Ministerstvo vnitra (kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a
provozu) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
dále dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými
usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zásady“)
vyhlašuje

Veřejně prospěšný program pro rok 2019

Název programu:
Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie
ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit
zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Očekávaný přínos programu:
Zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, kde je zdatnost nutným
předpokladem k výkonu povolání, vytváření sportovních podmínek pro tělesnou,
střeleckou přípravu a rekreačně pohybové aktivity příslušníků Policie ČR
a zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR 1.

Okruh možných příjemců:
Zapsané spolky, včetně pobočných spolků, zapsané ústavy, obecně prospěšné
spolky, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které ve svých stanovách
deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost jako hlavní náplň, podporují ve své
činnosti tělovýchovné a sportovní aktivity příslušníků, zaměstnanců a veteránů, které
mají dostatečně početnou členskou základnu s výrazným zastoupením příslušníků,
zaměstnanců a veteránů, odpovídající organizačně úrovni sportovního svazu (SP) či
střešního sdružení s celorepublikovou a nejlépe i mezinárodní působností.
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Dle § 77 odst. 11 písm. d) zákona č. 361/2006 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve
znění „Bezpečnostní sbor je povinen vytvářet podmínky pro řádný a pokud možno bezpečný výkon služby. Za tím
účelem zajišťuje pro příslušníky zejména
d) podmínky pro jejich soustavné vzdělávání a zdokonalování odborné způsobilosti, pro získávání a
zdokonalování znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické
kondice“

Cílová skupina:
Do cílové skupiny realizovaného programu spadají příslušníci Policie ČR (dále jen
„příslušníci“), zaměstnanci Ministerstva vnitra 2 a Policie ČR a Veteráni Policie ČR 3

Cíle programu:
1. Podpora aktivit a zajištění materiálního vybavení a zázemí pro rozvoj znalostí
(odbornosti a metodické podpory atp.), dovedností a návyků v oblasti tělesné
nebo střelecké přípravy potřebných pro výkon služby, přípravu policejních
reprezentačních výběrů a pro získávání a udržování fyzické kondice včetně
regenerace sil a aktivního odpočinku.
2. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží, kterých se
účastní příslušníci, zaměstnanci Ministerstva vnitra a Policie ČR a Veteráni
Policie ČR, jako i podpora místních, regionálních, celostátních a mezinárodních
policejních sportovních soutěží a akcí.
3. Prezentace a propagace policejního sportu vně i uvnitř Policie ČR.
4. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku 4 mezi policejními sbory
včetně reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních
policejních sportovních organizacích.

Příklady podporovaných aktivit:
1. Zajištění zlevněného/bezplatného vstupu pro příslušníky, zaměstnance MV
a Policie ČR či Veterány Policie ČR či bezplatného/zvýhodněného
používání sportovního náčiní či umožnění vstupu na sportoviště ve
zvýhodněné časy, úhrada odměn pro trenéry apod.
2. Organizační zajištění sportovních soutěží a akcí, včetně např. úhrady za
rozhodčí, zajištění pitného režimu, výroby pohárů, propagačních materiálů
apod.
3. Cestovné a startovné, popř. ubytování pro příslušníky, zaměstnance
Ministerstva vnitra a Policie ČR a Veterány Policie ČR účastnících se
soutěží na všech úrovních, zejména však mezinárodních a národních.
4. Organizace konferencí, setkání apod. a účast na nich, zejména v rámci
členství v USPE a USIP.
5. Pořízení sportovního náčiní, sportovního vybavení a sportovních pomůcek
pro umožnění sportovních aktivit na různých úrovních (rekreační,
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Zaměstnancem Ministerstva vnitra se rozumí pouze zaměstnanec organizační složky státu Ministerstvo vnitra
a jeho detašovaných pracovišť.
3
Veteránem PČR se rozumí bývalý příslušník Police CR, který setrval ve služebním poměru nejméně 15 let.
4
Mezinárodním sportovním stykem se rozumí např. konference, jednání, setkání USIP a USPE jako i jiných
organizací majících za cíl rozvoj/zajištění/zaštítění/propagaci apod. policejního sportu a sportovních aktivit pro
cílovou skupinu VPP

sportovně tréninková, reprezentační úroveň), příslušníkům, zaměstnancům
MV a Policie ČR či Veteránům Policie ČR

Indikátory:
Výsledkové indikátory
1/ Zvýšení počtu příslušníků Policie ČR, zaměstnanců MV a Policie ČR či
Veteránů Policie ČR (dále „cílová skupina“) registrovaných ve sportovních
klubech Policie.
Definice indikátoru: Jedná se celkový počet registrovaných členů SKP z řad cílové
skupiny. Do indikátoru se nezapočítává účast cílové skupiny neregistrované v SKP
na volnočasových, rekreačních a jiných občasných aktivitách zajišťovaných SKP.
Výchozí hodnota: 10 500
Způsob výpočtu výchozí hodnoty: Jedná se o kvalifikovaný odhad počtu
registrovaných členů SKP z řad cílové skupiny za rok 2017. Počet byl stanoven
kvalifikovaným odhadem na základě údajů z Výroční správy k VPP za rok 2017. Tato
hodnota byla ponížena o odhadovaný počet hasičů a zaměstnanců organizačních
složek států zřizovaných či zakládaných Ministerstvem vnitra, které nyní nejsou
součástí cílové skupiny.
Cílová hodnota: 11 025
Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2019, vykázána bude nejpozději
do 15.2.2020.
2/ Udržení dostupnosti 5 počtu sportovně pohybových aktivit nabízených
sportovními policejními kluby příslušníkům, zaměstnancům MV a Policie ČR či
veteránům Policie ČR.
Definice indikátoru: Jedná se o součet celkové hodnoty nemovitého majetku ve
vlastnictví SKP či v dlouhodobém pronájmu (podmínka pronájmu je nejméně 10 let) a
nákladů vynaložených na pořízení sportovního náčiní, pomůcek a vybavení
z prostředků VPP. V indikátoru nejsou zohledněny další aktivity přispívající k vyšší
dostupnosti počtu sportovně pohybových aktivit, jako např. zajištění zvýhodněného či
sníženého vstupného.
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Dostupností se rozumí počet sportovních aktivit nabízených příslušníkům Policie ČR, zaměstnancům MV a
Policie ČR či veteránům Policie ČR bezplatně či za snížené vstupné, či ve zvýhodněný čas (během pracovní doby
apod.), popř. při poskytnutí sportovního náčiní bezplatně či za snížený poplatek apod.

Výchozí hodnota: 238 535 122 Kč
Způsob výpočtu výchozí hodnoty: Výchozí hodnota je součtem nemovitého majetku
ve vlastnictví SKP či v dlouhodobém pronájmu a nákladů vynaložených na pořízení
sportovního náčiní, pomůcek a vybavení z prostředků VPP za rok 2017, údaje
vychází z Výroční správy k VPP za rok 2017.
Cílová hodnota: ≥ 238 535 122 Kč
Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2019, vykázána bude nejpozději
do 15.2.2020. Cílová hodnota musí být rovna nebo vyšší hodnotě výchozí.
3/ Zvýšení počtu příslušníků, zaměstnanců MV a Policie ČR či veteránů Policie
ČR účastnících se mezinárodních a národních sportovních soutěží a akcí.
Definice indikátoru: Indikátor zahrnuje počet příslušníků, zaměstnanců MV a Policie
ČR či Veteránů Policie ČR, kteří se účastnili mezinárodních a národních sportovních
soutěží a akcí.
Výchozí hodnota: 3 178
Způsob výpočtu výchozí hodnoty: Výchozí hodnota je stanovena na základě součtu
účastníků policejního mistrovství, mistrovství příjemce dotace a účastníků vyslaných
na mezinárodní sportovní soutěže a akce za rok 2017, údaje vychází z Výroční
správy k VPP za rok 2017.
Cílová hodnota: 3 337
Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2019, vykázána bude nejpozději
do 15.2.2020.
Výstupové indikátory
1/ Počet podpořených sportovních policejních klubů v rámci VPP za daný rok.
Výchozí hodnota: 0
Výchozí hodnota je stanovena ke dni 1.1.2019.
Cílová hodnota: 79
Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2019, vykázána bude nejpozději
do 15.2.2020.
2/ Počet podpořených příslušníků, zaměstnanců MV a Policie ČR či Veteránů
Policie ČR registrovaných v daném roce ve sportovních klubech Policie.

Výchozí hodnota: 0
Výchozí hodnota je stanovena ke dni 1.1.2019
Cílová hodnota: 10 400
Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2019, vykázána bude nejpozději
do 15.2.2020.
3/ Počet podpořených sportovních soutěží a akcí a mezinárodních sportovních
styků:
a) z toho počet podpořených národních a mezinárodních sportovních soutěží a
akcí
b) z toho počet podpořených mezinárodních sportovních styků
Výchozí hodnota:

a) 0
b) 0

Výchozí hodnota je stanovena ke dni 1.1.2019
Cílová hodnota: 30
a) 28
b) 2
Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12. 2019, vykázána bude nejpozději
do 15.2.2020.

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí:
•

Žádost je plně v souladu s obecnými zásadami (viz příloha VPP)
o ANO/NE

•

Žadatel spadá do definovaného okruhu možných příjemců
o ANO/NE

•

Žádost je v souladu se zaměřením VPP a přispívá k naplnění cílů a
přínosu VPP
o ANO/NE

•

Žádost byla dodána v termínu, v požadovaném rozsahu a na
uvedenou adresu
o ANO/NE

•

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
o ANO/NE

•

Žádost obsahuje všechny povinné přílohy a žádost je podávána na
k tomu příslušném formuláři
 Příloha č. 1 – Žádost o státní dotaci na rok 2019,
 Příloha č. 2 - Prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní
a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního
samosprávného celku,
 Příloha č. 3 – Ekonomická rozvaha a rozpočet projektu
o ANO/NE

Specifická kritéria:
•

Žádost je v souladu 6 s Koncepcí podpory sportu 2016-2025 - SPORT
2025
o ANO/NE

•

Žádost přispívá k naplnění všech cílů stanovených ve VPP
o ANO/NE

•

Žádost přispívá k naplnění všech výsledkových i výstupových
indikátorů stanovených ve VPP
o ANO/NE
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Souladem s Koncepcí se rozumí, že Žádost přispívá k naplnění alespoň jednoho ze stanovených strategických cílů
Koncepce. Žádost nemusí naplnit jedno ze stanovených opatření v Akčním plánu ke Koncepci SPORT 2025 na období
2018 – 2019.

Použité zkratky:
SKP - Sportovní klub policie
VPP - Veřejně prospěšný program pro daný rok
USIP - Union Sportive Internationale Des Polices
USPE - Union Sportive Des Police d’Europe

V Praze dne 17. října 2018

JUDr. Marcela Wainerová, MBA
vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce ekonomiky a provozu
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