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Nová grantová schémata a  

podpora partnerství HMP v oblasti sportu 



Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok 2014 

Vyhlášené programy na rok 2014: 
 

− Partnerství 

− I. Provoz a nájmy veřejně přístupných sportovních zařízení (I/1, I/2, 
I/3, I/4)  

− II. Rekonstrukce a modernizace sportovišť  

− III. Technologická zkvalitnění plaveckých bazénů a zimních stadionů 
(III/1, III/2)  

− IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1, IV/2)  

− V. Sportovní akce mezinárodního, celorepublikového a celopražského, 
významu konané v hl. m. Praze  

− VI. Sport handicapovaných (VI/1, VI/2, VI/3)  

− VII. Sportovně zdravotní projekty pro seniory  

− VIII. Rozvojové a systémové projekty celoměstského významu  



 

Třípilířový systém podpory sportu v Praze 

Podpora sportu v Praze 

GRANTOVÉ SCHÉMA 
 
I. A. Systémové a rozvojové projekty 

sportu dětí a mládeže 

I. B. Systémové a rozvojové projekty 

sportu handicapovaných  

I.C. Systémové a rozvojové projekty 

sportu seniorů, 

 

II. A. Výstavba sportovišť či jejich 

rekonstrukce významného 

rozsahu (investice) 

II. B. Podpora energeticky náročných 

sportovišť (plavecké bazény, 

zimní stadiony) 

II. C. Průběžná modernizace sportovišť 

(zkvalitnění, opravy, provoz)  

 

III.C. Sportovní akce regionálního 

významu 

 

IV. A. Systémový rozvoj tělovýchovné 

činnosti (celoroční tělovýchovné 

projekty) 

IV. B. Tělovýchovné a nesoutěžní akce 

pro veřejnost, handicapované  

 

PARTNERSTVÍ 

 

 
III. A. Partnerství –  

prioritní významné 

mezinárodní  

či národní akce 

(dlouhodobá 

spolupráce) 

 

III.B. Partnerství – 

mezinárodní  

či národní akce  

 

 

 

PROJEKTY hl. m. PRAHY 

 

 

V. A. Rozvoj systémů řízení, 

koordinace sportu  

a tělovýchovy v Praze, 

kvalifikace,  

projekt Praha 

sportovní, ODM, 

Erasmus+ 

 



Systém podpory sportu – primární a sekundární 
programy 

• Podpora energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony) 

Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity) 

Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice) 

Průběžná modernizace sportovišť (zkvalitnění, opravy, provoz) 

Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze 

Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže  

Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů  

C. 

A. 

B. 

A. 

C. 

Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 

Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných  B. 

Partnerství – prioritní významné mezinárodní či národní akce (dlouhodobá spolupráce) 

Sportovní akce regionálního významu 

A. 

C. 

A. 

Řízení a koordinace sportu a tělovýchovy v Praze 

Rozvoj systémů řízení, koordinace sportu a tělovýchovy v Praze, kvalifikace A. 

Primární programy jsou označeny 
hvězdičkou     

Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze (nesoutěžní aktivity) 

Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti (celoroční tělovýchovné projekty) 

Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, handicapované a seniory B. 

Partnerství – mezinárodní či národní akce  B. 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

grantové schéma 

partnerství 

partnerství 

projekty HMP 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 



 

Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze 
(nesoutěžní aktivity) 

9 mil. Kč 
 

IV.A (tělovýchovná činnost)    7 mil. Kč   78% 

IV.B (nesoutěžní akce)   2 mil. Kč   22% 
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 Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze 
(soutěžní aktivity) 

160 mil. Kč 

 

I.A (děti a mládež) 155 mil. Kč 97% 

I.B (handicapovaní)     4 mil. Kč      2% 

I.C (senioři)         1 mil. Kč   1% 

 

Systém podpory sportu – návrh rozdělení financí v 
roce 2015 

Zdroj: analýza KPMG 

 

 Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 

115 mil. Kč  

 

II.A (investice)  60 mil. Kč 52% 

II.B (bazény, zimní stadiony) 21 mil. Kč 18% 

II.C (zkvalitnění, provoz) 34 mil. Kč 30% 

 

 

 Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze 

64 mil. Kč 
 

III.A (partnerství - prioritní  akce    50 mil. Kč     78% 

III.B (partnerství - národní akce)      8 mil. Kč     13% 

III.C (regionální sportovní akce)      6 mil. Kč       9% 

 

 

Řízení a koordinace sportu a tělovýchovy v Praze 

2 mil. Kč 

  

Poměr přidělených částek na jednotlivé prioritní osy z celkového rozpočtu 



• Cíl: systémová a časově střednědobě udržitelná podpora 
dětského a mládežnického sportu a jeho rozvoje na území hl. 
m. Prahy směřovaná na udržení, rozšíření a zkvalitnění členské 
základny, podmínek pro činnost a zkvalitnění trenérské práce 
na území. (dříve program VIII.) 

• Oprávněný žadatel: sportovní svazy a střešní sportovní 
organizace, které žádají pro kluby a organizace provozující 
soutěžní sport pro děti a mládež. 

• Způsobilé náklady:  náklady na kvalifikované trenéry nebo 
instruktory licencované v daném sportu, nezbytné materiální 
vybavení, zdravotní zabezpečení, rozhodčí, zajištění 
sportovních ploch pro trénink a soutěže dětí do 10 let věku za 
podmínky dlouhodobého systémového snížení příspěvku na 
činnost u dětí do 10 let věku (max. do výše 20 % z přidělené 
částky). 

 

 

 

 

I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže 

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity) 



• Cíl: podpora celoroční činnosti sportovních subjektů 
sdružujících sportovce s handicapem. 

• Oprávněný žadatel: sportovní svazy a střešní sportovní 
organizace, které žádají pro kluby a organizace provozující 
sport pro handicapované sportovce – osoby s trvalými 
následky, a to v celé škále postižení, v souladu s uspořádáním 
sportu handicapovaných sportovců s vymezením druhu 
zdravotního postižení: mentálně postižení, sluchově postižení, 
spasticky postižení, tělesně postižení, zrakově postižení. 

• Způsobilé náklady: poskytnutí příspěvku na náklady spojené 
s činností asistentů, trenérů, s účastí handicapovaných 
sportovců na pravidelných trénincích a na zajištění speciálního 
sportovního vybavení pro sportovce s handicapem. 

 

 

 

 

I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných 
 

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity) 



I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů 

• Cíl: systémová a časově střednědobě udržitelná podpora 
sportu seniorů a doplňkově občanů středního věku a jeho 
rozvoje na území hl. m. Prahy. Podpora je směřovaná na 
udržení, rozšíření a zkvalitnění členské základny a podmínek 
pro činnost.  

• Oprávněný žadatel: sportovní svazy a střešní sportovní 
organizace, které žádají pro kluby a organizace provozující 
sport pro seniory (nad 65 let) a doplňkově pro sport občanů 
středního věku (starší 45 let). 

• Způsobilé náklady: náklady na nezbytné materiální vybavení, 
zdravotní zabezpečení, rozhodčí a vlastní organizační náklady 
ve vazbě na přímé zajištění sportovní činnosti seniorů. 

 

 

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity) 



II. A. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného 
rozsahu (investice) 

 
• Cíl: zajistit dostupnou a kvalitní sportovní infrastrukturu pro 

rozvoj sportovní činnosti v Praze. 
• Oprávněný žadatel: vlastník sportovní infrastruktury či 

provozovatel sportovní infrastruktury s písemným souhlasem 
vlastníka (nejedná-li se o veřejnou podporu) - na každý sportovní 
areál / samostatně provozované sportoviště bude možné podat 
maximálně jednu žádost.  

• Způsobilé náklady: výhradně investiční akce do vlastní sportovní 
infrastruktury.  

• Nové pořízení - znamená nabytí nového majetku. Jedná se o 
investice v oblasti nemovitostí, případně v oblasti dlouhodobého 
hmotného majetku a výměny a pořízení kotlů a tepelných 
čerpadel. 

• Rekonstrukce - zásah do nemovitého majetku, který má za 
následek výrazné zlepšení stavu, případně změnu jeho 
uspořádání, účelu nebo technických parametrů. 
 
 
 
 

II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 



II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť  
(plavecké bazény, zimní stadiony) 

• Cíl: podpora plaveckých bazénů a zimních stadionů na území hl. 
m. Prahy formou příspěvku na úhradu za energie, paliva, plyn, 
vodné, stočné v závislosti na kapacitě, ekonomické náročnosti a 
počtu provozních hodin určených pro veřejnost. 

• Oprávněný žadatel: vlastník předmětné infrastruktury 
(sportovního areálu či samostatně provozovaného sportoviště) 
či provozovatel předmětné infrastruktury s písemným 
souhlasem vlastníka.  

• Předmětnou infrastrukturou se rozumí plavecký bazén 
s minimální délkou bazénu 25m (v případě školských zařízení s 
minimální velikostí bazénu 12x8m) nebo zimní stadion, které 
jsou provozuschopné a využívané k pravidelné organizované 
sportovní činnosti a/nebo je infrastruktura dostupná veřejnosti.  

• Způsobilé náklady: provozní náklady na energie, paliva, plyn, 
vodné a stočné. 
 
 
 

 

II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 



 II. C. Průběžná modernizace sportovišť 
(zkvalitnění, opravy, provoz) 

• Cíl: průběžné zlepšování úrovně sportovní infrastruktury. Snížení provozních 
nákladů sportovišť prostřednictvím provozních preventivních opatření a 
modernizace technologických zařízení. 

• Oprávněný žadatel: vlastník provozuschopného a sportovní veřejností standardně 
užívaného sportovního areálu / samostatně provozovaného sportoviště. Ve 
výjimečných případech také provozovatel celého sportovního areálu / samostatně 
provozovaného sportoviště s písemným souhlasem vlastníka. 

• Způsobilé náklady: výhradně neinvestiční akce / neinvestiční náklady. 
• Alokovanou částku lze využít na náklady spojené s: 
• Modernizací:  

– opravy a opatření ke zlepšení vlastních sportovních ploch, 
– modernizace technologických zařízení za účelem snížení provozních nákladů 

sportovišť. 
• Provozem:  

– energie (elektřina, plyn, apod.),  
– vodné a stočné, apod. 

• Opravami:  
– průběžné pravidelné opravy, 
– odstranění provozních havárií sportovních zařízení. 

 
 
 
 

 

II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 



 III. A. Partnerství – prioritní významné mezinárodní či národní akce 
 (dlouhodobá spolupráce) 

III.B. Partnerství – mezinárodní či národní akce  
 

• Cíl: partnerství k akcím z přímé iniciativy hl. m. Prahy, které mají 
svým charakterem sportovně - společenský nebo turistický 
význam a jsou termínově mimořádně aktuální; 
k akcím, které se konají na území hl. m. Prahy pravidelně a svou 
tradicí, mezinárodním nebo společenským významem mají 
popularitu mezi občany hl. m. Prahy i zahraničními návštěvníky.  

• Oprávněný žadatel: Žadatelem může být pouze právnická nebo 
fyzická osoba se sídlem/místem podnikání, trvalým či 
dlouhodobým pobytem v České republice.  

III. Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze 

Zdroj: web 
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Významné sportovní akce konané v Praze 

• Mezinárodní turnaj v házené Prague Handball 
Cup, turnaj ve florbalu Czech Open, seriál běhů 
Prague International Marathon, veslařský závod 
Primátorky, Speedway Grand Prix (závody na 
ploché dráze) a mnoho dalších. 

• Praha byla dějištěm těchto akcí Davis Cup utkání 
českého týmu (2012, 2013), Finále Fed Cup 
(2012), Superpohár UEFA (2013), NHL Premiere 
(2010), MS v basketbalu U19 (2013), MS ve 
vodním slalomu (2013), ME v softbalu žen 
(2013) a dalších špičkových akcí.  



Praha podporuje mezinárodní 
sportovní události 
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Zdroj: MHMP a aplikace GRANTY 

16 000 000 Kč 

24 000 000 Kč 

27 000 000 Kč 



III. C. Sportovní akce regionálního významu 

• Cíl: podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy 
s regionálním významem za účelem zvýšení atraktivity 
sportovního prostředí v Praze – z pohledu diváka i 
účastníka. 

• Oprávněný žadatel: právnická osoba nebo fyzická osoba 
podnikající dle živnostenského zákona provozující činnosti v 
oblasti tělovýchovy a sportu. 

• Způsobilé náklady: organizační náklady na akce konané na 
území hl. m. Prahy s regionálním významem. Přidělené 
finanční prostředky mohou být použity např. na: 

• pronájmy sportovišť,  
• propagaci akce,  
• technické zabezpečení,  
• pronájem ozvučení či jiné AV techniky využité v přímé 

souvislosti s realizací akce. 

 
 

III. Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze 



IV. A. Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti  
(celoroční tělovýchovné projekty) 

• Cíl: podpora tělovýchovné činnosti pražské veřejnosti 
v rámci nesoutěžních sportovních a tělovýchovných 
spolků a organizací za účelem zvýšení intenzity 
tělovýchovy a sportování Pražanů. 

• Oprávněný žadatel: nesoutěžní sportovní uskupení 
(např. Česká obec sokolská, Orel, nesoutěžní sportovní 
svazy či zastřešující sportovní organizace). Neziskové 
organizace zaměřené na tělovýchovnou činnost. 

• Jakékoliv soukromé právnické osoby či fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského zákona provozující 
celoroční nesoutěžní tělovýchovnou sportovní činnost. 

• Způsobilé náklady: náklady na zajištění dlouhodobé 
tělovýchovné činnosti a seriálové aktivity nesoutěžních 
spolků na území hl. m. Prahy. 
 
 
 

IV. Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze (nesoutěžní aktivity) 



IV. B. Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, 
handicapované a seniory 

 • Cíl: podpora tělovýchovných a sportovních nesoutěžních akcí pro 
veřejnost, handicapované a seniory konaných na území hl. m. Prahy. 

• Oprávněný žadatel: právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 
dle živnostenského zákona provozující činnosti v oblasti tělovýchovy 
a sportu, sportovní svazy či kluby pořádající nesoutěžní akci pro 
veřejnost, handicapované či seniory. 

• Způsobilé náklady: organizační náklady na tělovýchovné akce pro 
veřejnost, handicapované a seniory na území  
hl. m. Prahy. Přidělené finanční prostředky mohou být použity např. 
na: 

• technické zabezpečení,  
• pronájmy sportovišť,  
• zdravotní zabezpečení,  
• propagaci akce,  
• pronájem ozvučení či jiné AV techniky využité v přímé souvislosti s 

realizací akce. 
 
 
 
 
 

IV. Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze (nesoutěžní aktivity) 



Koordinace sportu a tělovýchovy v Praze, kvalifikace,  
projekt Praha sportovní, ODM, Erasmus+ 

• Tým Praha se pravidelně účastní projektu ČOV 
Olympiáda dětí a mládeže. Mladí Pražané tak 
naplňují základní olympijské myšlenky vedoucí k 
fair play, toleranci a sportovní aktivitě mladých. 

• Hl. m. Praha plánuje podání kandidatury na 
pořadatelství 8. letní olympiádu dětí a mládeže 
ČR 2017. 

Zdroj: ODM Vysočina 2014 

V. A. Rozvoj systémů řízení, koordinace sportu a tělovýchovy v Praze 



Termín pro podání žádostí (uzávěrka): 
• 31. 10. 2014 pro projekty z programů:   
• II. B.  Podpora energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony) 
• II. C.  Průběžná modernizace sportovišť (zkvalitnění, opravy, provoz)  
• III.  Sportovní akce regionálního významu – pro akce konané v první polovině kalendářního 

roku 
• IV. A. Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti (celoroční tělovýchovné projekty) 
• IV. B. Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, handicapované a seniory -  pro akce 

konané v první polovině kalendářního roku 
  
• 18. 11. 2014 
• II. A.  Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice) 
  
• 12. 1. 2015 pro projekty z programů:  
• I. A.  Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže 
• I. B.  Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných  
• I. C.  Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů 
  
• 27. 2. 2015 pro projekty z programů: 
• III.  Sportovní akce regionálního významu – pro akce konané v druhé polovině 

kalendářního roku 
• IV. B  Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, handicapované a seniory - pro akce 

konané v druhé polovině kalendářního roku 
 

 Harmonogram navrhované podpory – rok 2015 



Děkuji Vám za pozornost 

Mgr. Lukáš Manhart 

Lukas.Manhart@praha.eu 

www.praha.eu  
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