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Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti 

sportu a tělovýchovy dne 17. 10. 2016 
 
Přítomni: 

Předseda: Ing. Karel Březina 

Členové: Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petr Bříza, František Švarc, Jan Wolf, Ing. Jiří Haramul, 

Ing. Miloš Růžička.   

Tajemník komise: Mgr. Miroslav Šmíd 

Omluvena: JUDr. Radmila Kleslová, JUDr. Monika Krobová Hášová. 

 

Zahájení jednání 

 

Jednání zahájil předseda Ing. Březina ve 13.10 hod.. Přivítal členy komise a požádal je o 

schválení přítomného hosta - Mgr. Soňu Fáberovou, ředitelku odboru SVC.  

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

1. Schválení programu jednání 

Předseda komise seznámil přítomné s programem jednání. 

Usnesení: Komise odsouhlasila program jednání Komise RHMP pro udělování grantů 

v oblasti sportu a tělovýchovy - hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017.   

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

2. Projednání hodnotících kritérií pro vyhlášené Celoměstské programy podpory 

sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 

Předseda uvedl, že hodnotících kritérií pro vyhlášené Celoměstské programy podpory sportu a 

tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 je třeba schválit kvůli možnému vyhodnocení 

jednotlivých programů. Schválená kritéria následně budou zahrnuta do hodnotícího systému a 

na základě nich budou vyhodnoceny jednotlivé žádosti. Zároveň navrhl členům komise, že při 

jejich schvalování se bude postupovat po jednotlivých programech. 

 

- I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity) 

 

Cílem je 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 sportovní činnost a zkvalitnění trenérské práce na území hl. 

m. Prahy. Po následné diskuzi se členové schválili hodnotící kritéria. 

 

Usnesení: Komise schvaluje navržená hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 pro program Systémové a 
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rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity). (Přesná znění hodnotících kritérií 

pro všechny programy jsou přílohou č. 1 zápisu) 

   

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 

- II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 

 

Poté předseda zahájil projednávání hodnotících kritérií pro program II. Rozvoj sportovní 

infrastruktury v Praze. Ten má v podprogramech II/A1, A2, II. B a II. C zajistit dostupnou a 

kvalitní sportovní infrastrukturu pro rozvoj sportovní činnosti, podporu provozu a údržby 

plaveckých bazénů a zimních stadionů na území hl. m. Prahy s postupným nastavováním 

podmínek zvyšování kvality sportovišť a snižováním energetické náročnosti ve smyslu 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a novel a 

podporu provozu a údržby pražských sportovišť s postupným nastavováním podmínek 

zvyšování kvality sportovišť a snižováním jejich energetické náročnosti ve smyslu zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a novel. Navržená 

kritéria následně byla prodiskutována členy komise a schválena. 

 

 Usnesení: Komise schvaluje navržená hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské 

programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 pro program - II. Rozvoj 

sportovní infrastruktury v Praze. (Přesná znění hodnotících kritérií pro všechny programy jsou 

přílohou č. 1 zápisu) 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 

- III. Sportovních akce 

 

Následně předseda uvedl projednávání návrhu hodnocení programu III. Sportovních akce, 

který má v podprogramech III. A zajistit podporu soutěžních sportovních akcí mezinárodního 

významu konaných v hl. m. Praze, v III. B podporu soutěžních sportovních akcí celostátního 

významu konaných v hl. m. Praze a v III. C podporu soutěžních i nesoutěžních sportovních 

akcí celopražského významu konaných v hl. m. Praze se zaměřením na veřejnost, včetně 

handicapovaných sportovců a seniorů. V diskuzi pak Mgr. Petr Bříza připomněl, že Praha by 

měla zvážit vytvoření prioritního seznamu pro následný rok výběrem z významných a tradiční 

mezinárodních, či celopražských akcí, které budou podporovány. Vyjádřil i představu, že 

vzhledem k plánování těchto akcí by do budoucna bylo vhodné je podporovat na víceleté 

období. Předseda Březina k tomu uvedl, že obdobný postup připravuje i vláda a v případě 

mezinárodních akcí mohou být ze strany státu podpořeny i akce konané v hlavním městě 

Praze. Následně členové komise odsouhlasili návrh hodnotících kritérií. 

 

Usnesení: Komise schvaluje navržená hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 pro program - III. Sportovních 

akce. (Přesná znění hodnotících kritérií pro všechny programy jsou přílohou č. 1 zápisu) 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

   

- IV. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, 

handicapované a seniory 
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V rámci projednání kritérií programu Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu 

pro všechny, handicapované a seniory se komise zabývala třemi podprogramy: IV. A - 

podpora nesoutěžní tělovýchovné a sportovní činnosti pražské veřejnosti se zaměřením na 

sport pro všechny na území hl. m. Prahy. Sportem pro všechny se rozumí takové aktivity, 

které přispívají ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času. Mezi tyto 

pohybové aktivity patří např. rekreační sporty, všeobecná gymnastika, jóga, zdravotní tělesná 

výchova, aktivity v přírodě apod. Dále IV. B - podpora činnosti sportovních subjektů 

sdružujících sportovce s handicapem na území hl. m. Prahy. 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. 

Podpora a rozšíření možností účasti osob se zdravotním postižením na sportovních aktivitách 

ve sportovních klubech (např. zavedením indukčních smyček a čtecích zařízení, uvádění 

informací v Braillově písmu ve sportovních zařízeních atd.) a IV. C - 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 vytvoření podmínek pro 

provozování pravidelné sportovní činnosti. V rámci diskuse se členové ztotožnili s návrhem.  

 

Usnesení: Komise schvaluje navržená hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 pro program - IV. Dlouhodobé 

tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapované a seniory. (Přesná 

znění hodnotících kritérií pro všechny programy jsou přílohou č. 1 zápisu) 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

Následně předseda komise nechal schválit hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské 

programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017 jako celek. 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

Usnesení: Komise schvaluje navržená hodnotící kritéria pro vyhlášené Celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2017. (Přesná znění hodnotících kritérií 

pro všechny programy jsou přílohou č. 1 zápisu) 

 

Předseda komise jednání ukončil v 13.55 hod. s tím, že další zasedání komise se uskuteční 

dne 19. 1. 2017 od 13.00 hodin. 

 

V Praze dne: 20. 10. 2016 

 

 


