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1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů 

1.1. Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“) zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního 

programu Rozvoj a podpora sportu 2021, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 (dále jen „Program“), tuto 

Výzvu 2/2020 Můj klub 2021, č. j.: NSA-0058/2020/A/2 (dále jen „Výzva“). 

1.2. Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“) 

a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová 

pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. Sportovní organizací je dle § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu právnická osoba založená za jiným 

účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu 

(dále jen „sportovní organizace“). 

1.4. Sportovcem je dle § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním 

roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována (dále jen 

„sportovec“).  

1.5. Sportovním klubem a tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou se pro potřeby této Výzvy rozumí 

sportovní organizace dle bodu 1.3. působící regionálně (nikoliv celostátně), jejíž činnost je zaměřena v 

souladu se svým zakladatelským dokumentem zejména na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí 

a mládeže, především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek. Sportovní klub je 

zpravidla zaměřen na jedno sportovní odvětví, tělovýchovné či tělocvičné jednoty se zpravidla skládají 

z více oddílů, které se zaměřují na různá sportovní odvětví (sportovní kluby a tělovýchovné či tělocvičné 

jednoty dále společně také jen „SK/TJ“).  

Pro určení regionální nebo celostátní působnosti je rozhodující povaha vykonávané sportovní činnosti a 

účel dané sportovní organizace vyplývající ze zakladatelského dokumentu. Za subjekt působící regionálně 

je považována sportovní organizace, která působí místně na jednom či více místech v ČR (ve více 

regionech), přičemž její působení je založené na jednoúrovňové řídící struktuře, v rámci které zabezpečuje 

přímou sportovní činnost dětí a mládeže (tedy i v případě zabezpečování sportovní činnosti na více 

místech v ČR působí fakticky s regionálním dopadem). Za subjekt působící celostátně je považována 

sportovní organizace, jejímž účelem je zabezpečovat sportovní činnost v rámci celé ČR a za tímto účelem 

má založenou víceúrovňovou řídící strukturu (tj. „ústředí“ sportovní organizace nezabezpečuje přímou 

sportovní činnost dětí a mládeže). 

1.6. Tréninkovou jednotkou se pro potřeby této Výzvy rozumí výkon sportovní činnosti organizovaný SK/TJ, 

jež je žadatelem v této Výzvě, v délce alespoň 45 minut. Pokud je souvislá tréninková jednotka delší, 

(např. v délce 1,5 hod) jedná se stále o jednu tréninkovou jednotku. 

Tréninkovou jednotkou není hodina školní tělesné výchovy, včetně hodin v předškolních zařízeních, ani 

cvičební lekce v rámci projektu „Sportuj ve škole“, který je zajišťován Asociací školních sportovních klubů.    

1.7. Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěže řízené národním sportovním 

svazem nebo krajským či okresním sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině 

příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp. start je podmíněn 

registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více 

utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách). 
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1.8. Rejstříkem sportu se pro potřeby této Výzvy rozumí rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů 

a sportovních zařízení dle § 3e zákona o podpoře sportu.  

1.9. Nákladem se rozumí náklady v případě účetních jednotek, které vedou účetnictví nebo výdaje v případě 

účetních jednotek, které vedou jednoduché účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „náklad“). Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících 

podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti 

nákladů jsou vymezeny v čl. 8 a čl. 9 Výzvy), přičemž k úhradě nákladu musí dojít nejpozději do 31. 1. 

2022. Je-li v textu Programu, Výzvy, jejich přílohách či elektronické žádosti použito označení „náklad“ 

či „výdaj“, rozumí se tím náklad dle tohoto bodu. 

1.10. Veškerá ustanovení Výzvy vztahující se k nájemním smluvním vztahům (tj. jsou-li v textu Výzvy použity 

pojmy „nájem, nájemné, nájemce, nájemní smlouva“ apod.) se shodně uplatní na smluvní vztahy 

podnájemní (tedy platí shodně pro „podnájem, podnájemce, podnájemní smlouvy“ apod.) i na 

nepojmenované smlouvy, které nesou znaky nájmu (např. se může jednat o smlouvy označené jako 

„užívací“ apod.). 

2. Účel Výzvy  

2.1. Účelem Výzvy je podpora činnosti SK/TJ dle bodu 1.5. v oblasti:  

• sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,  

• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí 

a mládeže ve věku od 3 do 23 let. 

2.2. Účelem Výzvy není zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení.  

3. Alokace Výzvy  

3.1. Celková alokace Výzvy je 1 500 000 000,- Kč.  

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou v předchozím odstavci upravit.   

4. Termíny a způsob vyhlášení Výzvy 

4.1. Datum vyhlášení Výzvy:    18. 9. 2020.  

4.2. Datum a čas zahájení příjmu žádostí:  22. 10. 2020 od 12:00 hod. 

4.3. Datum a čas ukončení příjmu žádostí:  16. 11. 2020 do 11:59 hod. 

4.4. Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu, ve které je příjem žádostí zahájen okamžikem dle odst. 4.2 

a ukončen okamžikem dle odst. 4.3.  

4.5. Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz . 

4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu příjmu žádostí, shledá-li takový postup potřebný 

či vhodný. 

 

 

http://www.agenturasport.cz/
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5. Forma podpory 

5.1. Podpora je poskytována formou dotace.  

5.2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti ve výši vypočtené dle čl. 10., resp. upravené dle čl. 12. 

6. Obecné zásady  

6.1. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.   

6.2. Prostředky dotace musí být využívány efektivně, účelně a hospodárně. 

6.3. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů činnosti1. 

6.4. Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, 

jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).  

6.5. Dotace je zaslána na bankovní účet ve vlastnictví žadatele uvedený v žádosti.  

6.6. Osobní údaje poskytované žadatelem poskytovateli při podání žádosti jsou zpracovávány v souladu 

s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.  

6.7. Příjemce dotace je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání 

Rozhodnutí.  

6.8. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby způsobilé náklady 

hrazené z dotace byly řádně prokázány. Náklady hrazené z dotace musí být v účetnictví sledovány 

odděleně. 

6.9. Poskytnutá dotace musí být vždy řádně vyúčtována, vypořádána a podložena prvotními účetními 

doklady. 

6.10. Nejsou-li informace uvedené v žádosti v souladu s veřejnými rejstříky vedenými podle zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, 

ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen doložit dané skutečnosti jiným způsobem. 

Správnost údajů uvedených v žádosti, pokud se liší od údajů vyplývajících z veřejných rejstříků, je žadatel 

povinen doložit jiným způsobem, a to např. kopií zápisu z jednání volební schůze, stanov, plné moci apod. 

Současně bude žadatel vyzván ke zjednání nápravy. 

6.11. Příjemce dotace, který na úhradu nákladu za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo 

provedení prací použil peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané 

hodnoty, do které zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto 

částku zahrnout do vyúčtování a vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet 

uplatnil až poté, je povinen do jednoho měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet 

uvedený v Rozhodnutí.  

6.12. Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých veřejných zdrojů (včetně zdrojů státního rozpočtu) není 

dovolena. Příjemce dotace nesmí stejné náklady hrazené z dotace uplatňovat u jiných poskytovatelů 

 
1 Podpora bude poskytnuta na základě výpočtu dle čl. 10 Výzvy, nejvýše však do výše 100 % celkových způsobilých nákladů, které 

žadatel předkládá při vyúčtování dle čl. 23 Výzvy. 
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veřejných prostředků. Pokud byl určitý náklad hrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle 

předchozí věty pouze této části nákladu.  

Za duplicitní úhradu pro potřeby Výzvy považováno tzv. dvojí financování, tedy situace, kdy stejný náklad 

je uhrazený dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů a tím v zásadě dojde k obohacení příjemce dotace.  

7. Oprávněný žadatel  

7.1. Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má některou z 

následujících právních forem: 

• spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí 

a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu 

než spolek, pobočný spolek či ústav. 

7.2. Oprávněný žadatel musí vedle splnění podmínky dle bodu 7.1. splňovat následující podmínky: 

a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost 

v oblasti sportu,   

b) ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti 

žadatele činnost dle písm. a), nebo žadatel splňuje podmínku dle bodu 7.3,  

c) žadatel je sportovním klubem nebo tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou dle bodu 1.5., 

d) žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na 

osobu a rok, za kalendářní rok 20202. 

7.3. Podmínka dle bodu 7.2 písm. b) je splněna i v případě, kdy shodná činnost v oblasti sportu, která je 

nyní uskutečňována žadatelem, byla vykonávána organizovaným způsobem jinou sportovní organizací 

a žadatel na tuto činnost v oblasti sportu přímo navazuje, přičemž doba výkonu této činnosti v oblasti 

sportu dosahuje v součtu alespoň dva (2) roky. Doložení shodnosti činnosti a doby vykonávání této 

činnosti spočívá výlučně na žadateli3.  

Doklady k doložení uskutečňování shodné činnosti v oblasti sportu mohou být např. potvrzení 

sportovního svazu, prohlášení dotčených sportovních organizací, evidenční listiny či jiné evidenční 

záznamy, výsledkové listiny, zápisy z utkání apod. 

7.4. Oprávněným žadatelem není pro účely této Výzvy sportovní organizace, která eviduje výhradně 

sportovce se zdravotním postižením; na jejich činnost poskytovatel vypisuje samostatnou výzvu.  

 

 
2 Poskytovatel doporučuje stanovit obdobnou výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci i v roce 2021, neboť předpokládá, že 

pro poskytování dotací z výzvy Můj klub se bude jednat o pravidelnou podmínku. 
3 Žadatelům, kteří mají v úmyslu dokládat splnění podmínky dvouleté činnosti v oblasti sportu dle bodu 7.3. poskytovatel doporučuje, 

aby předem kontaktovali pracovníky poskytovatele prostřednictvím informačního emailu.   
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8. Období podpory 

8.1. Z dotace poskytnuté v rámci této Výzvy lze hradit pouze náklady dle bodu 1.9. vztahující se k období 

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději 

do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, 

pokud tyto souvisí s plněním účelu Výzvy.   

9. Způsobilé a nezpůsobilé náklady 

9.1. Způsobilé náklady, které lze hradit z dotace, jsou: 

a) náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní 

organizace, dle zakladatelského dokumentu, související s plněním účelu Výzvy;  

b) osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu podílejících se na aktivitách 

souvisejících s plněním účelu Výzvy, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc. Z dotace lze 

hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. 

Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kč je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300 Kč / hodina. Limit 50 tis. Kč na osobu a 

měsíc se vztahuje k úvazku 1,0 a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-

li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 50 tis. Kč se mu poměrně krátí;  

c) náklady na trenérské služby, zdravotní 4  služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby 

výživového poradenství, služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení5, 

související s plněním účelu Výzvy; jedná-li se o osobní výkon služeb platí limit do maximální výše 

50 tis. Kč na osobu a měsíc; 

d) náklady na další služby a na spotřební materiál, včetně nákladů spojených s opatřeními proti šíření 

nemoci COVID-19, pokud souvisejí s plněním účelu Výzvy; 

e) nájemné prostor a zařízení související s plněním účelu Výzvy; 

f) standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních 

potřeb a sportovního materiálu související s plněním účelu Výzvy; 

g) cestovné, startovné a náklady na dopravu související s plněním účelu Výzvy; 

h) náklady na ubytování a stravování související s plněním účelu Výzvy;  

i) vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění 

je nižší/rovno 40 tis. Kč; 

j) vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění 

je nižší/rovno 60 tis. Kč;  

k) ostatní náklady vztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu Výzvy, pokud 

nejsou uvedeny v bodu 9.2.   

 
4  Zdravotním zabezpečením se pro potřeby této Výzvy rozumí takové zdravotní zabezpečení, které není hrazeno z veřejného 

zdravotního pojištění.    
5 Technickým a servisním zabezpečením není provoz a údržba sportovních zařízení   
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9.2. Nezpůsobilé náklady, které nelze hradit z dotace, jsou:  

a) pořízení či technické zhodnocení hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč, nebo 

nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč;  

b) náklady související s provozem a údržbou sportovních zařízení a dalších nemovitostí, které má 

žadatel ve vlastnictví, nájmu, výpůjčce či pachtu;  

c) splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční postihy; 

d) finanční a operativní leasing osobních automobilů a dalšího hmotného či nehmotného majetku 

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, nebo předpisů upravujících 

účetnictví, 

e) úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě uplatnil nárok na 

odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů;  

f) osobní náklady nad rámec uvedený v bodu 9.1; 

g) mzdové a ostatní osobní náklady poskytované v souvislosti s výkonem funkce ve sportovní 

organizaci (tj. předsedů a místopředsedů);  

h) cestovních náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů; to se netýká cestovních výdajů spojených s účastí mezinárodních účastníků 

dle reglementu mezinárodní sportovní federace;   

i) náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace;  

j) pohoštění6 a dary; 

k) náklady nevztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu Výzvy. 

9.3. Způsobilé jsou pouze náklady do výše ceny v místě a čase obvyklé. 

10. Výše dotace: 

10.1. Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník 

narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:  

Kategorie 1: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 

2016) mající alespoň 1 x týdně7 tréninkovou jednotku dle bodu 1.6.  

Kategorie 2: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 

1998) mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. 

Kategorie 3: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 

2011) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. 

 
6 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
7 Stanovená četnost tréninkových jednotek (x-krát týdně) se pro potřeby Výzvy nevztahuje na dny státních svátků a školních prázdnin, 

případně v konkrétním případě na dny ředitelského volna. 
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Kategorie 4: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 

1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. a zároveň se neúčastnící alespoň 

6 oficiálních soutěží dle bodu 1.7. za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.  

Kategorie 5: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 

2004) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. a zároveň se účastnící alespoň 

6 oficiálních soutěží dle bodu 1.7. za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.  

Kategorie 6: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 

1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. a zároveň se účastnící alespoň 

6 oficiálních soutěží dle bodu 1.7. za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.  

10.2. Pro výpočet dotace dle bodu 10.7. není stanoveno žádné omezení minimálním počtem sportovců v 

rámci kategorií dle bodu 10.1. Pro výpočet dotace je rozhodný počet sportovců ke dni podání žádosti. 

V žádosti lze uplatnit pouze ty sportovce, kteří vykonávají sportovní činnost u té sportovní organizace, 

která je eviduje. Vykonávaná sportovní činnost sportovců uvedených v žádosti nesmí být nahodilá či 

jednorázová a musí být pro kontrolu ze strany poskytovatele jasně doložitelná, a to přihláškami či 

platnou evidencí přihlášek do SK/TJ a dále buď záznamovým archem s evidencí pravidelných 

sportovních aktivit, nebo tréninkovým plánem/rozpisem tréninků na danou sezónu, nebo 

výsledkovými listinami ze soutěží, nebo jinými dokumenty dokladujícími dané skutečnost (příp. 

kombinací daných dokumentů). Obdobným způsobem musí být doložitelná i žadatelem uplatňovaná 

účast sportovců v oficiálních soutěžích. 

Podmínka bodu 10.2. se má za splněnou i v případě hostujícího sportovce, pokud je takový sportovec 

evidován žadatelem a ke dni podání žádosti vykonává sportovní činnost u žadatele a nejedná se 

o hostování nahodilé či jednorázové. Počet uplatněných tréninkových jednotek a odehraných soutěží se 

v takovém případě musí vázat výhradně k žadateli, přičemž doložení předmětných skutečností spočívá 

výlučně na žadateli. 

10.3. V bodě 10.1. stanovená četnost tréninkových jednotek (x-krát týdně) vychází pro potřeby Výzvy z plánu 

tréninkové činnosti na školní rok 2020/2021 a bude považována za dodrženou i v případě, že se 

tréninková jednotka nebude konat z důvodu státního svátku, školních prázdnin, dnů ředitelského 

volna, nebo z důvodu mimořádných či ochranných opatření vydaných vládou či ministerstvem a dalších 

případů vyšší moci. 

10.4. V případě, že žadatel eviduje zároveň sportovce se zdravotním postižením, tyto do žádosti nesmí uvést. 

Na podporu sportovců se zdravotním postižením vypisuje poskytovatel samostatnou výzvu. Sportovní 

organizace evidující pouze sportovce se zdravotním postižením není oprávněným žadatelem v této 

Výzvě.  

10.5. V případě, že je žadatelem v této Výzvě pobočný spolek, který v rámci žádosti uplatňuje svoje 

evidované sportovce, nelze, aby spolek hlavní v rámci své žádosti v této Výzvě uplatňoval evidované 

sportovce tohoto pobočného spolku.  

10.6. V případě, že je žadatelem v této Výzvě sportovní organizace, která jako svého člena vykazuje 

právnickou osobu, nemůže jako své sportovce dle bodu 10.1 uvádět v žádosti evidované sportovce této 

právnické osoby.  
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10.7. Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:  

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč  

B = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč  

C = Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč  

D = Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2000 Kč  

E = Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč  

F = Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč  

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F  

10.8. Pokud součet celkové výše dotací vypočtených dle bodu 10.7. všech žádostí podaných ve lhůtě dle 

bodu 4.3. překročí disponibilní alokaci Výzvy dle bodu 3.1. (příp. upravené dle bodu 3.2.), provede 

poskytovatel snížení výše dotace každé žádosti ve stejném poměru, v jakém je součet celkové výše 

dotací vypočtených dle bodu 10.7. všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 4.3. oproti disponibilní 

alokaci Výzvy.  

10.9. Žadatel může v žádosti požádat o nižší částku, než jaká bude vypočtena postupem dle bodu 10.7.8  

10.10.  Je-li sportovec v jednom SK/TJ evidován ve více sportovních odvětvích, bude takový sportovec do 

výpočtu výše dotace dle bodu 10.1. a 10.7. zahrnut pouze jednou, přičemž platí že: 

 
a) četnost tréninkových jednotek takového sportovce bude pro účely výpočtu výše dotace sečítána za 

všechna sportovních odvětví, ve kterých je sportovec v SK/TJ evidován a vykonává činnost dle bodu 
10.2. a  

 
b) účast ve stanoveném počtu soutěží takového sportovce nebude pro účely výpočtu výše dotace 

sečítána a podmínka účasti v soutěžích tak bude splněna pouze v případě, kdy sportovec dosáhne 
stanoveného minimálního počtu oficiálních soutěží alespoň v jednom ze sportovních odvětví, ve 
kterém je v SK/TJ evidován.  
 

Takový sportovec bude ve formuláři elektronické žádosti předvyplněn tolikrát, v kolika sportovních 

odvětvích vykonává v daném SK/TJ sportovní činnost. Žadatel u takového sportovce uvede četnost 

tréninkových jednotek zvlášť pro každé sportovní odvětví, přičemž pro účely výpočtu výše dotace se 

žadatelem uvedená četnost tréninkových jednotek sčítá. Žadatel současně u takového sportovce uvede 

zvlášť pro každé sportovní odvětví jeho účast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží, přičemž pro účely 

výpočtu výše dotace se tyto údaje nesčítají a účast v soutěžích bude zohledněna pouze v případě, kdy 

sportovec dosáhne stanoveného minimálního počtu oficiálních soutěží (tj. 6) alespoň v jednom ze 

sportovních odvětví, ve kterém je v daném SK/TJ evidován.  

Žadatel vyplní údaje do formuláře elektronické žádosti podle skutečnosti, a systém následně sám spočítá 

výši dotace na jednoho sportovce bez ohledu na to, v kolika sportovních odvětvích je sportovec v jednom 

SK/TJ evidován. 

 
8 Žadatel by měl v žádosti zohlednit výši nákladů, které očekává v souvislosti s činností splňující účel Výzvy a požádat o podporu v 

takové výši, kterou bude následně schopen řádně vyúčtovat a vypořádat v souladu s čl. 23. 
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11. Hodnocení žádostí   

Pro hodnocení žádosti jsou stanovena následující kritéria přijatelnosti:  

11.1. Žádost je podána předepsaným způsobem řádně a v daném termínu dle Výzvy. 

11.2. Žádost je podána oprávněným žadatelem dle čl. 7; tuto skutečnost žadatel prokáže čestným 

prohlášením.  

11.3. Žadatel ke dni podání žádosti: 

• je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně odsouzen 

pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního 

podvodu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje 

čestným prohlášením, 

• nemá nedoplatky vůči vybraným institucím 9 , s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno 

posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude 

doloženo; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje dle svého vědomí čestným prohlášením, přičemž 

pro případ, že následně vyjde najevo, že žadatel měl splatný jakýkoli výše uvedený nedoplatek, je 

opatřením k nápravě uhrazení takového nedoplatku bez zbytečného odkladu, 

• dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurz, 

nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku; 

skutečnost, že tomu tak je, prokazuje čestným prohlášením, 

• dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje čestným 

prohlášením, 

• soud nebo správní orgán nevydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo 

nenařídil exekuci jeho majetku; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje čestným prohlášením, 

• není v likvidaci; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje čestným prohlášením. 

11.4. Žadatel v uplynulých 3 letech opakovaně10 nebo závažným způsobem11 neporušil podmínky čerpání 

podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle zákona o podpoře sportu, pravidla boje proti dopingu 

nebo závažným způsobem neohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních 

soutěží; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje čestným prohlášením. 

11.5. Žadatel je zapsán v Rejstříku sportu dle bodu 1.8. 

11.6. Údaje v žádosti jsou v souladu s veřejnými rejstříky, příp. jsou doloženy jiným způsobem dle bodu 6.10. 

11.7. Žádost splňuje podmínku zákazu duplicitní úhrady stejných nákladů z různých veřejných zdrojů dle 

bodu 6.12; skutečnost prokazuje žadatel čestným prohlášením, a to při podání žádosti a následně i při 

vyúčtování a vypořádání dotace (viz čl. 23).   

 
9 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Celní správa ČR. 

10 Za opakované porušení podmínek čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu je pro potřeby Výzvy považováno stanovení 
alespoň dvou odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši přesahující polovinu celkové částky poskytnuté dotace. 

11 Za porušení podmínek čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu závažným způsobem je pro potřeby Výzvy považováno 
stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky poskytnuté dotace. 
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11.8. Žadatel se sportovci uvedenými v žádosti dle bodu 10.1. vykonává pravidelnou sportovní činnost, a to 

s četností uvedenou v žádosti; skutečnost prokazuje žadatel čestným prohlášením.    

12. Způsob výběru žádostí  

12.1. Žádosti budou vyhodnoceny na základě kritérií přijatelnosti dle čl. 11.  

12.2. Celkový souhrn dotací vyplacených žádostí může dosáhnout maximálně výše disponibilní alokace Výzvy 

dle bodu 3.1., příp. upravené dle bodu 3.2. V případě překročení disponibilní alokace Výzvy bude 

poskytovatel postupovat dle bodu 10.8., přičemž výsledný poměr, ve kterém bude provedeno snížení 

výše dotace všech podaných žádostí, zveřejní na svých internetových stránkách do 5 pracovních dní po 

uplynutí lhůty pro podání žádostí dle bodu 4.3. 

Pokud by nastala situace, že součet celkové výše požadovaných dotací překročí disponibilní alokaci Výzvy, 

provede NSA výpočet poměru snížení dotace bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání žádostí a o 

tomto poměru bude všechny žadatele bezodkladně informovat. Uvedený postup byl zvolen z důvodu 

nutnosti zajištění rychlé a plynulé administrace žádostí včetně jejich vyplácení. 

13. Náležitosti žádosti 

13.1. Žádost bude obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti 

žadatel vyplní přímo do elektronického formuláře žádosti zveřejněného na internetových stránkách 

poskytovatele (dále jen „elektronická žádost“). Jsou jimi:  

a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele,   

b) název a adresa poskytovatele,  

c) požadovaná výše dotace12,  

d) účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít,  

e) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo,   

f) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,  

g) čestná prohlášení týkající se skutečností požadovaných Výzvou13. 

13.2. K elektronické žádosti žadatel přiloží následující povinné přílohy (postačí prosté kopie, doporučeno ve 

formátu PDF):  

a) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:  

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají 

na základě udělené plné moci,  

2. osob s podílem v této právnické osobě,  

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 

Žadatel použije přílohu dle bodu 27.1. Výzvy. 

 
12 Požadovaná výše dotace bude vypočtena automaticky formulářem elektronické žádosti na základě žadatelem uvedených údajů o 

sportovcích, četnosti tréninkových jednotek a účasti v soutěžích.   

13 Text čestných prohlášení je nedílnou součástí formuláře elektronické žádosti.  
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b) plnou moc k jednání ve věci žádosti o dotaci, nejedná-li statutární zástupce, 

Žadatel může použít přílohu dle bodu 27.2. Výzvy. 

c) potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu. 

13.3. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti a v přílohách.  

13.4. Žadatel je až do ukončení řízení o poskytnutí dotace povinen oznámit poskytovateli změny údajů 

uvedených v žádosti s výjimkou údajů o evidovaných sportovcích.  

14. Způsob podávání žádostí  

14.1. Žádost je podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který je součástí Rejstříku sportu 

dle bodu 1.8., uveřejněného na internetové adrese www.rejstriksportu.cz .   

14.2. Žadatel v žádosti uvede jmenný seznam sportovců dle bodu 10.1., přičemž tento seznam bude do 

žádosti automaticky vygenerován z Rejstříku sportu dle bodu 1.8.14 a žadatel ke každému sportovci 

uvede četnost tréninkových jednotek a jeho účast či neúčast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží. 

14.3. Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy 

předložit pouze jednu žádost. Do doby uplynutí lhůty pro podání žádostí dle bodu 4.3. však lze již 

podanou žádost vzít zpět a podat ji znovu. 

14.4. Před vyplněním elektronické žádosti se žadatel zaregistruje do Rejstříku sportu dle bodu 1.8., kde 

provede zápis stanovených údajů, včetně údajů o evidovaných sportovcích. Formulář elektronické 

žádosti bude žadatelům zpřístupněn ke dni zahájení příjmu žádostí dle bodu 4.2. 

14.5. Žadatel provede vyplnění formuláře elektronické žádosti včetně doložení povinných příloh.  

14.6. Žádost je podávána elektronicky přímo z formuláře elektronické žádosti.  

Žádost je podávána pouze formou elektronického formuláře a žadatel tak nemusí zasílat poskytovateli 

vytištěnou a podepsanou žádost. Podpis ověřující autenticitu oprávněné osoby bude poskytovatelem 

vyžadován až před vydáním Rozhodnutí v rámci souhlasu žadatele s podmínkami poskytnutí dotace. 

14.7. V případě podání nekompletní či nesprávně vyplněné žádosti bude postupováno v souladu s čl. 16.   

15. Řízení o poskytnutí dotace  

15.1. Řízení o poskytnutí dotace (dále jen „řízení“) vede poskytovatel a postupuje v něm podle ustanovení 

§ 14 a násl. rozpočtových pravidel.  

15.2. Účastníkem řízení je pouze žadatel.  

15.3. Před vydáním Rozhodnutí bude žadatel vyzván k potvrzení souhlasu s podmínkami poskytnutí dotace.  

 

 

 

 
14 Sportovce nezapsané do Rejstříku sportu nebude možné v žádosti uplatnit.  

http://www.rejstriksportu.cz/
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16. Vady žádosti   

16.1. Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad 

žádosti, které budou identifikovány v rámci posouzení kritérií přijatelnosti; to se netýká těch vad 

žádosti, které jsou svojí povahou neodstranitelné.  

16.2. Za neodstranitelnou vadu je pro potřeby Výzvy považováno nesplnění podmínek dle bodu 4.3. (žádost 

je podaná po stanovené lhůtě) a čl. 7 (žadatel nesplňuje podmínky pro oprávněného žadatele). 

16.3. Výzva k odstranění vad žádosti bude žadateli zaslána na kontaktní e-mail, který žadatel uvede 

ve formuláři elektronické žádosti.  

16.4. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí pět (5) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena 

výzva k odstranění vad žádosti. Poskytovatel může lhůtu pro odstranění vad žádosti prodloužit nebo 

její zmeškání prominout. 

16.5. V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě poskytovatel usnesením řízení o žádosti zastaví.  

17. Doložení dalších podkladů 

17.1. Poskytovatel si na základě ustanovení § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může kdykoliv 

v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání 

Rozhodnutí.  

17.2. K doložení dalších podkladů poskytne poskytovatel žadateli o poskytnutí dotace lhůtu přiměřenou 

povaze vyžádaných dalších podkladů.  

18. Úprava žádosti  

18.1. Poskytovatel si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může žadateli 

o poskytnutí dotace doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela 

vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.  

19. Právní nástupnictví  

19.1. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14l rozpočtových pravidel a v souladu s § 66 odst. 1) písm. f) 

správního řádu řízení o poskytnutí dotace nezastaví, i když žadatel zanikl, pokud v řízení pokračuje jeho 

právní nástupce.  

20. Vydání nového rozhodnutí  

20.1. Poskytovatel na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel stanoví, že v případě, že byla žádost 

pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, bude možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela 

vyhověno, případně zčásti vyhověno a ve zbytku bude zamítnuta, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.  

21. Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace 

21.1. Příjemce dotace může požádat poskytovatele o změnu práv a povinností uvedených v Rozhodnutí (dále 

jen „žádost o změnu“).   

21.2. Při posouzení žádosti o změnu postupuje poskytovatel podle § 14o rozpočtových pravidel.  
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21.3. Žádost o změnu musí příjemce dotace řádně odůvodnit. 

21.4. Žadatel nemůže požádat o změnu účelu poskytnuté dotace.   

22. Řízení o odnětí dotace  

22.1. Dojde-li po vydání Rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových 

pravidel, poskytovatel zahájí řízení o odnětí dotace.  

22.2. Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.   

22.3. Pokud poskytovatel na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky pro 

odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.  

23. Vyúčtování a vypořádání dotace  

23.1. Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou 

č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, 

a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém poskytovateli nejpozději do 15. února 2022.  

23.2. Současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem musí příjemce dotace vrátit 

nevyčerpané finanční prostředky, a to nejpozději do 15. února 2022 na stanovený účet poskytovatele.  

23.3. Pravidla pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků jsou stanovena v Rozhodnutí.  

23.4. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným 

způsobem nejpozději do 15. února 2022.   

24. Kontrola použití dotace 

24.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí nebo 

platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté dotaci, 

poskytnout veškeré doklady vážící se poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o 

naplňování účelu dotace se skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v žádosti a 

do svého sídla a na svá pracoviště kontrolním orgánům a vytvořit jim podmínky, poskytnout součinnost 

a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především 

poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další 

orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR.  

24.2. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 

s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bez 

zbytečného odkladu po jejich ukončení.  

24.3. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně 

kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo 
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uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě 

stanovené poskytovatelem.   

24.4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě 

v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace 

v přímé souvislosti s ní porušil podmínku, 

a) za které byla dotace poskytnuta, 

b) u níž poskytovatel podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel stanovilo, že její nesplnění bude 

postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a 

c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. 

25. Sankce za nedodržení podmínek Výzvy 

25.1. Sankce za nedodržení podmínek Výzvy jsou stanoveny v Rozhodnutí.  

26. Veřejná podpora 

26.1. Podpora v rámci Výzvy je poskytována mimo rámec veřejné podpory.  

27. Přílohy  

27.1. Formulář k doložení vlastnické struktury 

27.2. Formulář plné moci_vzor 


