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DOTAČNÍ PROGRAM MO PLZEŇ 3 NA ROK 2023 

Dotační program na podporu  

neziskových subjektů za účelem kompenzace 

zvýšených provozních nákladů souvisejících 

s nárůstem cen energií 

Žádosti projednává Finanční výbor ZMO Plzeň 3 

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO 3 pro rok 2023 

pro tento program: 3 000 000 Kč 

 

Maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 100 000 Kč.  

 

Každý subjekt může podat jen 1 žádost. 

 

Cíl programu a důvody podpory stanoveného účelu: 
Zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu 
a tělovýchovy, kultury, volnočasových a sociálních aktivit v souvislosti s nepředvídatelným 
nárůstem cen energií.  
 

Pro koho je dotace určena: 
Právnické osoby působící v oblasti sportu, pohybu, tělovýchovy, kulturních, volnočasových a 
sociálních aktivit, vykonávající svoji činnost vázanou na spotřebu energií na území MO Plzeň 3 
nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež, z MO Plzeň 3, které v rámci dotačního 
programu podají žádosti zaměřené na úhradu prokazatelně zvýšených nákladů na spotřebu 
energií (elektrická energie a plyn). Nárůst jednotkové ceny nákladů na spotřebu energií 
(1 kWh plynu a 1 MWh elektrické energie) musí být prokazatelně ve výši alespoň 50 % oproti 
předchozímu zúčtovacímu období, v celkovém ročním objemu minimálně o 20 000 Kč. 
 

Okruh způsobilých žadatelů: 

• nestátní neziskové organizace: zejména spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nadační fondy a ústavy vykonávající svoji činnost na území MO 
Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na občany z MO Plzeň 3, které mají jako hlavní 
předmět činnosti sport, kulturu či volnočasové, sociální a prorodinné aktivity, 
které v rámci dotačního programu podají žádosti zaměřené na úhradu prokazatelně 
zvýšených nákladů na spotřebu energií (elektrická energie a plyn). Nárůst jednotkové 
ceny nákladů na spotřebu energií musí být prokazatelně ve výši alespoň 50 % proti 
předcházejícímu zúčtovacímu období.  

• žadatel musí být provozovatelem zařízení nebo prostorů pro aktivity, a to jako vlastník, 
vypůjčitel, pachtýř nebo dlouhodobý nájemce. 
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Pro koho dotace NENÍ určena: 

• pro sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní) a střešní sportovní organizace 
politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb. 

• příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 

• obce, školy a školská zařízení dle školského zákona  

• fyzické osoby – podnikající i nepodnikající 

• podnikající právnické osoby 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 

Dotace je určena na mimořádnou podporu provozu sportovních, kulturních, volnočasových a 
sociálních, zařízení, které byly v letech 2022 nebo 2023 postiženy zvýšením cen energií alespoň 
o 50 % proti předchozímu zúčtovacímu období, resp. zvýšením zálohových plateb za energie 
jako služeb souvisejících s provozováním či pronájmem zařízení, které je způsobeno 
navýšením cen energií alespoň o 50 % oproti předchozímu zúčtovacímu období, příp. zvýšením 
nájemného, jehož součástí je paušální úhrada služeb, alespoň o 50 % oproti předchozímu 
kalendářnímu roku.  

Zařízení musí být přístupné veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované 
celoroční činnosti, s výjimkou nezbytných technických a provozních odstávek. Dotací není 
možné podpořit jednorázové aktivity.  

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady: 

• náklady na spotřebu energií (elektrické energie a plynu) 

• paušální úhrada služeb (elektřiny a plynu) jako součást nájmu/podnájmu, pokud lze 
tyto úhrady jednoznačně vyčíslit.  

Předkládaným dokladem pro vyúčtování dotace je faktura od dodavatele energie s uvedením 
jednotkové ceny nákladů na spotřebu energií (1 kWh plynu a 1 MWh elektrické energie) 
v aktuálním období ve srovnáním s předchozím zúčtovacím obdobím, aby byla průkazně 
splněna podmínka navýšené jednotkové ceny energií minimálně o 50 %, v celkovém ročním 
objemu minimálně o 20 000 Kč. 

Náklady předložené k vyúčtování nesmí být duplicitně vykázány ve vyúčtování jiného 
dotačního programu z rozpočtu MO Plzeň 3.  

Nezpůsobilé náklady:  

• náklady na energie, které žadatel přefakturovává jinému subjektu  

• provozní výdaje jiného charakteru než spojeného s nárůstem cen energií 

• úhrada DPH, pokud je žadatel plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na 
uplatnění odpočtu DPH na vstupu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

• investiční výdaje.  

 

Doba, v níž má být dosaženo účelu dotace:  

Od 1. 1 .2023 do 31. 10. 2023 

K úhradě způsobilých nákladů musí dojít k tomto období.  

 

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v rámci programu: 
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• soulad žádosti s účelem dotačního programu 

• navýšení mezi hodnotou jednotkové ceny za energii (1 kWh plynu a 1 MWh elektrické 
energie) v předchozím zúčtovacím obdobím a hodnotou jednotkové ceny energií 
v aktuálním zúčtovacím obdobím, minimálně o 50 %, v celkovém ročním objemu 
minimálně o 20 000 Kč 

• zaměření činnosti žadatele s ohledem na počet členů žadatele působících na území 
MO Plzeň 3 (děti, mládež, handicapovaní) 

• charakter činnosti žadatele s ohledem na potřebu energie 

• rozsah opatření, která žadatel učinil pro zlepšení hospodaření s energiemi. 

Žadatel ve své žádosti uvede výši celkových nákladů na spotřebu energií v minulém 
a aktuálním zúčtovacím období a vyčíslí meziroční nárůst. Tyto údaje podložené příslušnými 
podklady (viz Povinné přílohy k žádosti) budou předmětem posuzování návrhu výše 
poskytnuté dotace, při zohlednění kritérií pro hodnocení žádosti o poskytnutí dotace.  

Výše dotace bude posuzována na základě poměru celkových požadavků všech žadatelů 
v rámci programu k celkové finanční alokaci programu.  

Na přidělení dotace není právní nárok v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3 pro rok 2023. Smlouva bude 
obsahovat závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům ÚMO Plzeň 3 kontrolu využití 
poskytnutých dotačních prostředků.  
 

Další podmínky poskytování dotací jsou specifikovány v: 

• ustanoveních § 10a – § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zásadách poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně – směrnice QS 61-27 

• Závazných pokynech a podmínkách pro žadatele o dotace z rozpočtu statutárního 
města Plzně – Příloha č. 2 Směrnice QS 61-27 

• Zásadách poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - vnitřní směrnice ÚMO 3 JS14.  
 

Povinné přílohy k žádosti: 

• stručný popis činnosti žadatele (nejvýše 1 strana A4) 

• rozpočet běžného roku, pokud jej organizace sestavuje 

• doklady, ze kterých vyplývá výše jednotkové ceny energie v předchozím zúčtovacím 
obdobím a aktuálním zúčtovacím období (např. daňové doklady od dodavatele 
energie, smlouva o dodávce energie, oznámení dodavatele o úpravě cen energií, 
aktualizované platební kalendáře), v případě nájemní, podnájemní, pachtovní smlouvy 
či smlouvy o výpůjčce musí být cena energie jednoznačně stanovena a zřejmá, aby bylo 
možné nárůst cen energie relevantně posoudit – viz Specifikace podmínek 
pro předložení dokladů na spotřebu energie  

• popis opatření, která žadatel učinil pro zlepšení hospodaření s energiemi při své 
činnosti, či pro snížení spotřeby energií 

• právnická osoba – kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního, spolkového, 
nadačního rejstříku apod.), případně stanovy, zřizovací listinu či doklady o 
rozhodovacích pravomocech organizace  

• doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele, pokud tento údaj již 
neobsahuje doklad o právní subjektivitě 
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• právnická osoba – kopie úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické 
osoby dle zákona č. 37/2021 Sb.  

• kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.  

Předpokladem podání žádosti je vyrovnání veškerých závazků žadatele ve vztahu vůči 
statutárnímu městu Plzni a jeho jednotlivým městským obvodům.  
 
Specifikace podmínek pro předložení dokladů na spotřebu energie: 
a) z daňového dokladu (popř. jeho nedílné přílohy) vystaveného dodavatelem musí být zřejmé, 
jaká energie, v jakém množství a za jakou jednotkovou cenu byla dodána 
b) energie musí být dodána licencovaným dodavatelem 
c) energie může být dodána rovněž majitelem zařízení nebo prostorů pro aktivity (pokud se 
liší od provozovatele), popř. jinou osobou, se kterou je spotřeba energie sdílena, a to 
v případech, kdy nelze dodávku energie uskutečnit přímo. Platby za tuto energii by měly být 
obsaženy v paušální úhradě služeb (elektřiny a plynu) jako součást nájmu/podnájmu, a měly 
by být jednoznačně vyčísleny a podloženy příslušnými doklady.   
d) v případě, že v daňovém dokladu je uvedena spotřeba energie, která se týká zcela nebo 
zčásti jiného období, než na jaké byla dotace poskytnuta, nelze takovou spotřebu nebo její 
část hradit z dotace 
e) v případě, že v daňovém dokladu je uvedena spotřeba energie, která se týká zcela nebo 
zčásti jiného subjektu, než je žadatel, nelze takovou spotřebu nebo její část hradit z dotace 
f) v případě, že v daňovém dokladu je uvedena spotřeba energie, která se týká zcela nebo 
zčásti jiného objektu, než je zařízení nebo prostory pro aktivity, nelze takovou spotřebu nebo 
její část hradit z dotace  
  
Způsob podání žádosti:  

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě na jednotném formuláři prostřednictvím 
aplikace e-Dotace dostupné na webovém portálu https://dotace.plzen.eu, kde se žadatel 
zaregistruje a zřídí si zde tzv. Můj účet.  
 

Lhůta pro zveřejnění dotačního programu na úřední desce a portálu e-Dotace:  

od 1. 2. 2023 po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění 
 

Lhůta pro podání žádosti:  

3. 3. 2023 – 15. 4. 2023 do 12:00 hod.  
S ohledem na povinnou administrativu související se zpracováním žádosti a úpravu případných 
nedostatků žádosti doporučujeme podat žádost nejpozději 3. dubna 2023. 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  

30. 6. 2023 

Termín předložení vyúčtování dotací:  

do 30. 11. 2023 nebo dříve  
 

 

Kontakt:      Garant: 

Jana Foistová      Ing. Mgr. Hana Chalupová 
tel: 378 036 498     tel.: 378 036 433 
e-mail: foistova@plzen.eu    e-mail: chalupova@plzen.eu  

https://dotace.plzen.eu/
mailto:foistova@plzen.eu

