
Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2023 

Tato kritéria, schválená Radou města Čáslav, stanoví podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čáslav na rok 2023 na sportovní činnost (paragraf 3900 – ostatní příspěvky), a to v návaznosti 

na zák. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Základní dělení celkové částky 3.200.000,-Kč (třimilionydvěstětisíckorunčeských) z rozpočtu 

města – program sport: 

a) činnost sportovní komise a reprezentace města 

b) dotace na zajištění a pořádání vybraných sportovních akcí 

c) dotace na údržbu tělovýchovného zařízení (dále jen TVZ) 

d) na sporty sk. II. dle bodu 3 – rozdělení sportu do skupin 

e) dotace na činnost TJ, SK, sporty sk. I. 

    z toho - tabulka bodového hodnocení ekonomické náročnosti sportů dle ČUS na jednoho hráče 
(10% z objemu rozdělovaných dotací na činnost TJ, SK) 

    - na členskou základnu mládeže 

    - na činnost 

f) rezerva 

 

Výklad k jednotlivým bodům: 

Ad a) do této kategorie spadají výdaje na anketu o nejlepšího sportovce města Čáslav, dotace na 

jednorázovou reprezentaci ČR na mezinárodní scéně a dotace na přípravu reprezentantů ČR, kteří 

mají trvalé bydliště na území města Čáslav (reprezentaci je třeba doložit potvrzením svazu a 

výsledkovou listinou příslušného závodu). Podmínkou pro přidělení dotace je písemná žádost 

podaná do 12.02. 2023 na formuláři umístěném na úřední desce města Čáslav. Žádost možno podat 

i prostřednictvím datové schránky – Do předmětu datové zprávy uvádějte označení „Sportovní 

komise – Dotace“. 

Ad b) Podmínkou pro přidělení dotace je písemná žádost podaná do 12.02. 2023 na formuláři 

umístěném na úřední desce města Čáslav. Žádost možno podat i prostřednictvím datové schránky 

– Do předmětu datové zprávy uvádějte označení „Sportovní komise – Dotace“. Maximální výše 

dotace je 20.000,-Kč. 

Ad c) Podmínkou pro přidělení dotace je písemná žádost podaná do 12.02. 2023 na formuláři 

umístěném na úřední desce města Čáslav. Žádost možno podat i prostřednictvím datové schránky 

– Do předmětu datové zprávy uvádějte označení „Sportovní komise – Dotace“. Tuto dotaci nelze 

uplatnit na údržbu TVZ, které je majetkem města Čáslav. 

Ad d) Podmínkou pro přidělení dotace je písemná žádost podaná do 12.02. 2023 na formuláři 

umístěném na úřední desce města Čáslav. Žádost možno podat i prostřednictvím datové schránky 

– Do předmětu datové zprávy uvádějte označení „Sportovní komise – Dotace“. 

Ad e) dotace jsou poskytovány na základě vyhodnocení výsledků z dotazníku a tabulky ČUS, která je 

přílohou těchto kritérií. Členskou základnu klubu či oddílu je třeba doložit jmenným seznamem 

aktivních členů k 1.1.2023. Dotace na člena je poskytována pouze na aktivní členskou základnu 

mládeže do 19-ti let. V roce 2023 je nejstarším ročníkem narození rok 2004. Podmínkou pro 

přidělení dotace je odevzdání dotazníku včetně požadovaných příloh (výsledkové listiny, tabulky, 

apod.) do 12.02. 2023. Žádost včetně všech příloh možno podat i prostřednictvím datové schránky 

– Do předmětu datové zprávy uvádějte označení „Sportovní komise – Dotace“. 



 

Za aktivního člena je považován sportovec, který řádně odevzdal platnou klubovou přihlášku, 

pravidelně se účastní tréninků a/nebo aktivně se podílí na chodu klubu. 

 

2. Hlavní zásady:  

a) Návrh na rozdělení určuje sportovní komise Rady města (dále jen komise)  na základě kritérií, 

schválených Radou města (dále jen RM) s právem úprav v průběhu roku. 

b) Na poskytnutí dotace nevzniká žadateli právní nárok. 

c) Dotace může být poskytnuta na: 

- systematickou práci s mládeží, sportovní nářadí a vybavení,  

- účast družstev nebo jednotlivců v mistrovských a nemistrovských soutěžích 

mládežnických, juniorských a seniorských kategorií, 

- zajištění a pořádání vybraných akcí rekreačního a náborového charakteru, především se 

zaměřením na mládež a vybraných akcí s dlouholetou tradicí, 

- reprezentaci města Čáslav, 

- na přípravu reprezentantů ČR, 

- na údržbu a provoz TVZ ve vlastnictví žadatele. 

       Dotace je poskytnuta z důvodu podpory rozvoje sportu a jeho následných kladných aspektů           

na občany města Čáslav.   

d) Sídlo a/nebo trvalé bydliště žadatele musí být na území města Čáslav. U dotace na sportovní 

akci nemusí mít žadatel sídlo a/nebo trvalé bydliště na území města Čáslav, ale sportovní 

akce, na kterou je žádána dotace, se musí konat na území města Čáslav. 

e) Dotaci mohou získat pouze žadatelé, kteří informují komisi o výsledcích soutěží a pořádání 

akcí (formou vyplnění dotazníku, včetně ročního přehledu činnosti). 

f) Dotace přidělené podle těchto kritérií musí být prokazatelně využity na sportovní činnost 

žadatele, a to v daném kalendářním roce. 

g) Informace o akci je třeba zveřejnit na webu města ve spolupráci s Odborem školství, kultury a 

památkové péče Městského úřadu Čáslav. Zároveň je třeba uvést v tiskovém materiálu 

spojeném s propagací text o finanční podpoře z rozpočtu města Čáslav. 

h) Žádost o poskytnutí dotace musí být podána do 12.02. 2023. 

i) Celkové vyúčtování dotací musí být vždy odevzdáno na podatelně Městského úřadu Čáslav na 

tiskopisech schválených RM do konce měsíce března následujícího kalendářního roku, ve 

kterém byla dotace poskytnuta.  

j) Dotace z rozpočtu města Čáslav bude poukázána na bankovní účet žadatele po jejím 

schválení RM a Zastupitelstvem města Čáslav. 

k) Lhůta pro rozhodnutí žádosti je do 31. 05. 2023. Přehled poskytnutých dotací bude zveřejněn 

na webových stránkách města Čáslav. 

l) Poukázání dotace na bankovní účet žadatele je podmíněno řádným podáním vyúčtování 

dotací za rok 2022 do 31.03. 2023 a zjištěním komise, že tato dotace nebyla použita 

v rozporu s kritérií pro její poskytnutí. 

 

 

 



3. Rozdělení sportů do skupin podle členské základny a konkurence v rámci ČR: 

Dotace na činnost je přidělována jednotlivým žadatelům na základě jejich výsledků 

v mistrovských soutěžích (soutěžní sporty) nebo formou paušálu (nesoutěžní sporty, taneční, 

bojové a úpolové sporty – kromě olympijských sportů, oddíly hendikepovaných sportovců či 

sporty, jejichž členové v podmínkách Čáslavi nemohou reálně získat bodovaná umístění 

v mistrovských soutěžích). Sporty jsou pro tyto účely rozděleny do těchto skupin: 

I. Olympijské sporty 

II. Ostatní úpolové sporty a bojová umění, taneční sport a aerobik, ostatní soutěžní 

sporty, sporty a tělesná výchova s paušální dotací 

Pro sport Fotbal a Hokej platí koeficient násobku 2,0 pro členskou základnu a body získané 

vyhodnocením činnosti z důvodu vyšší nákladovosti. 

 

Družstva I. Dospělí Mládež Družstva II. Dospělí Mládež 

Okresní úroveň 5 10  5 10 

Oblastní úroveň 1. 15 15  13 13 

 2. 13 13  12 12 

 3. 11 11  11 11 

 účast 10 10  10 10 

5.stupeň soutěže – fotbal, hokej dospělí, 3.stupeň – sporty I. (u st. tenisu 2. a 3. liga mužů) 

 1. 24 24  15 15 

 2. 22 22  13 13 

 3. 20 20  12 12 

 účast 18 18  11 11 

4.stupeň soutěže -sport fotbal, hokej dospělí, 2. stupeň – sporty I. 

 1. 30 36  18 20 

 2. 28 33  17 19 

 3. 26 30  16 18 

 účast 24 27  13 15 

3.stupeň soutěže – sport fotbal, hokej dospělí, 1. stupeň – sporty I. 

 1. 60 80  30 40 

 2. 55 73  27 36 

 3. 50 66  25 33 

 4. 45 59  22 29 

 5. 40 52  20 26 

 6. 35 45  18 23 

 účast 30 38  16 20 

2. stupeň soutěže – sport fotbal, hokej dospělí 

 1. 90     

 2. 85     

 3. 80     

 4. 75     

 5. 70     

 6. 65     

 účast 60     

Jednotlivci  Dospělí Mládež 

Krajský přebor nebo 1. 3 4 



krajský žebříček 2. 2 3 

3. 1 2 

Mistrovství ČR nebo 
celostátní pohár 

1. 20 30 

2. 17 26 

3. 14 22 

4. 12 18 

5. 10 15 

6. 8 12 

7. 6 9 

8. 4 6 

 

Body jsou započítávány pouze za start za domácí  (čáslavský) oddíl. Výsledky dosažené při hostování 

za cizí oddíly nejsou hodnoceny. Výsledky, kdy závodník nestartuje za domácí (čáslavský) oddíl, ale 

v národní reprezentaci ČR, spadá pod bod a) činnost sportovní komise a reprezentace města. 

V jednotlivcích vyšší výsledek než je MČR, startující pod hlavičkou čáslavského oddílu, spadá také pod 

bod a) činnost sportovní komise a reprezentace města. 

Kategorie Masters – veteráni se nehodnotí. 

Výsledky soutěží družstev s 3-4 členy (rozhodující je počet členů započítávaných do soutěže) se bodují 

podle tabulky kategorie Družstva II, výsledky soutěží ostatních družstev podle tabulky kategorie 

Družstva I. Minimální počet členů týmu pro přiznání bodů za soutěž družstev je 3. 

V jednorázových (nepostupových) soutěžích družstev s otevřenou účastí se za 1 stupeň považuje 

umístění do 12. místa, za 2. stupeň do 24. místa a za 3. stupeň do 36. místa. 

Podmínkou pro přidělení plného počtu bodů za soutěže mistrovství ČR či Český pohár je start 

minimálně 8 závodníků či družstev v soutěži (včetně postupových kol). V opačném případě se 

přidělené body půlí. 

  


