769/14
643 00 Brno
IČO: 22864890

cyklistika
horská kola

Uspořádání Českého poháru horských kol XCO 2022
zapsaného ve světovém kalendáři UCI ve městě Brně v roce
2022

750 000

270 000

36

950/600

1,56

218 000

B

Sport pro Brno, z.s.
Marie Steyskalové 1017/64
616 00 Brno
IČO: 22750266

taneční sport

Uspořádání "KOMETA CUPU 2022" - Super taneční ligy
Českého svazu tanečního sportu 2022 v kategoriích Junior I.
a II, mládež a dospělí ve městě Brně v roce 2022

925 000

300 000

32

1000/600

1,73

242 000

B

DSP KOMETA BRNO, z.s.
U lípy Svobody 440/1
620 00 Brno
IČO: 26552485

sportovní lezení Uspořádání MMČR ve sportovním lezení na obtížnost
mládeže U10, U12 a U14 a MČR ve sportovním lezení na
rychlost mládeže U10, U12, U14, kat. B, A, J, muži a ženy ve
městě Brně v roce 2022

420 000

189 000

45

200/140

1,09

152 000

B

Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 22728341
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s.
Horákova 3080/7
616 00 Brno
IČO: 22728341

sportovní lezení Uspořádání 1. kola Českého poháru - 1. nominačního
závodu dospělých a mládeže (všech kategorií) ve sportovním
lezení na rychlost a 1. kola Českého poháru - 1.
nominačního závodu ve sportovním lezení na obtížnost v
kategorii muži, ženy, junioři, mládež A a B ve městě Brně v
roce 2022

360 000

154 000

43

110/50

0,89

124 000

350 000

150 000

43

1100/1100

0,86

121 000

B

B

Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO,
pobočný spolek
Rakovecká 1236/30
635 00 Brno
IČO: 07813830

veslování

Uspořádání 49. ročníku Mezinárodní brněnské regaty
mládeže, závodu zařazeného do Českého poháru veslování
a do mezinárodního kalendáře FISA ve městě Brně v roce
2022
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č.ž.

19/VA

20/VA

21/VA

22/VA

23/VA

24/VA

25/VA

26/VA

27/VA

28/VA

Projekt
typ

Název žadatele

B

SK Brno Slatina z. s.
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno
IČO: 04747062

B

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno
Heinrichova 894/24
602 00 Brno
IČO: 41605608

B

Česká basketbalová federace z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
IČO: 45770778

B

B

B

Projekt

Uspořádání finále extraligy smíšených
badmintonu ve městě Brně v roce 2022

družstev

Celkový
požadavek
(CP)
v Kč

% z CN
klubu

Celkem/
mládež
účastníci

Návrh
% z CP
dotace 2022
všech
v Kč
žádostí 2022
- výpočet -

305 000

250 000

82

40/10

1,44

202 000

atletika

Uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let
na dráze ve městě Brně v roce 2022

1 505 000

500 000

33

500/100

2,88

403 000

basketbal

Uspořádání Mistrovství České republiky "Chance Tour 3x3" v
basketbalu ve městě Brně v roce 2022

400 000

200 000

50

300/80

1,15

161 000

Judo SK Královo Pole Brno, z.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 22670271

judo

Uspořádání Mistrovství České republiky U18 a Přeboru
České republiky družstev starších žáků v judu ve městě Brně
v roce 2022

215 000

100 000

47

450/450

0,58

81 000

Judo SK Královo Pole Brno, z.s.
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 22670271

judo

Uspořádání mezinárodního turnaje "Mizuno Brno Cup Open",
který je zařazen ve sportovním kalendáři judo jako Český
pohár ve městě Brně v roce 2022

750 000

440 000

59

850/580

2,54

355 000

moderní
gymnastika estetická
skupinová
gymnastika

Uspořádání Mistrovství České republiky v estetické
skupinové gymnastice juniorek a seniorek ve městě Brně v
roce 2022

167 000

105 000

63

100/60

0,61

85 000

krasobruslení - Uspořádání mezinárodního závodu "Santa Claus Cup 2022"
synchronizované v synchronizovaném bruslení, který je součástí Českého
bruslení
poháru ve městě Brně v roce 2022

640 000

270 000

42

1000/800

1,56

218 000

Sportovní klub moderní gymnastiky MANTILA
Brno,z.s.
Jírovcova 549/2
623 00 Brno
IČO: 27031101

B

B

Jezdecký klub Panská lícha z.s.
Obřanská 959/180A
614 00 Brno
IČO: 48510726

B

TS BEAT UP z.s.
Stará 59/11
602 00 Brno
IČO: 26633884
Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 00557650

badminton

Celkové
náklady
(CN)
v Kč
v

Skating Club Brno, z.s.
Kuršova 976/1
635 00 Brno
IČO: 65353668

C

Sportovní
odvětví

jezdectví

Uspořádání Mistrovství České republiky v drezuře a para
drezuře všech věkových a výkonnostních kategorií ve městě
Brně v roce 2022

1 226 935

400 000

33

100/40

2,31

323 000

taneční sport

Uspořádání Mistrovství České republiky formací - Grand
finále CZECH DANCE MASTERS BEAT STREET v
tanečním sportu všech věkových kategorií ve městě Brně v
roce 2022

920 000

350 000

38

3000/2000

2,02

282 000

sportovní
gymnastika

Uspořádání Memoriálu Jana Gajdoše - mezinárodního
závodu družstev žáků a žákyň ve sportovní gymnastice ve
městě Brně v roce 2022

475 000

130 000

27

112/112

0,75

105 000
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č.ž.

29/VA

30/VA

31/VA

32/VA

33/VA

34/VA

35/VA

36/VA

37/VA

Projekt
typ

C

C

C

C

Název žadatele

Sportovní
odvětví

Projekt

Celkové
náklady
(CN)
v Kč

Celkový
požadavek
(CP)
v Kč

% z CN
klubu

Celkem/
mládež
účastníci

Návrh
% z CP
dotace 2022
všech
v Kč
žádostí 2022
- výpočet -

MARATON BRNO, z.s.
Gorazdova 91/2
602 00 Brno
IČO: 01417762

atletika - běh

Uspořádání
běžeckého
závodu
"CRAFT Brněnský
půlmaraton/Brněnská desítka" ve městě Brně v roce 2022

789 000

365 000

46

700/200

2,10

295 000

MARATON BRNO, z.s.
Gorazdova 91/2
602 00 Brno
IČO: 01417762

atletika - běh

Uspořádání 2. ročníku běžeckého závodu "SUNRISE
MARATHON - HALFMARATHON" ve městě Brně v roce
2022

645 000

285 000

44

500/100

1,64

230 000

MARATON BRNO, z.s.
Gorazdova 91/2
602 00 Brno
IČO: 01417762

atletika - běh

Uspořádání 55. ročníku běžeckého závodu "Brněnská 25" ve
městě Brně v roce 2022

490 000

230 000

47

400/100

1,33

186 000

atletika, plavání, Uspořádání 11. ročníku Evropských her handicapované
stolní tenis,
mládeže Emil Open ve městě Brně v roce 2022
boccia, bocce, Žádost žadatelem stažena
cyklistika,
lukostřelba,
ukázkové sporty
aj.

0

0

0

0

0,00

0

Emilova sportovní, z.s.
Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno
IČO: 06707785

JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.
Kovalovice č.p. 206
664 06 Kovalovice
IČO: 44995199

atletika

Uspořádání 17. ročníku European kids Athletics Games
(EKAG) ve městě Brně v roce 2022

2 200 000

800 000

36

2000/2000

4,61

645 000

atletika

Uspořádání 26. ročníku tradičních mezinárodních závodů ve
skoku vysokém "Brněnská laťka 2022" za účasti světové
elity včetně sportovního doprovodného programu ve městě
Brně v roce 2022

1 700 000

600 000

35

330/300

3,46

484 000

C

JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.
Kovalovice č.p. 206
664 06 Kovalovice
IČO: 44995199

plavání

Uspořádání 46. ročníku mládežnické soutěže "Májové Brno
2022" v plavání ve městě Brně v roce 2022

415 000

255 000

61

600/600

1,47

206 000

C

Klub plaveckých sportů policie Kometa Brno
z. s.
Sportovní 486/4
602 00 Brno
IČO: 44992432
ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení
Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571

sportovní střelba Uspořádání mezinárodního závodu v brokových olympijských
disciplínách skeet a trap "OH naděje Brno 2022" ve sportovní
střelbě ve městě Brně v roce 2022

480 000

340 000

71

120/50

1,96

274 000

ČSS, z.s. Jihomoravské krajské sdružení
Nádražní 698
691 44 Lednice
IČO: 70921571

sportovní střelba Uspořádání mezinárodního závodu v brokových olympijských
disciplínách skeet a trap "Brněnský pohár Open 2022" ve
sportovní střelbě ve městě Brně v roce 2022

450 000

320 000

71

120/50

1,84

258 000

C

C

C
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č.ž.

38/VA

39/VA

40/VA

41/VA

42/VA

43/VA

44/VA

45/VA

46/VA

Projekt
typ

Název žadatele

Sportovní
odvětví

Projekt

Celkové
náklady
(CN)
v Kč

Celkový
požadavek
(CP)
v Kč

% z CN
klubu

Celkem/
mládež
účastníci

Návrh
% z CP
dotace 2022
všech
v Kč
žádostí 2022
- výpočet -

atletika

Uspořádání akce "Vzhůru Brno" - Memoriálu Josefa
Sečkáře indoor, zapsané v kalendáři Českého atletického
svazu ve městě Brně v roce 2022

440 000

250 000

57

180/140

1,44

202 000

AC Track & Field Brno z.s.
Lidická 1875/40
602 00 Brno
IČO: 27010953

atletika - běh

Uspořádání 76. ročníku závodu Běh Lužánkami 2022 za
účasti všech věkových i výkonnostních kategorií, zapsaného
v kalendáři Českého atletického svazu ve městě Brně v roce
2022

265 000

130 000

49

450/150

0,75

105 000

házená

Uspořádání mezinárodního turnaje v házené "Kénik Cup
2022" ve městě Brně v roce 2022

1 200 877

400 000

33

420/255

2,31

323 000

C

SKKP Handball Brno, z.s.
Cacovická 602/28
614 00 Brno
IČO: 04898842

florbal

Uspořádání mezinárodního turnaje "Brno Opengame 2022"
ve florbalu ve městě Brně v roce 2022

5 250 000

600 000

11

7200/5300

3,46

484 000

C

SC Hattrick Brno Florbalová škola, z.s.
Krasová 927/1
614 00 Brno
IČO: 69723214
TENISOVÝ KLUB MALY´S OPEN, z.s.
č.p. 146
664 91 Kratochvilka
IČO: 26649799

tenis

Uspořádání VII. ročníku tenisového turnaje ČTS kategorie
dorost - dívky "BTC OPEN 2022" v tenisu ve městě Brně v
roce 2022

160 000

50 000

31

64/64

0,29

50 000

překážkový běh Uspořádání sportovní akce v překážkovém běhu s názvem
"Urban Challenge" ve městě Brně v roce 2022

788 400

200 000

25

1900/900

1,15

161 000

Uspořádání akce "Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu
2022" ve městě Brně v roce 2022
Žádost není v souladu s výzvou (nespadá do žádné
kategorie uvedené ve výzvě)

0

0

0

0

0,00

0

atletika, fotbal, Uspořádání sportovního programu u příležitosti oslav 100 let
futsal, florbal, od 1. sletu Orla v Brně ve městě Brně v roce 2022
stolní tenis,
atletika,
pétangue, běh,
všestrannost aj.

1 177 000

425 000

36

2000/1000

2,45

343 000

560 000

190 000

34

1450/1020

1,10

153 000

C

C

C

C

C

C

D

AK Olymp Brno, spolek
Lidická 718/77
602 00 Brno
IČO: 44994532

Events 4 you, z.s.
U Parkánu 1/8
182 00 Praha
IČO: 03675131
Juniorský maratonský klub, z.s.
Františka Křížka 461/11
170 00 Praha
IČ: 22902147
Orel
Kurská 792/3
625 00 Brno
IČO: 00544833

Sokolská župa Jana Máchala
Kounicova 686/22
602 00 Brno
IČO: 15546667

atletika - běh

plavání, sportovní
gymnastika, šplh,
atletika, florbal,
stolní tenis,
beachvolejbal,
volejbal,
všestrannost aj.

Uspořádání župních přeborů, turnajů a soutěží v plavání,
sportovní gymnastice, šplhu, atletice, florbalu, stolním tenise,
beachvolejbalu, volejbalu, všestrannosti aj. v roce 2022 ve
městě Brně
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č.ž.

47/VA

48/VA

Projekt
typ

D

D

Název žadatele

Sportovní
odvětví

Projekt

Celkové
náklady
(CN)
v Kč

Celkový
požadavek
(CP)
v Kč

% z CN
klubu

Celkem/
mládež
účastníci

Návrh
% z CP
dotace 2022
všech
v Kč
žádostí 2022
- výpočet -

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka
Gajdošova 1300/18
615 00 Brno
IČO: 15547477

všestrannost, Uspořádání župních přeborů, turnajů a soutěží ve
plavání, sportovní všestrannosti, plavání, sportovní gymnastice, atletice, šplhu,
gymnastika,
TeamGymu, kuželkách aj. v roce 2022 ve městě Brně
atletika, šplh,
TeamGym,
kuželky aj.

170 000

90 000

53

300/280

0,52

73 000

Okresní rada Asociace školních sportovních
klubů České republiky Brno - město, pobočný
spolek
Bosonožská 381/9
625 00 Brno
IČO: 71203605

atletika,
basketbal,
volejbal, házená,
fotbal, florbal,
plavání, šplh aj.

Uspořádání okresních mládežnických soutěží pro žáky a
studenty brněnských škol pořádaných v atletice, basketbalu,
volejbalu, házené, fotbalu, florbalu, plavání, šplhu aj. v roce
2022 ve městě Brně

530 000

180 000

34

8000/7000

1,04

145 000

44 642 532

16 801 000

96,83

13 565 000

Celkem spolky

II. NeinvestIční dotace nefinančním podnikatelům - právnickým osobám na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2022

49/VA

50/VA

51/VA

52/VA

53/VA

B

B

C

C

C

BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE, s.r.o.
Vodova 336/108
612 00 Brno
IČO: 25501909
GALANT BRNO, s.r.o.
Družstevní 2223/21
621 00 Brno
IČO: 25545931
Event media s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČO: 24269573
AVE-KONTAKT, s.r.o.
Štrossova 239
530 03 Pardubice
IČO: 60108665
VMLY&R s.r.o.
Bubenská 1477/1
170 00 Praha
IČO: 26133113
NOVÝ ŽADATEL

Celkem nefinanční podnikatelé
Celkem významné akce

basketbal

Uspořádání Final 4 Českého poháru v basketbalu žen ve
městě Brně v roce 2022

600 000

120 000

20

48/6

0,69

97 000

triatlon

Uspořádání Mistrovství České republiky a Českého poháru
ve sprint triatlonu 2022 - Evropský festival mládeže v
triatlonu - 30. ročníku BRNO TRIATLON SUPERPRESTIGE
2022 ve městě Brně v roce 2022

690 000

180 000

26

250/90

1,04

145 000

atletika - běh

Uspořádání běhu s charitativním zaměřením NN NIGHT
RUN BRNO 2022 ve městě Brně v roce 2022
Žádost žadatelem stažena

0

0

0

0

0,00

0

šachy

Uspořádání XI. ročníku mezinárodního šachového festivalu
OPEN BRNO 2022 ve městě Brně v roce 2022

300 000

50 000

17

100/30

0,29

50 000

atletika - běh

Uspořádání sportovní běžecké akce "ČEZ RunTour Brno
2022" ve městě Brně v roce 2022

800 000

200 000

25

2000/600

1,15

161 000

2 390 000

550 000

47 032 532

17 351 000

3,17
100,00

453 000
14 018 000
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Rozpočtové opatření

tis. Kč

Běžné výdaje - přesun
ORJ

5100

5100

§

3419

3419

pol.

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Neinvestiční transfery spolkům

5222

Upr. rozpočet
k 26.4.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

220 727

-453

220 274

6495

ve j.n.: Dotace na provoz sportovišť

40 000

-1 518

38 482

6157

ve j.n: Dotace - Významné sportovní akce

12 500

1 065

13 565

180 621

453

181 074

0

453

453

Neinv.transfery nefin.podnikatelům - práv.osobám

5213
6157

ve j.n. Dotace - Významné sportovní akce
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č. smlouvy:…….
č. žádosti …/VA
VZOR SMLOUVY
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111211222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
na základě pověření primátorky statutárního města Brna je podpisem smlouvy pověřen
Mgr. Petr Božek, vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
(poskytovatel)
2. Název organizace
adresa sídla
IČO
bankovní spojení
číslo účtu
zástupce
(příjemce)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna
I.
Předmět smlouvy a poskytovaná dotace
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na
projekt podaný v PROGRAMU: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok
2022 za účelem uspořádání ……...
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ze svých rozpočtových prostředků
v jedné splátce ve výši …… Kč (slovy: ……. tisíc korun českých) ve lhůtě do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti smlouvy.
Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu a kdy musí vzniknout a být uhrazeny
oprávněné náklady je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Akci není možné uspořádat v roce 2023,
ani nebude brán zřetel na žádost o přesun konání akce do roku 2023.
Statutární město Brno tím přispívá k rozvoji tělovýchovy a sportu.
II.
Účel dotace
Dotaci lze použít na náklady související se sportovní činností v rámci uspořádání sportovní
akce, výhradně v souladu s požadavkem uvedeným v žádosti, která je evidovaná pod č.j.
MMB/…../2022 a jmenovitě pouze na náklady:
a) na nájem, zejména: nájemné sportovišť vč. zázemí; nájemné prostor pro konání akce a
organizaci závodu; nájem startu a cíle, mobiliáře pro konání akce, velkokapacitních stanů
a nůžkových stanů, mobilních zábran, mobilního WC, podia, tribun, osvětlení, časomíry,
ozvučení, audiovizuální techniky – videoprojekce, vozidel;
b) na služby pro technické zabezpečení akce, zejména: instalace či montáž
velkokapacitních stanů a nůžkových stanů, mobilních zábran, mobilního WC, podia, tribun,
osvětlení, časomíry, vč. výsledkového servisu, ozvučení, audiovizuální techniky –
videoprojekce; značení tratí; zdravotnickou a bezpečnostní službu; dopravu materiálů a
osob; svoz odpadu;
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c) na provozní náklady sportoviště. V případě, že příjemce je vlastníkem sportoviště, může
dotaci využít na úhradu el. energie, vody, plynu či jiných médií, které jsou spotřebovány
v souvislosti s uspořádáním sportovní akce, na kterou je dotace poskytnuta. V případě, že
příjemce není vlastníkem sportoviště, může dotaci použít na náklady spojené
s přefakturací za el. energii, vodu nebo plyn či jiná média;
d) na neinvestiční sportovní přípravu vlastního hřiště za účelem konání sportovní akce
na mezinárodní úrovni;
e) na osobní náklady na rozhodčí, zapisovatele, statistiky, traťové komisaře, moderátory,
lékařský dozor;
f) na cestovné – jízdné; ubytování a společné stravné účastníků akce; materiální vybavení
(pouze neinvestiční, tj. v limitu do 40.000 Kč bez DPH pro jedno vybavení); startovné poplatky federacím; věcné ceny (medaile, poháry, plakety, trofeje, diplomy); věcné dary
(celkově do 40.000 Kč).
Pro vyloučení všech pochybností stanovujeme, že dotaci nelze použít zejména na:
a) úhradu mezd, ostatních osobních nákladů o odvodů na sociální a zdravotní pojištění
zaměstnanců příjemce, včetně DPP, DPČ (kromě odměn pro rozhodčí, zapisovatele,
statistiky, traťové komisaře, moderátory, lékařský dozor);
b) mzdy a odměny trenérů, hráčů;
c) náklady spojené s nákupem sportovců nebo náklady spojené s hostováním sportovců
z jiných klubů;
d) na výchovné;
e) platby daní a dále například nespotřebované finanční prostředky (vratné poplatky – kauce),
úhradu výdajů na pohoštění, rauty, občerstvení a nákup potravin, peněžní dary, prize
money, dárkové poukazy, propagaci, grafické služby, telefonní služby, internet a správu
webových stránek, daňové poradenství a zpracování účetnictví, multimediální prezentaci,
zajištění marketingového a reklamního servisu, pořízení a odpisy dlouhodobého hmotného
a nemovitého majetku, úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů, financování
leasingu či podnikatelských aktivit;
f) Dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů.

1.

2.

3.

4.

5.

III.
Podmínky poskytnutí dotace
Poskytování dotací upravují „Dotační pravidla“ v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění a schválená výzva na Program: Podpora
významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2022.
Příjemce čestně prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v žádosti o dotaci, vč. příloh a
bude uvádět ve vyúčtování jsou platné a správné. Příjemce je odpovědný za to, že údaje
obsažené v žádosti odpovídají jeho standartním běžným nákladům (výdajům) na projekt a
že v případě odhadovaného podstatného navýšení nebo snížení těchto výdajů v období,
na které je žádáno, toto v žádosti náležitě odůvodní.
Příjemce dotace je povinen vést řádnou, oddělenou a analytickou evidenci čerpání dotace
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tj. účtovat na zvláštní
analytické účty, případně na samostatná hospodářská střediska nebo zakázky. Tato
evidence musí být podložena účetními záznamy. Příjemce dotace se zavazuje, že všechny
originály dokladů uplatněné do finančního vypořádání dotace budou označeny textem:
hrazeno z dotace OS MMB ve výši (uvedena částka), číslo smlouvy.
V případě, že příjemce v žádosti o dotaci v čestných prohlášeních, ve finančních
vypořádáních dotace či všech předkládaných přílohách a dokumentech uvedl
poskytovatele v omyl a poskytnuté údaje se nezakládají na pravdě, má poskytovatel právo
z tohoto důvodu dotaci žadateli nenavrhnout, neposkytnout finanční prostředky či žádat o
vrácení již poskytnuté dotace nebo její části.
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději
do 10. 2. 2023 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli doklady,
prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou vč. věcného soupisu
jednotlivých položek vynaložených nákladů a stručného hodnocení dotované aktivity.
Jedná se zejména o kopie účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů,
faktur, smluv a bankovních výpisů, prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů,
včetně originálů k nahlédnutí. Příjemce garantuje, že předložené účetní doklady ve výši
poskytnuté finanční dotace nebyly a nebudou duplicitně použity ve finančním vypořádání
dotace, poskytnuté jiným subjektem. Příjemce je dále k finančnímu vypořádání povinen
Strana 21 / 27

doložit závěrečnou zprávu, která bude obsahovat stručný popis realizovaného projektu,
celkové vyhodnocení splněného účelu, způsoby propagace, prezentace v médiích,
výsledkové listiny, počet diváků. Příjemce je povinen předložit k finančnímu vypořádání
fotografie či jiné grafické podklady propagačních materiálů či sportovišť, kde bude
prokazatelně uvedeno logo města Brna. Formulář pro vyúčtování je k dispozici ke stažení
na webových stránkách města Brna – dostupné z: https://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-sportu/.
Příjemce doloží v případě finančního vypořádání (vyúčtování) dotace na:
a) pronájem movitých věcí
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• smluv o pronájmu vozidla (s dodavatelem, který má povolení na provoz silniční
dopravy),
b) pronájem cizích sportovišť
• kopii smlouvy o pronájmu nebo kopii smlouvy o užívání sportoviště vč. uvedených dnů
nebo hodin, kdy bylo sportoviště pronajato, příp. kopie vstupenek na sportoviště,
• kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
c) služby pro technické zabezpečení akce
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
d) provozní náklady na vlastní sportoviště
• kopii daňového dokladu (faktury),
• v případě neinvestiční údržby a opravy sportovišť příjemce doloží rozpis prací a
použitého materiálu,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
e) provozní náklady sportoviště na přefakturaci za el. energii, vodu nebo plyn a jiná
média
• kopii daňového dokladu (faktury),
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
f)
•
•

na neinvestiční sportovní přípravu vlastního hřiště
kopii daňového dokladu (faktury) nebo jiných platebních dokladů,
kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,

g) na osobní náklady na rozhodčí, zapisovatele, statistiky, traťové komisaře,
moderátory, lékařský dozor;
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• směrnice daného sportovního svazu nebo klubu (rozhodčí),
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• v případě odměn moderátorů, bezpečnostní a zdravotní služby (kopie uzavřených
smluv – pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce
atd., vč. uvedení rozsahu provedené práce),
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h) na cestovné – jízdné
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo jiných platebních dokladů,
• kopii cestovního příkazu – náhrady za cestovné v souladu platnými zákonnými
předpisy nebo směrnicemi,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
i)
•
•
j)
•
•
•
•

společné stravné účastníků akce
kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů, v případě stravy pouze
společné stravné účastníků na soutěžích,
kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
ubytování sportovců vč. realizačního týmu:
v případě ubytování na soutěžích příjemce doloží kopii daňových dokladů (faktur) nebo
dokladů za ubytování sportovců,
propozice soutěže,
jmenný seznam ubytovaných,
kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,

k) startovné – poplatky federacím (tzn. poplatky dle sazebníků svazů): přihlášky do
soutěží, startovné, licence:
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• směrnice daného sportovního svazu,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
l)
•
•
•
•

materiální vybavení (pouze neinvestiční tj. do 40.000,- Kč)
kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
jmenný seznam sportovců, kterým bylo materiální vybavení poskytnuto s podpisem
odpovědné osoby,
u strojního vybavení kopii zápůjčního listu nebo informaci o umístění strojního vybavení
s uvedením inventárního čísla,

m) věcné ceny (poháry, medaile, diplomy, plakety, trofeje), věcné dary (celkově do
40.000,-Kč)
• kopii daňových dokladů (faktur) nebo platebních dokladů,
• kopie výpisů z běžného účtu nebo kopie výdajových pokladních dokladů, které
prokazují odeslání finančních prostředků,
• propozice soutěží nebo akce, na které byly věcné ceny poskytnuty.
Dále příjemce k finančnímu vypořádání doloží:
a) fotografie či jiné grafické podklady propagačních materiálů či sportoviště, kde bude
prokazatelně uvedeno logo města Brna,
b) V případě, že má příjemce dotace zřízeny webové stránky, doloží k finančnímu
vypořádání výtisk těchto webových stránek, případně fotografii či kopii aktuální podoby
obrazovky – monitoru počítače (print screen, screenshot), kde bude patrné umístění
loga města Brna, loga webových stránek „Kam za sportem v Brně“ s jejich odkazem
(prolinkem) a informace o výši poskytnuté dotace statutárním městem Brnem,
c) V případě, že příjemce nemá zřízeny webové stránky, doloží čestné prohlášení o této
skutečnosti.
6. Žadatel o dotaci je povinen při své činnosti řádně postupovat v souladu s aktuálně platnými
právními předpisy, mimo jiné i s vyhlášenými mimořádnými opatřeními Vlády ČR a
Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravují podmínky sportovních aktivit apod.
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7. V případě, že v době konání akce, na kterou byla příjemci poskytnuta dotace, budou
v platnosti závazná omezení pro konání sportovní akce, bude příjemce povinen na
vyžádání doručit na Odbor sportu písemné sdělení, že je oprávněn akci uspořádat,
popřípadě doložit výjimku udělenou oprávněným subjektem.
8. V případě, že bude následně zjištěno, že finanční vypořádání (vyúčtování) nebylo úplné a
řádné, bere příjemce na vědomí, že zjištěné skutečnosti mohou ovlivnit plnění budoucích
smluvních vztahů.
9. Uznatelným nákladem pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace je náklad, který byl
zanesen do účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. Účetní
doklady musí být vystaveny na příjemce dotace, tj. klub nikoliv na fyzickou osobu (člen
klubu). Uznatelný náklad musí být v souladu s účelem a smluvními podmínkami.
10. O uznatelnosti nákladů/výdajů a dokladů do finančního vypořádání si vyhrazuje právo
rozhodnout poskytovatel podpory.
11. Doklady doložené v závěrečném finančním vypořádání (vyúčtování) musí být v českém
jazyce, nebo přeložené do českého jazyka (tj. v případě, že z předložených dokladů nelze
identifikovat základní fakturační údaje).
12. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a má nárok na odpočet DPH
na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok
na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. V případě, že se příjemce (neplátce DPH) v průběhu
čerpání dotace stane plátcem DPH bude od okamžiku kdy se plátcem DPH stal,
postupováno dle ustanovení tohoto bodu výše.
13. Příjemce je povinen dotace řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) zvlášť za každý projekt,
na který dotaci obdržel.
14. Uznatelné náklady do finančního vypořádání dotace musí být hrazeny z účtu, na který byla
dotace poskytnuta nebo v hotovosti, a to v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., omezení
plateb v hotovosti. Dále uznatelným nákladem do finančního vypořádání dotace je i platba
provedená platební kartou, která však musí být vystavena na příjemce dotace, tj. klub
nikoliv fyzická osoba (člen klubu).
15. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny v předloženém projektu,
(termín akce, místo konání a název akce, změnu statutárního zástupce, sídla, bankovního
spojení či názvu organizace apod.) a oznámit změny údajů uvedených v předložené
žádosti, čestných prohlášeních a přílohách a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti
změny.
16. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změnu v údajích uvedených
v předložené žádosti a čestném prohlášení týkající se případného zániku, transformace,
sloučení, změny vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje apod., dále vydání
inkasního příkazu Komisí (EU) vůči příjemci ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, skutečnosti, že se příjemce stal podnikem v obtížích v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a to do 15
pracovních dnů ode dne účinnosti změny, dále do 15 pracovních dnů finančně vypořádat
poskytnutou dotaci a nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
17. Příjemce je povinen, v případě ukončení své sportovní činnosti (zrušení) případně
přeměny, bezodkladně a písemně o této skutečnosti informovat poskytovatele. Tuto
povinnost má i v případě přechodného přerušení této činnosti s informací o příčinách, které
k tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. V případě, že dojde
k ukončení sportovní činnosti příjemce se zavazuje, do 30 pracovních dnů finančně
vypořádat poskytnutou dotaci a nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
18. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel, na který byla dotace poskytnuta
nebude realizován, a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději
k tomuto termínu je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit.
19. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo
v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení
dotace.
20. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, která nebyla dle smlouvy
řádně finančně vypořádána, v termínu uvedeném v bodě 5, odst. III. Podmínky poskytnutí
dotace této smlouvy, ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem a to do 30 dnů
od doručení výzvy k vrácení dotace.
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21. Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele, a to takto:
a) v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111211222/0800, pod
variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy,
b) od 1. 1. do 28. 2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet
č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
c) po 1. 3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet
č. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.
22. Příjemce dotace je povinen kdykoliv umožnit zástupcům Odboru sportu MMB nebo jinému
kontrolnímu orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit veškeré příjmy a výdaje
příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu, na který byly finanční
prostředky použity.
23. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotované aktivity a
účelnost využití poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění
pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí požadovat
vysvětlení a doplnění příslušných dokladů.
24. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Dotaci nelze
převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která pro příjemce zajišťuje realizaci
projektu. Příjemce je vždy povinen použít dotaci k přímým platbám dle účelu smlouvy,
vyjma nákladů, které jsou hrazeny zastřešujícími organizacemi, tj. příslušnými sportovními
svazy, anebo jejich organizačními složkami. Výjimku tvoří také nákup energií (el. energie,
voda, plyn a jiná média).
25. Příjemce, jenž je vlastníkem nebo provozovatelem sportovního zařízení, je povinen vydat,
a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém se stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a
osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení dle
zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
26. Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech (billboardech, plakátech,
bulletinech, na internetových stránkách, sociálních sítích aj.) informaci o poskytnuté
finanční podpoře statutárního města Brna a logo nebo znak města Brna. Při použití loga
nebo znaku města Brna je třeba postupovat v souladu s úplným zněním „Statutu pro
užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí“ (dále jen „Statut
…“). Použití loga města Brna je povoleno již uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a není
nutné si od poskytovatele vyžádat souhlas s jeho použitím. V případě užití znaku města
Brna podá příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí.
Pokud bude příjemce během konání akce umisťovat na viditelná místa loga partnerů nebo
sponzorů, musí zde umístit také logo města Brna v souladu s „Manuálem …“. Příjemce je
povinen zajistit na své náklady výrobu a umístění loga města Brna dle „Manuálu …“ na
sportovišti, kde se bude akce konat (velikost podkladové desky minimálně cca 100x60 cm,
červené pozadí – bílé logo, může být provedena i inverzní varianta nebo větší rozměr).
Příjemce je povinen na svoje náklady zajistit výrobu loga a jeho umístění i na jiných
propagačních materiálech. Výše uvedený „Statut …“, a „Manuál …“ lze stáhnout na
www.brno.cz/logo.
27. V případě, že příjemce provozuje webové stránky své sportovní organizace, je na ně
povinen umístit logo webových stránek „Kam za sportem v Brně“ s jejich odkazem
(prolinkem). Logo webových stránek „Kam za sportem v Brně“ je možné stáhnout na
http://www.kamzasportemvbrne.cz/logo.
28. 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.
29. Příjemce je povinen při provozování sportovní činnosti dodržovat základní pravidla etiky a
slušného chování.
30. Příjemce je dále povinen prokazatelně informovat své členy, rodiče a veřejnost o výši
podpory ze strany města Brna např. na svých webových stránkách, na nástěnkách, na
valných hromadách, pořádaných akcích, schůzkách s rodiči a členy klubu atd.
31. Příjemce je povinen archivovat podklady doložené do finančního vypořádání (vyúčtování)
dotace dle platných právních předpisů.
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32. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem
vč. porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace.
33. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení a nepravdivá prohlášení, za které se ukládá nižší odvod:
a) za nepravdivé údaje v čestných prohlášeních uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu
statutárního města Brna“ činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace,
b) za dodání finančního vypořádání dotace po termínu dle bodu 5, odst. III. Podmínky
poskytnutí dotace této smlouvy, nejvýše v náhradním termínu stanoveném
poskytovatelem, činí odvod 1 % z poskytnuté dotace, v případě nedodání finančního
vypořádání ani v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem se ukládá odvod ve
výši poskytnuté dotace,
c) za porušení povinnosti uvedené v bodě 3, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, odst. III.
Podmínky poskytnutí dotace této smlouvy činí odvod 0,5 % z poskytnuté dotace.
34. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město
Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
35. Příjemce nese odpovědnost za využití poskytnuté dotace z rozpočtu města Brna v souladu
s respektováním pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107
a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
V případě, že Komise (EU) dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky
představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a
to včetně úroků.
36. Příjemce bere na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté
podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu je toliko
Komise (EU). Komise (EU) je oprávněna uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu
s příslušným úrokem.
37. Příjemce podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy vůči němu
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, dále že není podnikem v obtížích v souladu
s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a že
nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům.
38. Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních údajů
zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel může požadovat prokázání splnění této
povinnosti příjemcem (zejména ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e).
39. Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh
na zrušení veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být vzájemné
vypořádání práv a závazků.
40. Příjemce má povinnost poskytnout součinnost k zajištění vstupenek pro zástupce
statutárního města Brna na podpořenou akci.
41. Poskytovatel má právo v případě závažných nedostatků zjištěných průběžnou
veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu.
Příjemce obdrží jeden a poskytovatel 2 výtisky.
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3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou
vykonávány prostřednictvím Odboru sportu MMB.
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje
i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly, a že s ním
bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
6. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč nabývá účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/.. konaném dne
……..
V Brně dne:

V Brně dne:

………………………………
poskytovatel

………………………………
příjemce

Strana 27 / 27

