
MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 

 

 
 
 

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím 
z rozpočtu města Turnov 

 

Dotace může být poskytnuta na činnost spolku, případně pobočného spolku (dále jen spolek) 

podporujícího sportovní a občanský život obyvatel Turnova. Poskytování se řídí těmito pravidly, která byla 

schválena na jednání Zastupitelstva města dne 15.12.2022 usnesením č. 333/2022. Pravidla nabývají 

účinnosti dnem jejich schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl 

schválen Zastupitelstvem města Turnov dne 28.03.2019 a upravuje poskytování dotací z rozpočtu města 

Turnova. 

Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
I. Všeobecná ustanovení  

I.a. O dotaci může požádat spolek, který provozuje sportovní a tělovýchovnou činnost na území města 

Turnova.  

I.b. Dotace se poskytuje na daný kalendářní rok a v daném kalendářním roce musí být využita. Využitím se 

rozumí provedení úhrady dotovaných nákladů, resp. výdajů. 

I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce oblasti – Městský úřad Turnov, odbor 

školství, kultury a sportu (dále správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné 

dotační oblasti dle převažujícího účelu.  

I.d. Celková výše finančních prostředků pro tuto dotační oblast je každoročně schvalována Zastupitelstvem 

města Turnov v rámci schvalování rozpočtu města na daný kalendářních rok.  

 

II. Žádost o poskytnutí dotace 

II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru 

školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov www.turnov.cz – sekce Dotace 

města.  

http://www.turnov.cz/


 

II.b. Součástí žádosti jsou povinné přílohy: 

• Přehled registrovaných členů od 6 do 19 let uspořádaný podle jednotlivých družstev (tréninkových 

skupin apod.) s uvedením svazu a údaje o soutěži, v níž družstvo působí, a obsahující údaje: jméno 

a příjmení, datum narození, bydliště (lze doložit výpisem ze svazu). 

• Stručná informace o soutěžích, na nichž se členové spolku účastní 

• Přehled neregistrovaných členů od 2 do 19 let obsahující údaje: jméno a příjmení, datum narození, 

bydliště. 

• Informaci o členské základně obsahující alespoň údaj o celkovém počtu členů a o počtu členů do 

19 let, u spolků, které jsou organizačně členěny do jednotlivých sportovních oddílů, tyto údaje též 

za jednotlivé oddíly.  

• Přehled trenérů a cvičitelů mládeže a seznam tréninkových skupin (u spolků, které jsou organizačně 

členěny do jednotlivých sportovních oddílů, tyto údaje za jednotlivé oddíly). 

• Systém a výše oddílových a členských příspěvků. 

• Přehled sazeb nájmů tělocvičných a sportovních zařízení. 

• Evidence skutečných majitelů - dle zákona 250/2000 Sb. 

Pro účely tohoto programu patří do skupiny členů do 19 let i osoby, které věku 19 let dovršily v roce, na 

který je dotace poskytována. 

II.c. Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do 

data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu, tj. zaslat na 

adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, podat datovou schránkou nebo osobně 

doručit na podatelnu v budově městského úřadu. 

II.d. Při nedodání žádosti na předepsaném formuláři a nedodržení termínů je žádost vyřazena z posuzování. 

 

III. Posuzování a hodnocení žádostí   

III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě 

neúplných žádostí nebo žádostí obsahujících formální závady vyzve žadatele k doplnění žádostí, případně 

k odstranění formálních závad do stanovené lhůty. Pokud nebude žádost doplněna či formální závada 

odstraněna ve stanoveném termínu, bude žádost vyřazena z posuzování. 

III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádosti dle níže uvedených kritérií.  

III. c. Výši dotace navrhuje správce oblasti (odbor školství, kultury a sportu) a po projednání ve sportovní 

komisi je návrh na rozdělení dotací předložen Zastupitelstvu města Turnov. O konečné výši přidělené dotace 

rozhoduje Zastupitelstvo města.  

III.d. Při zpracování návrhu na rozdělení dotací jsou východiskem následující zásady: 

Pro Turnov je podstatné mít zajištěné podmínky pro sportování obyvatel města. Proto město Turnov 

podporuje klíčová sportoviště, která sice nejsou v majetku města nebo Městské sportovní Turnov, s.r.o., ale 

mají velmi důležitou úlohu jak ve sportovní oblasti, tak při zabezpečení výuky tělesné výchovy v rámci 

školního vzdělávání a v rámci aktivit škol.  



V tomto směru je důležité zajistit záruky sportovních spolků ve vztahu k majetku dotovanému městem 

Turnov - jednání se budou týkat smluv o předkupních právech na nemovitosti pro město Turnov. 

Diferencovaný přístup je k různým typům spolků z hlediska provozních nákladů, resp. vlastnictví 

nemovitostí: 

- spolky vlastnící klíčová sportoviště 

- spolky vlastnící ostatní sportoviště  

- menší spolky 

- spolky, které využívají primárně sportoviště v areálech Městské sportovní Turnov, s. r. o., příp. 

města Turnov 

III.e. Kritéria pro rozdělení celkové výše dotace města: 

V části dotace určené na sportovní činnost Město Turnov poskytuje na základě údajů uvedených v žádosti:  

a. dotaci na registrovaného člena ve věku od 6 do 19 let v částce 500 Kč/rok, na neregistrovaného člena 

ve věku od 2 do 19 let v částce 100 Kč/rok. Jako registrovaný člen je vnímán ten, kdo se aktivně účastní 

zápasů a soutěží organizovaných příslušným sportovním svazem – je na soupisce. Maximální možná výše 

dotace jednomu sportovnímu oddílu na registrované členy ve věku 6 až 19 let je 200 tis. Kč.  

b. dotaci na trenéry a cvičitele. Maximální možná výše dotace jednomu žadateli na trenéry mládeže  

u registrovaných soutěží je 50 tis. Kč/sportovní oddíl/rok.   

- trenér mládeže u registrovaných soutěží 5.000 Kč/rok 
- trenér mládeže u ostatních sportů 6.000 Kč/oddíl/rok 
- trenér mládeže u ostatních sportů a malých spolků 2.000 Kč/oddíl/rok 

 
V části dotace určené na provozní náklady spolku je žadatelům přispíváno následovně:   

 
❖ Spolky vlastnící tato klíčová sportoviště:   

- Hala TJ Turnov  - v majetku spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 

- Sokolovna Daliměřice - v majetku spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 

- Sokolovna ve Skálově ulici - v majetku spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov 

- Hřiště s umělou trávou - v majetku spolku FK Turnov, z. s. 

mohou požádat v tomto dotačním programu o dotaci na energie, mzdy správců a ekonomiku provozu a 

běžnou údržbu takto: 

• Energie - příspěvek města Turnov na energie sportovišť spolku je určen částkou, ze které jsou odděleny 

energie na komerční využití (občerstvení, sauny, posilovny, ubytovny, byty, další nájmy apod.), při 

stanovení základny pro výpočet příspěvku se přihlíží k časové řadě nákladů na energie. Město Turnov 

přispívá na energie maximálně 60 % skutečných nákladů. Spotřebou energie se myslí: spotřeba plynu, 

elektrické energie, vodné a stočné.  

O příspěvek na energie prostorů pro sportovní činnost do výše 60 % může požádat  

i AC Turnov, z. s. a FK Turnov, z. s.  

Pro tuto oblast podpory je třeba doložit při podání žádosti přehled výdajů spolku na tuto oblast podpory 

za uplynulé období. 
  

• Osobní náklady správců - město Turnov přispívá fixními částkami na počty správců  



(1 správce/220 tis. Kč). U každého sportovního zařízení je stanoven počet správců, na které Město 

Turnov přispívá. 

- Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.  -  2 správci: celkem 440 tis. Kč 

- Tělocvičná jednota Sokol Turnov -   1 správce: celkem 220 tis. Kč 
 

• Ekonomika provozu - v rámci dotace na ekonomiku provozu je dotace na administrativu spojenou s 

chodem spolku a sportovního zařízení stanoven takto: 

- Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.    450 tis. Kč 

- Tělocvičná jednota Sokol Turnov    150 tis. Kč 

- FK Turnov, z. s.      100 tis. Kč  
 

• Běžná údržba - pro tento příspěvek je základnou pro výpočet zastavěná plocha pro sportovní 

nekomerční činnost. Jsou odečteny plochy využívané pro občerstvení, sauny, posilovny, ubytovny, byty, 

další nájmy apod. Částka na běžnou údržbu je stanovena do výše 180 Kč/m2. 

Město Turnov vyžaduje u výdajů spojených s běžnou údržbou sportovních zařízení poptávkové řízení u 

akcí nad 40 tis. Kč.  

 

❖ Spolky vlastnící sportoviště, mohou požádat o dotaci ve výši 40 tis. Kč na 1 sportoviště. 

Netýká se klíčových sportovišť výše uvedených a spolků, které primárně využívají sportoviště města 
Turnov a Městské sportovní Turnov, s.r.o. Týká se pouze - podporovaná jsou tato sportoviště: volejbalový 
areál, loděnice, areál házené, hřiště Daliměřice, tenisové kurty, lyžařský areál Struhy, orlovna, areál 
skautů 

 
❖ Všem spolkům, které nejsou uvedené jako vlastníci klíčových sportovišť, lze přiznat dotaci na ekonomiku 

provozu, přičemž výše dotace bude spolkům stanovena dle rozsahu spravovaného majetku, náročnosti 

(složitosti) administrativy, počtu členů – počet oddílů, aktivit pro veřejnost, reprezentace města.  

 
Samostatný podprogram jsou dotace na využívání sportovišť v areálech Městské sportovní Turnov,  

s. r. o., příp. města Turnov. 
  

Pro splnění této podmínky platí, že sportovní činnost spolku je na těchto sportovištích (nemovitostech) 

závislá a jsou tedy považována za hlavní sportoviště spolku. Jedná se o tyto spolky: AC Turnov, z. s.,  

FK Turnov z. s., HC Turnov 1931, z. s., ŠK ZIKUDA Turnov z. s. a TSC Turnov, z. s. 

Využívání sportovišť spolkům může být hrazeno do výše 80%, s touto výjimkou:  HC Turnov 1931,  

z. s. - může být poskytnut příspěvek na nájem ledové plochy zimního stadionu v Turnově pro tréninky a 

zápasy členů do 19 let ve výši 80 % a 50% nájmu ledové plochy zimního stadionu v Turnově pro tréninky a 

zápasy pro družstvo mužů A. 

Maximální možná výše dotace v této skupině jednomu žadateli z výše uvedených na využívání jednoho 

samostatného sportoviště je 550 tis. Kč, pokud žadatel využívá více ploch či sportovišť v rámci areálu je 

možné dotaci čerpat do maximální možné výše 850 tis. Kč. 

 

III.f. Rozdělení dotací v jednotlivých oblastech podpory je podmíněno vždy celkovou alokovanou částkou 

pro tento dotační program, kterou schvaluje Zastupitelstvo města Turnov na kalendářní rok, přičemž dotace 

určená na danou oblast podpory může být poměrově krácena dle vyčleněných finančních prostředků ve 

všech oblastech bodu III.e. těchto pravidel.  



 

 

IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování  

IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Turnov a žadatelem, jemuž byla 

dotace schválena Zastupitelstvem města Turnov. Ve smlouvě má poskytovatel právo specifikovat další 

podmínky poskytnutí dotace.  

IV.b. Vyúčtování dotace se provede do 31. 3. následujícího roku tím, že žadatel předloží na odbor školství, 
kultury a sportu spolu s vyplněným formulářem závěrečného vyúčtování, ve kterém je uveden soupis 
výdajů hrazených z dotace, následující: 
 

Všichni žadatelé, resp. příjemci dotace předloží: 

1) Spolky vedoucí podvojné účetnictví účetní závěrku, spolky vedoucí jednoduché účetnictví přehled o 

majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. 

2) Daňové přiznání k dani z příjmu předkládají pouze subjekty, kterým vznikne povinnost daňové přiznání 

podat místně příslušnému správci daně (vyžadováno s otiskem razítka finančního úřadu, příp. s jiným 

dokladem potvrzujícím odevzdání daňového přiznání správci daně).  

3) Spolky mají za povinnost předložit k vyúčtování výroční zprávu spolku za předchozí rok. 

Spolky, které čerpaly dotaci na klíčová sportoviště, předloží také:  

1) Rozpis stavu účtů, na kterých je účtováno o spotřebě energie, a to podle druhů (plyn, elektřina, vodné 

a stočné), a podle objektů (samostatné vyčíslení spotřeby za klíčová sportoviště a za ostatní sportoviště) 

podepsaný statutárním zástupcem. 

2) Informaci o počtu správců, resp. obslužného personálu na klíčových sportovištích v zaměstnaneckém 

poměru a o výši osobních nákladů na tyto osoby podepsanou statutárním zástupcem. 

3) Rozpis stavu účtů, na kterých je účtováno o nákladech na údržbu klíčového sportoviště (spotřeba 

materiálu, opravy a udržování, případně ostatní služby) podepsaný statutárním zástupcem.  

4) Dokumentaci prokazující provedení poptávkového řízení v případech, kdy je tímto programem 

požadováno. 

IV.c. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů v rámci činností spolku uvedených 

v žádosti. Příjemce (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem. Za splnění účelu, na který 

byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. 

IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s Dotačním statutem města 

Turnov.  

IV.e. Příjemce je povinen v účetnictví odděleně sledovat náklady a výnosy hlavní a hospodářské (komerční, 

výdělečné) činnosti.  

IV.f. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. Termín k předkládání 

vyúčtování dotace je do 31. 3. následujícího roku. Vyúčtování je nutné doručit do uvedeného data na 

adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu 

v budově městského úřadu v obálce označené „ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA SPORT + ČÍSLO SMLOUVY„. 

V případě, že v předloženém vyúčtování budou zjištěny nesrovnalosti či nesprávnosti nebo bude zjištěna 



absence některých požadovaných informací, vyzve správce oblasti příjemce dotace k doplnění nebo opravě 

vyúčtování a stanoví termín, v němž je příjemce dotace povinen toto doplnění nebo opravu provést. 

 

 

V. Vrácení dotace nebo její části  

Příjemce dotace je povinen vrátit dotaci dle následujících bodů: 

V.a. Dotaci vrátí v plné výši, pokud nepředloží vyúčtování dle čl. IV, bodu IV.b. 
 

V.b. Část dotace vrátí, pokud neprovede řádně a ve stanoveném termínu doplnění nebo opravu vyúčtování 

dle čl. IV, bodu IV.f. Částku, která bude předepsána k vrácení, navrhne vedoucí odboru školství, kultury a 

sport s přihlédnutím k povaze a rozsahu porušení povinností příjemce, konečnou výši schválí zastupitelstvo 

města. 
 

V.c. Část dotace vrátí v případě, že se na základě účetní závěrky (resp. přehledu o příjmech a výdajích) 

spolku zjistí, že provozní náklady spolku jsou nižší než poskytnutá dotace. 
 

V.d. Část dotace vrátí v případě, že skutečná spotřeba energie klíčového sportoviště přepočtená na plochu 

využívanou pro sportovní činnost za daný rok bude nižší než dotace poskytnutá na tento účel. Částka 

k vrácení se vyčíslí jako rozdíl výše skutečné spotřeby a poskytnuté dotace na spotřebu energie. 
 

V.e. Část dotace vrátí v případě, že skutečné osobní náklady správce, případně dalšího obslužného 

personálu klíčového sportoviště za daný rok budou nižší než dotace poskytnutá na tento účel. Částka 

k vrácení se vyčíslí jako rozdíl výše skutečných osobních nákladů a poskytnuté dotace na osobní náklady 

správce, resp. obslužného personálu. 
 

V.f. Část dotace vrátí v případě, že skutečné náklady na údržbu klíčového sportoviště za daný rok budou 

nižší než dotace poskytnutá na tento účel. Částka k vrácení se vyčíslí jako rozdíl výše skutečných nákladů na 

údržbu a poskytnuté dotace na tento účel. 
 

V.g. Část dotace, případně i dotaci celou vrátí v případě, kdy veřejnosprávní kontrola provedená městem 

Turnov zjistí, že příjemce při čerpání dotace nedodržel podmínky stanovené tímto programem nebo že ve 

vyúčtování uvedl nesprávné informace. Částku, která bude předepsána k vrácení, navrhne vedoucí 

kontrolní skupiny a vedoucí odboru školství, kultury a sportu s přihlédnutím k povaze a rozsahu porušení 

povinností příjemce, konečnou výši schválí Zastupitelstvo města Turnov. Veškerou dokumentaci prokazující 

řádné použití dotace ve smyslu tohoto programu je příjemce povinen archivovat a příslušnému kontrolnímu 

orgánu dát k dispozici po dobu 3 let následujících po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
 

V.h. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování na účet 

města Turnova.  

VI. Účetní kázeň 

VI.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto Pravidel. Dále musí dodržovat 

běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním 

hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a tato dokumentace musí být poskytovateli 

dotace kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční 



podklady dále těmito pravidly určené. Účetnictví žadatele musí být uspořádáno tak, aby bylo možno 

průkazně doložit čerpání dotace pro stanovený účel (střediskové nebo zakázkové členění nákladů a výnosů, 

případně výdajů a příjmů, analytické účty apod.) 

VI.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v 

souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

VI.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, 

kterou s ním město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či v podmínky 

uvedené v Dotačním statutu města Turnov, je město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit 

proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zák. č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

VI.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení 

vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. 

 

VII. Závěrečné ustanovení 

Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

 


