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2 Úvod 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády z 1. února 
2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády 
ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne  
6. srpna 2014 č. 657 – tyto zásady se nevztahují na oblast podpory sportovní reprezentace České 
republiky, která se řídí metodikou MŠMT (dále jen „Zásady vlády“) a na základě zákona č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podpoře 
sportu“), vyhlašuje Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 
2017 - 2019 (dále jen „Programy“). 
 
MŠMT poskytuje dotace spolkům založeným dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012, 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „spolkům“) na realizaci jejich 
činnosti a projektů, které přispívají k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016 
– 2025 přijaté usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016, v souladu s novelou zákona o 
podpoře sportu č. 230/2016 Sb.  
 

3 Základní poslání Programů 

Programy jsou vyjádřením požadavku státu, zastupovaného MŠMT, vytvářet podmínky pro 
pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale i 
ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce 
prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků. Podpora pomocí Programů bude 
zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru občanů 
a na podporu činností a aktivit sportovců, sportovkyň a trenérů, které napomáhají rozvoji, 
rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků. 
 

3.1 Cíle Programů 

V souladu s Koncepcí podpory sportu na období  2016 - 2025 je cílem MŠMT vytvářet a 
podporovat podmínky pro dostupnost a otevřenost sportu, zdraví posilující a prožitkové 
pohybové aktivity pro všechny občany ČR, modernizaci sportovní infrastruktury a budování 
potřebných nových kapacit a pro mezinárodní konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 
jako nástroje propagace státu, realizované v zapsaných spolcích nebo vytvářené jejich 
prostřednictvím.  

MŠMT vyhlášením těchto Programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti 
pohybových aktivit. Dalším cílem Programů je především podpora: 

- sportu a pohybových programů formujících pozitivně osobnost, postoje a vztahy 
především dětí a mládeže 

- zvyšování kondice všech občanů a boje proti důsledkům hypokineze 
- rozvoje sportovních klubů a soutěží, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako spolků 

rozvíjejících občanskou společnost 
- regionálních a místních sportovních center 
- zdravotně postižených sportovců 
- zvyšování členské základny v organizovaném sportu 
- masových propagačně motivačních sportovních akcí 
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- vytváření nabídky pohybových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny 
jednotlivých zapsaných spolků s cílem navýšení celkového objemu činností pro 
organizované i neorganizované děti a mládež   

- významných sportovních akcí jako propagace sportu i regionu 
 

3.2 Priority programů 

- naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016-2025 
- umožnění sportování co největšímu počtu dětí a mládeže 
- podpora talentované mládeže ve sportovních střediscích  
- co nejširší zajištění přípravy a účasti sportovní reprezentace ČR na vrcholných 

mezinárodních soutěžích 
- umožnění sportování handicapovaným  
- šíření dobrého jména ČR nejen reprezentací, ale i organizováním významných 

mezinárodních akcí v ČR 
- obnova a budování sportovních zařízení 
- zapojení co nejširší veřejnosti do zdravého pohybu 

 

3.3 Přehled programů 

- Program I. – Sportovní reprezentace ČR 
- Program II. – Sportovně talentovaná mládež 
- Program III. – Činnost sportovních organizací 
- Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení  
- Program V. – Činnost sportovních svazů 
- Program VI. – Významné sportovní akce 
- Program VII. – Zdravotně postižení sportovci 
- Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech 
- Program IX. – Organizace školního a univerzitního sportu  
- Program X. – Projekty pro sportování veřejnosti 
-  

3.4 Obecné zásady 

- každý oprávněný žadatel žádá o podporu dle obsahového vymezení programu, 
- duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního 

rozpočtu či z různých Programů není dovolena, 
- z dotace lze hradit mzdové náklady (tj. mzdové náklady zaměstnanců, členů 

realizačního týmu, s limitem do 45 tis. Kč na osobu a měsíc, ostatní osobní náklady – 
dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“), dohody o provedení práce (dále jen 
„DPP“), náklady na služby trenérů (OSVČ). Z dotace lze hradit i související povinné 
zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu zahrnuty, 

- z dotace lze hradit vybavení hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, 
který má charakter související s plněním obsahového zaměření programu a jehož 
ocenění je nižší nebo rovno 40 tis. Kč, celkově však do výše 25% z poskytnuté dotace, 

- žadateli, kterému bude poskytnuta dotace v částce nižší než požadované, bude bez 
zbytečného odkladu vyzván MŠMT k zaslání „Akceptace navržené výše dotace“ 
(Příloha č. 4). Bude-li mít žadatel zájem projekt/náplň programu realizovat i 
s poskytnutím dotace v nižší než požadované výši, zašle akceptaci bez zbytečného 
odkladu od doručení výzvy, nejpozději do 10 (resp. 30 v Programu VIII) pracovních 
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dnů odboru sportu. Součástí akceptace bude rozpočet projektu dle nákladových položek 
upravený podle akceptované výše navrhované dotace, a to včetně nákladových položek 
hrazených z dotace (v takovém případě se nejedná o novou žádost). 

- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku, 

- nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu, 
- v souladu s § 6b odst. 4 zákona č. 230/2016 Sb. (novela zákona o podpoře sportu) nelze 

dotaci poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným 
způsobem porušila pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozila 
naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží. 

- v souladu se Zákonem o podpoře sportu, Zásadami vlády a Koncepcí podpory sportu 
pro období 2016-2025 může MŠMT pro potřeby těchto programů vydat prováděcí 
metodické pokyny, které budou pro příjemce dotací závazné. 

 
 

4 Struktura programů 

 
Programy jsou pro potřeby jednodušší administrace a lepší specifikace jednotlivých požadavků 
na žadatele dále členěny podle typů činností takto: 
 

4.1 Program I. – Sportovní reprezentace ČR 

V rámci programu I. mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci na období tří let.  

4.1.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je: 

- sportovní svaz (spolek) s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví 
národní sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné 
mezinárodní sportovní federaci, (dále jen „MSF“), uznané Mezinárodním olympijským 
výborem, (dále jen „MOV“), přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů a je 
jediným uznaným zástupcem ČR v MOV, a to v případě, že je zařazen do evidence 
MŠMT na základě čtyřletého monitoringu dosažených výsledků sportovců 
z mezinárodních soutěží pro kritérium úspěšnosti (způsob zařazení do evidence MŠMT 
je uveden v metodickém pokynu), a dále pakliže svou činnost vyvíjí nejméně ve 2 
krajích, minimálně ve dvou sportovních klubech nebo oddílech podle krajského členění 
ČR, nebo členskou základnu tvoří nejméně 400 členů a organizuje alespoň 
dvoustupňové mistrovské soutěže ve sportovní disciplíně (tato podmínka se nevyžaduje 
u disciplín zařazených do programu nejbližších olympijských her, dále jen „OH“).  

- sportovní svaz (spolek) provozující tzv. národní sport, jako je národní házená, hokejbal 
či nohejbal; a to v případě, že je zařazen do evidence MŠMT na základě čtyřletého 
monitoringu dosažených výsledků sportovců z mezinárodních soutěží pro kritérium 
úspěšnosti (způsob zařazení do evidence MŠMT je uveden v metodickém pokynu), a 
dále pakliže svou činnost vyvíjí nejméně ve 2 krajích, minimálně ve dvou sportovních 
klubech nebo oddílech podle krajského členění ČR, nebo členskou základnu tvoří 
nejméně 400 členů a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže ve sportovní 
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disciplíně (tato podmínka se nevyžaduje u disciplín zařazených do programu nejbližších 
OH).  

- ostatní sportovní svaz (spolek) s celostátní působností bez dosavadní evidence 
úspěšnosti u MŠMT, který má ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu 
(je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF uznané MOV). Svou činnost 
vyvíjí nejméně ve 2 krajích, minimálně ve dvou klubech nebo oddílech podle krajského 
členění ČR, nebo členskou základnu tvoří nejméně 400 členů a organizuje alespoň 
dvoustupňové mistrovské soutěže v nárokovaných disciplínách. Tato podmínka se 
nevyžaduje u disciplín zařazených do programu nejbližších OH. U těchto sportovních 
svazů nesmí být duplicita členství a odvětví se svazy zařazenými do první skupiny. 

Nový žadatel, který není dosud zaregistrován u MŠMT, předkládá: formulář žádosti včetně 
stanovených dokumentů uvedených v metodickém pokynu k Programu I. Žadatel je, při splnění 
všech podmínek uvedených v metodickém pokynu zaregistrován a zohledněn ve výpočtech 
(počínaje registrací začne u nového žadatele čtyřletý monitoring výsledků z mezinárodních 
soutěží pro plnohodnotné zohlednění kritéria úspěšnosti). 
 
Sportovní svaz předloží další podklady ke sportovní reprezentaci:  
1) finanční dotazník, 
2) seznam reprezentačních týmů,  
3) plán účasti na akcích na příslušný rok, 
4) adresář členů příslušné mezinárodní světové federace, 
5) konkrétní strukturu jednotlivých disciplín, věkovou kategorii, frekvenci konání soutěží, 
výkonnostní rozlišení (tzv. Registr soutěží), 
6) oficiální výsledkové listiny všech v daném roce obsazených soutěží (a disciplín) včetně 
čestného prohlášení o odevzdání všech těchto výsledkových listin. 
 
Vše pouze v elektronické podobě zašle na adresu MŠMT reprezentace@msmt.cz, a to 
v následujících termínech: 
- dokumenty pod body 1) až 5) v termínu do 30. listopadu 2016, 2017, 2018 
- dokumenty pod bodem 6) – oficiální výsledkové listiny všech v daném roce obsazených 
soutěží (a disciplín) nejpozději 2 měsíce po skončení akce, pro listopad a prosinec je konečný 
termín 15. leden 2017, 2018, 2019; čestné prohlášení do 15. ledna 2017, 2018, 2019 
příslušného roku. 
 
Finanční objem státní podpory se stanovuje dle metodického pokynu, konečný počet sportů 
(podporovaných vybraných sportovních svazů) v jednotlivých skupinách (pásmech), stejně 
jako výše stanovených procentuálních podílů v nich bude upřesněn po závěrečných výpočtech.  
 
 

4.1.2 Obsahové vymezení 
 
Podpora reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných 

mezinárodních soutěžích  
Jedná se zejména o OH, Evropské olympijské festivaly mládeže (dále jen „EYOF“) a 
Olympijské hry mládeže (dále jen „YOG“), mistrovství světa (dále jen „MS), Světové hry (dále 
jen „WG“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové poháry, světové ligy a obdobné 
soutěže, mezinárodní soutěže pod patronací MOV a Evropských olympijských výborů 
a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže, prostřednictvím vybraných sportovních svazů, 
které jsou zařazeny do systému státní sportovní reprezentace na základě uzavřené smlouvy o 
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dlouhodobé spolupráci s MŠMT. Jedná se o tříletou podporu evidovaného období se 
započtením ekonomické náročnosti sportu. 
 
 

4.1.3 Kritéria pro hodnocení 

 
- Finanční objem státní podpory stanovuje MŠMT zejména v návaznosti na provedené 

každoroční hodnocení jednotlivého svazu se zaměřením na plnění jeho základního 
poslání, plnění výkonnostních střednědobých a dlouhodobých cílů, trendů vývoje 
členské základny.  

- V rámci kritérií tzv. diferencované podpory rozhoduje MŠMT o rozdělení sportů do 
jednotlivých skupin, přičemž vychází z analýzy hodnotící jednotlivá kritéria z pohledu 
priorit MŠMT, kterými jsou: kategorie sportu z hlediska jeho mezinárodního uznání, 
kategorie sportu z hlediska naplňování strategie státu v oblasti sportu, materiálně-
technická náročnost sportu.   

- Pro zařazení do jednotlivých skupin (pásem) podpory se vychází z kritérií, kterými jsou: 
počet členů MSF, průměrný počet zúčastněných zemí na vrcholných soutěžích, počet 
členské základny, podíl mládeže na členské základně, účast na posledních pěti OH a 
počet medailí z posledních pěti OH, MS a ME.  

- Finanční objem státní dotace rozděluje MŠMT na dva díly – 1. dle sportovní úspěšnosti 
(dle započtených sportovních výsledků na vrcholných mezinárodních soutěžích (OH, 
WG, MS, ME, Mistrovství světa juniorů dále jen „MSJ“, Mistrovství Evropy juniorů 
dále jen „MEJ“) za čtyřleté období s posunem směrem k příslušnému kalendářnímu 
roku dotace, tzn. pro rok 2017 za období let 2012-2015); 2. dle kritéria účasti/podpory 
akcí a soutěží.  

 

4.1.4 Specifické vymezení 

 
- Dotace může být poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu až do 

výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, a to s ohledem na výši disponibilních 
zdrojů. 

- Za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel.  
 

4.1.5 Účelové určení  
 

Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu až do výše 100% rozpočtovaných 
nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace 
poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu v oblastech, které jsou stanoveny jako 
celospolečenské priority, dle programového prohlášení vlády a Koncepce podpory sportu na období 
2016-2025.  

Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců v ČR 
i v zahraničí, účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích mimo území ČR 
(zejména olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a juniorů, včetně 
kvalifikačních soutěží, YOG, EYOF, prostřednictvím vybraných sportovních svazů a 
organizací včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou programu.  
 

 



10 
 

Dotaci lze použít pouze na: 

- Spotřebu materiálu: vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným 
majetkem podle zákona o daních z příjmů související s provozem sportovního zařízení, celkově 
však nejvýše do 25 % z poskytnuté dotace, netýká se spotřebního materiálu použitého na 
údržbu a provoz sportovních zařízení spotřebovaného v kalendářním roce poskytnutí dotace. 
Vybavení hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, který má charakter 
související s plněním obsahového zaměření programu a jehož ocenění je nižší nebo rovno 40 
tis. Kč, celkově však nejvýše do výše 25% z poskytnuté dotace. 

- Cestovné: úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního 
týmu), (včetně víz), zvířat a materiálu,  

- Ostatní služby: úhrada nákladů na ubytování, regeneraci, zdravotní zabezpečení členů 
reprezentačního a realizačního týmu, technický servis, nájemné prostor související se sportovní 
přípravou reprezentantů, stravování včetně nákladů na zkvalitnění stravy sportovců, trenérů a 
členů realizačního týmu, na podporu antidopingového programu a potřeb souvisejících se 
zajištěním dopingových testů a další služby bezprostředně spojené se sportovní přípravou 
k reprezentaci, 

- Jiné ostatní služby: úhrada nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu 
na standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, na tzv. nástupové oblečení 
na vrcholných mezinárodních soutěžích, úhradu povinného poplatku za členství, za organizaci 
akce pro Mezinárodní světovou federaci (dále jen „MSF“) nebo Evropskou sportovní federaci, 
léčebné náklady v zahraničí, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu, stipendia. 
Odměny za sportovní výsledky a poplatky za telekomunikační služby související s plněním 
obsahového zaměření programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 10% z poskytnuté 
dotace a další související služby,  

 
Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatížení 

bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,  

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností 

- úhradu výdajů na pohoštění1)
 a dary. 

                                            
1) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
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4.2 Program II. – Sportovně talentovaná mládež 

Podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 - 19 až 23 let, 
prostřednictvím sportovních svazů.  
V rámci programu II. mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci na období tří let.  

 

4.2.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je: 

- sportovní svaz (spolek) s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví 
národní sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF, 
uznané MOV, přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů a je zařazen do evidence 
na základě čtyřletého monitoringu dosažených výsledků sportovců z mezinárodních 
soutěží pro kritérium úspěšnosti. Svou činnost vyvíjí nejméně ve 2 krajích, minimálně 
ve dvou klubech nebo oddílech podle krajského členění ČR, nebo členskou základnu 
tvoří nejméně 400 členů a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže 
v nárokovaných disciplínách. Tato podmínka se nevyžaduje u disciplín zařazených do 
programu nejbližších OH.  

- ostatní sportovní svaz (spolek) s celostátní působností, mající ve svém sportovním 
odvětví mezinárodní autoritu (je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF 
uznané MOV), přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů, bez dosavadní evidence 
úspěšnosti u MŠMT, dle kritérií Programu I. Svou činnost vyvíjí nejméně ve 2 krajích, 
minimálně ve dvou klubech nebo oddílech podle krajského členění ČR, nebo členskou 
základnu tvoří nejméně 400 členů a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské 
soutěže ve sportovních disciplínách. Tato podmínka se nevyžaduje u disciplín 
zařazených do programu nejbližších OH. U těchto sportovních svazů nesmí být 
duplicita členství a odvětví se sportovními svazy první skupiny. 

 

4.2.2 Obsahové vymezení 
- Sportovní svaz rozhoduje o podpoře talentů až do věkové kategorie 23 let. Při realizaci 

sportovní přípravy lze také spolupracovat s řediteli středních škol (sportovní gymnázia) 
s využitím individuálního plánu sportovců – studentů středních škol, včetně potenciálu 
těchto školních zařízení. 

- Sportovní svaz s finančním objemem efektivně hospodaří a stanovuje si podle ročního 
plánu vlastní poměr rozdělení obdržené státní dotace na: 

- Vrcholová sportovní centra mládeže – VSCM – Sportovní příprava talentů věkové 
kategorie 19 až 23 let ve vybraných sportovních svazech, které si samy tato centra 
vytváří dle vlastních koncepčních plánů, případně ve spolupráci s rezortními 
sportovními centry. 

- Sportovní centra mládeže – SCM - Sportovní příprava talentů dorostenecké 
a juniorské kategorie (zpravidla 15 -19, s možností rozšíření až do 23 let – VSCM), 
prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy 
sportovních talentů. 

- Sportovní střediska – SpS - Sportovní příprava talentů věkové kategorie 6 až 15 let ve 
vybraných sportovních svazech, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních 
talentů. Při realizaci sportovní přípravy lze také spolupracovat s řediteli základních škol, 
včetně využití potenciálu těchto školních zařízení. 

- Sportovní akademie – SA - Sportovní příprava talentů věkové kategorie 6 až 19 let 
s možností rozšíření až 23 let., kde se soustřeďuje sportovní výchova dětí a mládeže 
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včetně výkonnostního růstu a jejich vzdělávání. Sportovní svaz může využít státní 
podporu i na vybrané spádové akademie. 

Rozdělení na věkové kategorie je nutné u olympijských sportů, které vyplňují tabulky 
pro VSCM, SCM a SpS, SA a zasílají na adresy: reprezentace@msmt.cz. Jedná se o přehled 
efektivního čerpání a využívání státní dotace. Ostatní sporty mohou využít tuto strukturu, ale 
jsou vázány pouze předáním závěrečného vyúčtování s komentářem.  

Finanční objem státní podpory se stanovuje dle metodického pokynu u Programu II na čtyřleté 
období olympijského cyklu s průběžnou aktualizací. MŠMT stanovuje konečný počet 
podporovaných sportovních svazů, vč. snížení jejich počtu. 

 

4.2.3 Kritéria pro hodnocení 

 
V rámci kritérií tzv. diferencované podpory rozhoduje MŠMT o rozdělení sportů do 
jednotlivých skupin, přičemž vychází z analýzy hodnotící jednotlivá kritéria z pohledu priorit 
MŠMT, kterými jsou: kategorie sportu z hlediska jeho mezinárodního uznání, kategorie sportu 
z hlediska naplňování strategie státu v oblasti sportu, materiálně-technická náročnost sportu.   
 
Finanční objem státní podpory stanovuje MŠMT v návaznosti na provedené každoroční 
hodnocení jednotlivého svazu se zaměřením na plnění jeho základního poslání, plnění 
výkonnostních střednědobých (2-4 letých) a dlouhodobých cílů, trendů vývoje členské 
základny. Při hodnocení MŠMT využívá stanoviska Unie trenérů; u olympijských sportů se 
zohledňuje kritérium sportovní úspěšnosti (dle započtených sportovních výsledků 
na vrcholných mezinárodních soutěžích (OH, MS, ME, MSJ, MEJ) za čtyřleté období 
s posunem směrem k příslušnému kalendářnímu roku dotace, tzn. pro rok 2017 za období let 
2012-2015); členské základny mládeže a srovnání se stávajícím počtem VSCM, SCM, SpS a 
SA, u neolympijských sportů pak kritérium členské základny mládeže.   
 

4.2.4 Specifické vymezení 

- V případě schválené žádosti v rámci sportovně talentované mládeže - Program II se 
dotace poskytuje až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt. 

- Za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel.  
- Finanční objem státní podpory stanovuje MŠMT v návaznosti na provedené každoroční 

hodnocení jednotlivého svazu se zaměřením na plnění jeho základního poslání, plnění 
výkonnostních střednědobých (2-4 letých) a dlouhodobých cílů, trendů vývoje členské 
základny, apod. Při hodnocení MŠMT využívá stanoviska Unie trenérů; u olympijských 
sportů se zohledňuje kritérium sportovní úspěšnosti (dle započtených sportovních 
výsledků na vrcholných mezinárodních soutěžích (OH, MS, ME, MSJ, MEJ) za čtyřleté 
období s posunem směrem k příslušnému kalendářnímu roku dotace, tzn. pro rok 2017 
za období let 2012-2015); členské základny mládeže a srovnání se stávajícím počtem 
SCM, SpS a SA, u neolympijských sportů pak kritérium členské základny mládeže.  

- Nový žadatel při splnění všech podmínek pro žadatele je zaregistrován a zohledněn ve 
výpočtech. 
 

4.2.5 Účelové určení 
- Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu bez spoluúčasti spolku 

až do výše rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou 
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu 
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v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako celospolečenské priority, dle programového 
prohlášení vlády a Koncepce rozvoje podpory sportu na období 2016 až 2025.  

- Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců 
v ČR i v zahraničí včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou 
programu II (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické, 
technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady /služby/, provozní a materiální 
náklady, nájemné prostor související se sportovní přípravou). 

 
Dotaci lze použít pouze na: 

- spotřebu materiálu: vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným 
majetkem podle zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů 
upravujících účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však 
nejvýše do 25 % z poskytnuté dotace, netýká se spotřebního materiálu použitého na 
údržbu a provoz sportovních zařízení spotřebovaného v kalendářním roce poskytnutí 
dotace 

- cestovné: úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního 
týmu), zvířat a materiálu (včetně víz), 

- ostatní služby: úhrada nákladů na ubytování, stravování včetně nákladů na zkvalitnění 
stravy sportovců, trenérů a členů realizačního týmu, 

- jiné ostatní služby: úhrada nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu na 
standardní úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, léčebné náklady v zahraničí, 
cestovní pojištění včetně pojištění sportovního materiálu, stipendia, odměny za 
sportovní výsledky a další související služby, provozní a materiální náklady (tedy 
náklady, které nesouvisí s pořízením hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo 
technickým zhodnocením podle předpisů upravujících účetnictví), nájemné prostor pro 
zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže, poplatky za telekomunikační služby 
související s plněním obsahového zaměření programu, náklady za tyto ostatní služby 
nesmí přesáhnout výši 10% z poskytnuté dotace.   

 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatížení 

bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,  

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění, 
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4.3 Program III. – Činnost sportovních organizací 

Podpora sportovní, tělovýchovné, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně ústředí. 
Obsahové zaměření je jednoznačně orientováno na podporu činnosti sportovních (servisních) 
střešních organizací (Český olympijský výbor, Česká unie sportu, Česká obec sokolská, 
Sdružení sportovních svazů ČR, atd.). 
 
V rámci programu III. mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci na období tří let. 
 

4.3.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je: 

spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu s celostátní působností, působící déle jak 
pět let na území ČR, sdružující jako členy především národní sportovní svazy, 
poskytující členům podporu, servis a platformu ke vzájemné spolupráci nebo svým 
posláním zajišťující realizaci významných národních sportovních tradic a ideálů, včetně 
olympijských, a primárně neorganizující systémové národní soutěže; žadatel vykazuje 
svoji činnost zápisy ve veřejném rejstříku příslušného rejstříkového soudu a povinnými 
přílohami v jeho sbírce listin.  

 
Členská základna spolku (rozumí se členská základna fyzických osob) – jako podklad 
poskytnutí státní podpory pro rok 2017 budou použity údaje o členské základně spolků k 31. 
12. 2015. Žadatel doloží k žádosti jmenný seznam svých členů. 
 

4.3.2 Obsahové vymezení 
Obsahové vymezení programu je orientováno na podporu činnosti sportovních a 
tělovýchovných spolků -  podporu pravidelné všeobecné, sportovní, tělovýchovné, organizační 
a obsahové činnosti spolku, související s jeho posláním určeným stanovami, na podporu účasti 
na světové a evropské Gymnaestrádě, Všesokolském sletu v zahraničí a dále zejména v těchto 
oblastech:  
 

- Podpora zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní činnosti ústředí 
spolku a článků jeho územní spolkové struktury, včetně zabezpečení plnění povinností 
daných legislativně právním prostředím ČR. 

- Podpora zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností střešních 
sportovních střešních organizací a jejich členů (sociální program olympioniků – 
medailistů, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů, platby OSA, 
INTERGRAM, zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace apod.).  

- Podpora propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu. 
 

4.3.3 Kritéria pro hodnocení 

 

Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na členskou základnu (rozsah činnosti 
v ústředí organizace), rozsah péče o objem vlastněného majetku, rozsah činnosti v regionech a 
národní a mezinárodní aktivity v rámci olympijského hnutí.  
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4.3.4 Specifické vymezení 
 

- dotace může být poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu pro 
ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže, odůvodněného v Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů 
na projekt, a to s ohledem na výši disponibilních zdrojů, 

- výše finančních prostředků státní podpory může být proti požadavku upravena 
s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků, 

- použití dotace se řídí podle účelového určení a podmínek použití neinvestičních dotací 
poskytnutých v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro příslušný 
rok, 

- parametry související s kritérii a metodikou výpočtu výše státní podpory jsou členská 
základna (rozsah činnosti v ústředí), rozsah funkční územní struktury zabezpečující 
podporu členům na území ČR, hodnota majetku (aktiv), péče o olympismus a národní 
autorita vůči MOV.  

 
Pozn.: Upozornění pro žadatele: od roku 2019 bude členská základna žadatele formulována jako 
„evidence sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci“ (viz § 3a zákon č. 115/2001 Sb. 
zákon o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů). 
 

4.3.5 Účelové určení 

Dotaci lze použít pouze na: 

- úhradu nákladů souvisejících s realizací organizační, sportovní a servisní činnosti 
sportovní organizace (oprávněného žadatele), personální, metodické, technické, 
technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní 
a materiální náklady (tedy náklady, které nesouvisí s pořízením hmotného, nehmotného 
a jiného majetku nebo technickým zhodnocením podle předpisů upravujících 
účetnictví), nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením programu, až do 
výše rozpočtovaných nákladů Programu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním 
roce, ve které je dotace poskytnuta, 

- podporu činnosti ústředního orgánu sportovní organizace a článků jeho územní 
spolkové struktury, včetně činnosti členů, pobočných a sdružených spolků, související 
s plněním obsahového zaměření programu na národní, krajské, regionální a místní 
úrovni, 

- podporu zabezpečení plnění povinností ústředního orgánu sportovní organizace a 
článků její územní spolkové struktury, daných legislativně právním prostředím ČR, 
související s plněním obsahového zaměření programu, 

- úrazové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů, cestovné, 
ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu, 

- osobní a mzdové náklady je možné čerpat až do výše poskytnuté dotace, 
- úhradu souhrnného poplatku za spolky v oblasti sportu pro OSA, Intergram (apod.), 

celkové pojištění sportovců a odpovědnosti trenérů, sociální program olympioniků 
prostřednictvím ČOV a dalších specifických potřeb, souvisejících s plněním 
obsahového zaměření programu, 

- podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit, zdravého životního stylu a 
podporu výchovy mládeže k pohybovým aktivitám, 

- údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku / pobočného spolku, 
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace. 



16 
 

 

Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 2) a dary. 
- podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku. Ziskem není výnos z provozu 

zařízení, který je použit na úhradu nákladů souvisejících s provozem tohoto zařízení. 
Ziskem se tedy rozumí rozdíl výnosů z provozu a nákladů na údržbu a provoz. 

- úhradu nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel 
nevykonává svoji vlastní činnost dle stanov a obsahového vymezení dotace. 

 

4.4 Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení  

Podpora související přímo s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví 
nebo dlouhodobém nájmu spolku.  
 

4.4.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je zapsaný spolek s celostátní působností, mající ve svých stanovách jako hlavní 
předmět realizaci sportovní a tělovýchovné činnosti.  
 

4.4.2 Obsahové vymezení  
- je jednoznačně orientováno na podporu údržby a provozu sportovních zařízení, 
- podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví nebo 

dlouhodobém nájmu (mezi státním subjektem, obcí nebo sportovním spolkem), 
Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich 
soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, 

- podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní 
činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu, 

                                            
2) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné 

občerstvení. 
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- podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě 
reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu, 

- v případě využívání sportovního zařízení členy resortního sportovního centra MŠMT – 
Vysokoškolské sportovní centrum (VSC MŠMT) může být přiznána dotace ze státního 
rozpočtu. Podpora se poskytuje přímo na spolky, které podaly žádost a přiložily 
vyjádření zástupce VSC MŠMT. 

 

4.4.3 Kritéria pro hodnocení 

 
Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na členskou základnu (celkový počet, 
počet dětí a mládeže), hodnotu majetku a výši vybraných členských příspěvků u jednotlivých 
konečných příjemců. 

4.4.4 Specifické vymezení 

 

- Program je zaměřen na udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví 
nebo dlouhodobém nájmu spolku. Neinvestiční podpora však nenahrazuje 
plnohodnotné finanční zabezpečení údržby a provozu těchto zařízení.  

- Podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být nárokována pouze do výše 
60% celkové hodnoty majetku, s výjimkou sportovních zařízení, které jsou využívány 
zdravotně postiženými sportovci (u těchto zařízení je možné nárokovat až do 100% 
celkové hodnoty majetku) [např. stroje a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu (dále 
jen „SZNR“) u oblasti školního a univerzitního sportu a podpory VSC].  Dále se musí 
jednat o vybavení hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, který má 
charakter související s plněním obsahového zaměření programu, a jehož ocenění je nižší 
nebo rovno 40 tis. Kč.  

- V případě schválených žádostí se dotace poskytují až do výše 70% celkových 
rozpočtových nákladů projektu, které vzniknou v kalendářním roce, na který je dotace 
poskytnuta.   

- Při vyúčtování dotace musí být příjemcem dotace prokazatelně vykázán podíl 
spoluúčasti z veřejných, obecních a krajských rozpočtů, evropských fondů a dalších 
zdrojů (mimo státní dotace) minimálně ve výši 30 % z celkových rozpočtových nákladů 
projektu; pravidlo výše podílu spoluúčasti neplatí pro příjemce dotace, který je školním 
či univerzitním sportovním klubem, či který sdružuje zdravotně postižené sportovce. 

- Vykázání údaje o vybíraném ročním členském příspěvku v minimální výši 100 Kč na 
osobu u mládeže a 500 Kč na osobu u dospělých. U sportovních zařízení v majetku 
ústředí spolku s celostátní působností nebude vyžadován údaj o členské základně, ani o 
výši vybíraných členských příspěvcích. 

- Každý žadatel může podat žádost o státní podporu pouze jednou, tzn. bez duplicitního 
podání u různých spolků, v takovém případě bude taková žádost vyřazena. 

- Údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku/pobočného spolku, 
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace. 

- Účelové určení čerpání státních prostředků je součástí vydaného Rozhodnutí při 
poskytnutí státní dotace. 
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4.4.5 Účelové určení 
 

Dotaci lze použít pouze na: 

- údržbu a provoz sportovního zařízení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí 
objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo 
převážně pro provozování sportu,   

- sportovní zařízení musí být ve vlastnictví spolku nebo v dlouhodobém nájmu. Smlouva 
o dlouhodobém nájmu může být uzavřena s vlastníkem, kterým je spolek, územní 
samosprávný celek nebo státní instituce. Dotaci lze poskytnout pouze spolku, který je 
provozovatelem sportovního zařízení, 

- nájem musí být smluvně zajištěn na dobu minimálně 8 let tak, aby v roce čerpání dotace 
a v roce následujícím byla smlouva o pronájmu účinná, 

- podporu údržby se zabezpečením oprav sportovního zařízení, včetně technických 
prostředků, strojů a zařízení ve vlastnictví spolku nebo dlouhodobém nájmu (viz bod a) 
sloužících k plnění obsahového vymezení programu, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- podporu provozu, která může být využita pouze na náklady související se spotřebou: 
elektrické energie, vytápění, chlazení, dezinfekce, vodného, stočného, plynu, náklady 
na kanalizaci, odvozu odpadků,  

- mzdové náklady zaměstnanců, případně služby se mzdovým charakterem je možné 
čerpat do výše 35 % celkového objemu schválené dotace na program (s výjimkou 
zdravotně postižených sportovců, školních a univerzitních sportovních klubů), 

 

Dotaci nelze použít na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3), 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění a dary, 
- reklamní a propagační činnost, výdaje související s propagací služeb sportovního 

zařízení a jeho provozovatele, 
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- výdaje související s pojištěním sportovních zařízení, 
- pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní telefony 

apod.), s výjimkou zabezpečovacího zařízení. 
- podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku. Ziskem není výnos z provozu 

zařízení, který je použit na úhradu nákladů souvisejících s provozem tohoto zařízení. 
Ziskem se tedy rozumí rozdíl výnosů z provozu a nákladů na údržbu a provoz. 

- úhradu nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel 
nevykonává svoji vlastní činnost dle stanov a obsahového vymezení dotace. 

 
 

4.5 Program V. – Činnost sportovních svazů 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí. Podpora 
činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.  
 
V rámci programu V. mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci na období tří let.  

 

4.5.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je: 

- spolek (sportovní svaz), s celostátní působností, působící déle jak pět let na území ČR 
na národní úrovni, sdružující fyzické a právnické osoby, zejména sportovních kluby 
(tělovýchovné jednoty (dále jen „TJ“) a sportovní oddíly v konkrétním sportovním 
odvětví, který v souladu se stanovami svazu řídí a organizuje činnost svého sportovního 
odvětví na území ČR a zabezpečuje jeho rozvoj. Řídí a organizuje systém soutěží, 
zpravidla i státní sportovní reprezentaci, včetně přípravy na ni. Je představitelem 
v daném sportovním odvětví na území ČR, tzn. má národní sportovní autoritu, je 
jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF, kde je minimálně 20 členů MSF, 
s výjimkou spolků provozujících činnost výhradně na národní úrovni (národní házená, 
nohejbal, hokejbal), vykazuje svoji činnost zápisy ve veřejném rejstříku příslušného 
rejstříkového soudu a povinnými přílohami v jeho sbírce listin. 

- spolek s celostátní působností působící v oblasti sportu s členstvím v MSF.  
 
 
Duplicita odvětví u sportovních svazů, s odkazem na členství a reglement soutěží MSF, a 
duplicita členství ve sportovních svazech není dovolena. 
 

4.5.2 Obsahové vymezení 

 

Obsahové vymezení programu je orientováno na podporu činnosti národních sportovních 
svazů, zachování kontinuity stávajícího objemu financování dotovaných svazů, vytvoření 
stabilních podmínek pro základní činnost všech oprávněných žadatelů a podporu organizace, 
řízení, působení a rozvoje daného sportovního odvětví, zejména v těchto oblastech: 

- Podpora a zabezpečení pravidelné sportovní a pohybové činnosti, systémových 
a mistrovských soutěží i jednorázových sportovních akcí, včetně náborových.  

- Podpora zabezpečení technických, metodických a servisních podmínek a potřeb, 
zdravotního a bezpečnostního zajištění pro činnost členů svazu, včetně zdravotně a jinak 
hendikepovaných, pokud svaz takovou aktivitu v souladu s MSF zajišťuje.  
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- Podpora a zabezpečení činnosti ústředí svazu, včetně článků jeho územní spolkové 
struktury. 

- Podpora sportovní a organizační činnosti členské základny, sportovních oddílů 
a sportovních klubů (TJ). 

- Podpora a zabezpečení pořádání domácích mezinárodních akcí, v případě, že žadatel 
pro tuto akci neobdržel finanční příspěvek z Programu VI – Významné sportovní akce 
a podpora účasti v mezinárodních soutěžích a aktivitách zejména MSF.  

 

4.5.3 Kritéria pro hodnocení 

 
Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na členskou základnu, počet členů 
příslušné MSF, počet zúčastněných zemí na vrcholných soutěžích, tradici a společenský význam 
v ČR, strukturu domácích soutěží a ekonomickou náročnost sportu.  
 

4.5.4 Specifické vymezení 
 

- V rámci Programu V může být dotace poskytnuta z důvodů vysokého 
celospolečenského významu pro ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže, 
odůvodněného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), až do výše 
100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, a to s ohledem na výši disponibilních zdrojů. 

- Za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel.  
- Výše finančních prostředků státní podpory může být proti požadavku upravena 

s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků. 
 

4.5.5 Účelové určení 
 

Dotaci lze použít pouze na: 

 

- úhradu nákladů souvisejících s realizací organizační, sportovní a servisní činnosti 
sportovní organizace (oprávněného žadatele), personální, metodické, technické, 
technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a 
materiální náklady, nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením 
programu, až do výše rozpočtovaných nákladů Programu, které prokazatelně vzniknou 
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není Rozhodnutím 
stanoveno jinak, 

- podporu činnosti ústředního orgánu sportovní organizace a článků jeho územní 
spolkové struktury, včetně činnosti členů, pobočných a sdružených spolků, související 
s plněním obsahového zaměření programu na národní, krajské, regionální a místní 
úrovni, 

- podporu zabezpečení plnění povinností ústředního orgánu sportovní organizace a 
článků její územní spolkové struktury, daných legislativně právním prostředím ČR, 
související s plněním obsahového zaměření programu, 

- úrazové, majetkové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů, 
cestovné, ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu, 

- osobní a mzdové náklady je možné čerpat až do výše 75% poskytnuté dotace, 
- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 

zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 



21 
 

účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit, zdravého životního stylu a 
podporu výchovy mládeže k pohybovým aktivitám, 

- údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku/pobočného spolku, 
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace. 
 

 

Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 3) a dary, 
- osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením 

programu, 
- reklamní a propagační činnost, 
- podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku. Ziskem není výnos z provozu 

zařízení, který je použit na úhradu nákladů souvisejících s provozem tohoto zařízení. 
Ziskem se tedy rozumí rozdíl výnosů z provozu a nákladů na údržbu a provoz. 

- úhradu nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel 
nevykonává svoji vlastní činnost dle stanov a obsahového vymezení dotace. 

 

4.6 Program VI. – Významné sportovní akce 

Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR.  

 

4.6.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je: 

- spolek (sportovní svaz) s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví 
národní sportovní autoritu (je jediným uznaným zástupcem ČR v MSF, uznané MOV, 

                                            
3)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné 

občerstvení. 
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přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů) a dále, který je jediným uznaným 
zástupcem ČR v MOV.  

- spolek s celostátní působností působící v oblasti sportu s členstvím v MSF.  
- spolek, který je jediným uznaným zástupcem ČR v MSF hasičů a záchranářů. 

 
Jeden žadatel může předložit maximálně 10 projektů v  Programu VI. 
 
Dotaci lze žádat na významné sportovní akce ve věkových kategoriích od 15-ti let výše. Nelze 
žádat o podporu sportovních akcí určených výhradně pro věkovou kategorii veteránů.  

4.6.2 Obsahové vymezení  

Sportovní akce jsou rozděleny do dvou kategorií označených písmenem A a B: 

Kategorie A:  Významné sportovní akce mimořádné důležitosti na území ČR 

Významná sportovní akce mimořádné důležitosti je akce, jejíž pořádání podmiňuje příslušná 
mezinárodní organizace, která přiděluje její pořádání, prohlášením státu, na jehož území se má 
akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce. 
Jedná se o významná MS a ME s rozpočtem rozloženým do několika let (např. MS v ledním 
hokeji, Halové ME v atletice, MS v biatlonu, ME ve fotbalu, MS v lyžování, atd.). Žadatel je 
povinen požádat o souhlas s konáním akce MŠMT, které žádost po projednání a odsouhlasení 
poradou vedení MŠMT předloží do vlády. K žádosti se přikládá předpokládaný rozpočet akce 
a studie proveditelnosti zohledňující finanční, investiční, materiální, personální a právní 
zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné 
moci, zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života a zdraví, pobytu cizinců na území ČR a 
dopravní dostupnosti, budou pro pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje 
informace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí podpory ze státního rozpočtu 
nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými 
prostředky, a informace o provozu sportovních a jiných zařízení, na něž má být podpora 
poskytnuta, po skončení akce. Žadatelé již v době podávání kandidatury jsou povinni 
informovat MŠMT o možném pořadatelství sportovní akce. Při realizaci akce je dle usnesení 
vlády možná součinnost ministerstev dle reglementu soutěže. Jedná se o mezinárodní sportovní 
akce, kde se předpokládá významný společenský, sportovní, hospodářský a ekonomický přínos 
pro ČR.   

Kategorie B: Významné sportovní akce na území ČR  

Jedná se o sportovní akce:  

- MS a ME seniorské kategorie sportů zařazených na program OH. MS a ME je zde 
určeno jako jednorázová akce, kde na konci této konkrétní akce je vyhlášen Mistr světa 
či Evropy.  

- Sportovní akce světového a evropského charakteru u sportů zařazených na program OH. 
Jedná se o světové poháry, závody a turnaje mezinárodních federací, seriály MS a ME, 
MS a ME juniorské kategorie od 15 let. 

- MS a ME seniorských kategorií sportů nezařazených na program OH.  
- Ostatní významné sportovní akce sportů zařazených na program OH. 
- Ostatní významné sportovní akce sportů nezařazených na program OH.  

 

4.6.3 Kritéria pro hodnocení 

Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na přiměřenost rozpočtu akce, preferenci 
akce, její společenskou významnost a popularitu sportu v ČR a zahraničí, blíže viz Metodický 
pokyn pro Program VI.  



23 
 

  
- Preference 1: MS a ME seniorské kategorie sportů zařazených na program OH. MS 

a ME je zde určeno jako jednorázová akce, kde na konci této konkrétní akce je vyhlášen 
Mistr světa či Evropy.  

- Preference 2: Sportovní akce světového a evropského charakteru u sportů zařazených 
na program OH. Jedná se o světové poháry, závody a turnaje mezinárodních federací, 
seriály MS a ME, MS a ME juniorské kategorie od 15 let. 

- Preference 3: MS a ME seniorské kategorie sportů nezařazených na program OH.  
- Preference 4: Ostatní významné sportovní akce sportů zařazených na program OH. 
- Preference 5: Ostatní významné sportovní akce sportů nezařazených na program OH. 
- Neplatí pro významné sportovní akce mimořádné důležitosti, které budou podporovány 

ve speciálním režimu dle usnesení vlády.  
 

4.6.4 Specifické vymezení 

Kategorie A  

- Ústřední orgány státní správy vytvářejí na základě souhlasu vlády podmínky pro konání 
akcí kategorie A. Žádost o souhlas vlády podává žadatel, který se hodlá o pořádání akce 
ucházet, prostřednictvím MŠMT. Žádost je v souladu s reglementem Mezinárodní 
sportovní federace a obsahuje všechny náležitosti dle platné legislativy. 

- Akce v kategorii A budou podporovány ve speciálním režimu dle usnesení vlády. 
Součástí usnesení vlády může být Rozhodnutí, které upravuje podmínky poskytnutí, 
využití, vyúčtování a kontroly státní dotace.  

- U schválených akcí kategorie A lze dotaci poskytnout až do výše 100 % celkových 
nákladů na akci. 

 
Kategorie B 

- V kategorii B lze poskytnout dotaci do maximální výše 30 mil. Kč na jednu akci bez 
ohledu na počet rozpočtovaných období4, tzn. celková dotace na předfinancování akce 
a následně na realizaci akce v několika rozpočtovaných obdobích (letech) nesmí 
přesáhnout 30 mil. Kč. 

- U schválených akcí kategorie B se dotace poskytuje pouze do výše 70 % celkových 
rozpočtovaných nákladů na akci. 

 

Kategorie A a Kategorie B 

- Spolek musí předložit žádost s přesným názvem na každou významnou sportovní akci 
samostatně v řádném termínu v rámci vyhlášeného programu Státní podpora sportu pro 
příslušný rok. 

- V žádosti musí být stanoven předběžný položkový rozpočet s příjmy a náklady 
související s realizací akce. 

- Výše dotace bude poskytnuta na základě možností státního rozpočtu. 
- Při vystavení Rozhodnutí a schválení rozpočtových nákladů akce vychází poskytovatel 

dotace z rozpočtu žadatele na konkrétní akci, který je uveden v žádosti a který je shodný 
s rozpočtovými náklady akce.  

- Příjemce dotace může požádat MŠMT o mimořádnou a dodatečnou změnu. 
- Pro lepší koordinaci kandidatur sportovních svazů na pořádání významné sportovní 

akce a zajištění přehledu pořádání, bude vytvořen plán pořádání významných 

                                            
4 neplatí pro akce předfinancované v roce 2016 
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sportovních akcí na území ČR s výhledem na 3 leté období, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách MŠMT. Podmínkou přijetí žádosti bude pravidelná aktualizace 
plánu pořádání významných sportovních akcí ze strany žadatelů. 

4.6.5 Účelové určení 
- Neinvestiční dotace v Programu VI v oblasti sportu je poskytnuta na základě 

vyhlášených neinvestičních programů „Státní podpora sportu“ pro příslušný rok.  
- Dotace v kategorii B se poskytuje do výše 70% celkového rozpočtu projektu5, tato 

podmínka je zahrnuta do příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu ČR. 

- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů.  

- Dotace je určena na významnou sportovní akci s časovým omezením.  

 

Dotaci lze použít pouze na:  

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- cestovné: úhrada nákladů na dopravu osob a materiálu do místa konání akce i v místě 
konání akce, včetně mezinárodních účastníků, delegátů, rozhodčích a dalších účastníků 
dle reglementu mezinárodní sportovní federace, 

- ostatní služby: úhrada nákladů na ubytování, stravování, regeneraci, lékařskou službu, 
technický servis, pronájem prostor a zařízení při realizaci významné sportovní akce, 
atd., 

- osobní náklady je možné čerpat do výše 45 % z poskytnuté dotace,  
- jiné ostatní služby: úhrada nákladů na standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu po dobu 
konání akce, mediální a telekomunikační náklady vyplývající z reglementu mezinárodní 
sportovní federace, odměny sportovcům do výše 10 % z poskytnuté dotace, propagace 
akce do výše 20 % z poskytnuté dotace, 

- příspěvky mezinárodním organizacím: úhrada povinného poplatku organizátora 
významné sportovní akce pro příslušnou mezinárodní světovou nebo evropskou 
federaci. 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- V souladu s § 6b odst. 4 zákona č. 230/2016 Sb. (novela zákona o podpoře sportu) nelze 
dotaci poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným 
způsobem porušila pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozila 
naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží. 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 

                                            
5 neplatí pro akce v kategorii A Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 
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převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace, 

- úhradu výdajů na pohoštění6 a dary. 

4.7 Program VII. – Zdravotně postižení sportovci 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i 
krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně 
handicapovaných sportovců. 
 
V rámci programu VII. mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci na období tří let.  

 

4.7.1 Oprávněný žadatel 

Žadatelem je:  
- spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz s celostátní působností 

působící pro specifický druh zdravotního postižení sportovců (dále jen „ZPS“).  
- spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, který neorganizuje postupové soutěže, ale 

zabezpečuje organizaci sportovních akcí, patří sem i Český paralympijský výbor, 
působící na základě mezinárodní autority udělené Mezinárodním paralympijským 
výborem. 

4.7.2 Obsahové zaměření  

Členění je orientováno na základní priority stanovené v bodě A, B, C, D – nutno označit v 
žádosti. 

A. Sportovní reprezentace - Podpora sportovní přípravy reprezentantů ZPS v kategoriích 
dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích (zejména na 
Paralympijských hrách (dále jen „PH“) a Deaflympijských hrách (dále jen „DH“), Global 
Games (dále jen „GG“), MS, ME, univerziádách, mezinárodních soutěžích pod patronací 
Mezinárodního paralympijského výboru a na odpovídajících kvalifikačních mezinárodních 
soutěžích, a to prostřednictvím vybraných sportovních svazů.   

B. Sportovně talentovaná mládež – Podpora mládeže, včetně stávajících SCM bez 
omezení věkové kategorie. 

C. Všeobecná sportovní činnost – Podpora všeobecné sportovní činnosti, volnočasových 
aktivit a specifické sportovní činnosti bez omezení věkové kategorie. 

D. Významné sportovní akce – Podpora významných sportovních akcí dle následujících 
priorit: 

                                            
6 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
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1. Skupina - priorita: Podpora MS u juniorů a seniorů. Sporty, které jsou na programu 
PH a DH, Global Games (dále jen „GG“), včetně zabezpečení akce Special Games (dále jen 
„SG“) a realizované prostřednictvím ČPV. Nelze akceptovat duplicitní sportovní činnost 
stejného druhu postižení. 

2. Skupina - ostatní: Ostatní soutěže jako jsou ME, světové a evropské poháry, 
mezinárodní závody, otevřená mistrovství republiky apod. Podpora bude určena pouze 
omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle spoluúčasti na realizaci sportovní 
akce a dle možností státního rozpočtu. 

4.7.3 Specifické vymezení 

- pro oblast ZPS jsou žádosti předkládány samostatně, dle obsahového zaměření. Podpora 
je zaměřena zejména na sporty, které jsou zařazeny na programu PH a DH, GG 
realizované prostřednictvím ČPV, včetně zabezpečení akce SG a realizované 
prostřednictvím ČHSO bez duplicitní účasti sportovců na GG a SG. Při vykazování 
členské základny bude řešeno duplicitní vykazování sportovců.  Nelze akceptovat 
duplicitní sportovní činnost stejného druhu postižení. 

- sportovní svaz, vč. svazů ZPS, předloží další podklady ke sportovní reprezentaci: 
finanční dotazník, seznam širší reprezentace, plán akcí, adresář členů příslušné 
mezinárodní světové federace a výkaz výkonných sportovců a jejich umístění na 
významných sportovních soutěžích (výkaz výsledků ZPS) – vše pouze v elektronické 
podobě na adresu: reprezentace@msmt.cz. Pro potřeby výpočtu budou údaje 
konzultovány s ČPV. 

- podpora je určena na činnost sportů s druhem zdravotního postižení sluchově, mentálně, 
spasticky, tělesně, zrakově a vnitřně s účelovým vymezením na (i) zapojení mládeže a 
dospělých do pravidelné sportovní činnosti ZPS, (ii) pořádání mezinárodních soutěží 
ZPS v ČR a účast na mezinárodních soutěžích ZPS, (iii) jedinečnou a prioritní národní 
autoritu pro oblast ZPS má ČPV jako člen IPC,  

- Při nesrovnalostech rozhoduje MŠMT ve spolupráci s ČPV. 
 

4.7.4 Kritéria pro hodnocení 

 
- Finanční objem státní podpory je určen do 4 podporovaných oblastí – sportovní 

reprezentace (ve vazbě na soupis výkonných sportovců a jejich umístění na vrcholných 
sportovních soutěžích), sportovně talentovaná mládež (dále jen „STM“; ve vazbě 
na počet sportovců ve věkové kategorii 6-15 let a 15-23 let a počty trenérů), všeobecná 
sportovní činnost (ve vazbě na členskou základnu) a významné sportovní akce (dle 
stanovených priorit MŠMT s ohledem na významnost akce).  

- MŠMT zohledňuje kritéria faktografického charakteru včetně společenské reflexe 
jednotlivých sportů a významné sportovní akce (počet členských zemí příslušné MSF, 
bodová hodnota úspěšnosti sportovní reprezentace, bodová hodnota materiálně 
technické náročnosti sportovního výkonu, kritérium pro individuální a týmový sport, 
společenská reflexe – společenská významnost akce, údaj o podpoře stávající struktury 
a dosavadní sportovní činnosti včetně podpory STM bez omezení věkové kategorie 
apod.).  

 

4.7.5 Účelové určení 
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Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu až do výše 100% celkových 
nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace 
poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako 
celospolečenské priority, dle programového prohlášení vlády a Koncepce rozvoje podpory sportu 
na období 2016 až 2025.  

 

Dotaci lze použít pouze na: 
- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým 

zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých spolků s celorepublikovou 
působností, dle svých registrovaných stanov v oblasti zdravotně postižených sportovců 
(dále jen „ZPS“), 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním a účastí na 
sportovních akcích v ČR a účastí sportovců a realizačních týmů na mezinárodních 
soutěžích mimo ČR, včetně kvalifikací a přípravných soustředění, prostřednictvím 
jednotlivých spolků s celorepublikovou působností, dle svých stanov, 

- činnost ústředního orgánu, ale i nižších článků v organizační struktuře spolku, dle 
registrovaných stanov,  

- realizaci sportovní činnosti do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, které 
prokazatelně vznikly v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku, na který 
byla přiznána dotace, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- mzdové náklady je možné čerpat až do výše 100% schválené dotace na program, 
- stipendia, zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky a poplatky za 

telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí 
přesáhnout výši 10% z celkové dotace. 
 

Dotaci lze dále použít na organizační zajištění 
- náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, 

regeneraci, zdravotnické zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního 
charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, 

- náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní úrazové 
pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných rozhodčích, 
technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle reglementu soutěže,  

- úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování, 
- mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na sportovní činnost a organizaci spolku 

zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami, viz vymezení výše, 
- zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní 

světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF),  
- nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF, 
- členský poplatek zastřešujícímu spolku. 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
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- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, (netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace), 

- úhradu výdajů na pohoštění7 a dary. 
 

 

4.8 Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech 

Podpora organizace sportu v základních článcích spolků. 
 

4.8.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je spolek, jehož hlavním předmětem činnosti je v souladu s jeho stanovami sportovní 
činnost nebo spolek, který vykonává sportovní činnost hasičského sportu, kterou vykonávaná 
po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti. Do této doby lze započítat i dobu, po kterou byla 
shodná sportovní činnost, která je nyní vykonávána spolkem, vykonávána jinou formou NNO. 
Doložení shodnosti činnosti a doby vykonávání této činnosti spočívá výlučně na žadateli.  
 
 
Členská základna spolku: 

- Jako podklad poskytnutí státní podpory pro rok 2017 budou použity údaje o členské 
základně spolku ke dni podání žádosti. Žadatel doloží k žádosti jmenný seznam dětí a 
mládeže do 18 let a uvede jejich rok narození. Za mládež do 18 let se považují osoby, 
které jsou mladší 18 let nebo v roce podání žádosti dosáhly věku 18 let.  

 
MŠMT stanovuje minimální výši členského příspěvku 100,- Kč na osobu u dětí a mládeže do 
18 let na období 1 roku. U zdravotně postižených sportovců, v případech zřetele hodných, je 
možné členský příspěvek snížit.  
 

4.8.2 Obsahové zaměření 
Obsahové zaměření je výhradně orientováno na přímou podporu sportovních 
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, 
organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné 
činnosti dětí a mládeže.  
 

                                            
7 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
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4.8.3 Specifické vymezení 
- podpora je určena výlučně na činnost TJ/SK, tj. na sportovní vybavení, výstroj a 

personální zabezpečení práce trenérů a asistentů, zdravotní a metodické zabezpečení 
nemateriální náklady (služby), provozní materiální náklady a nájemné prostor při práci 
s dětmi a mládeží v TJ/SK. Z programu VIII budou podporovány pouze TJ/SK, které se 
pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 12 

členů mladších 18 let. Vzhledem k specifickým podmínkám činnosti TJ/SK zdravotně 
postižených sportovců se pro tyto spolky snižuje limit na 5 zdravotně postižených členů 
mladších 18 let, 

- sportovní činnost musí být pravidelná v minimálním požadovaném rozsahu 1 x hodina 
týdně, 

- každý oprávněný žadatel smí podat v programu pouze jednu žádost, 
- v rámci podpory organizace sportu může být dotace poskytnuta z důvodů vysokého 

celospolečenského významu pro ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže 
odůvodněného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) až do výše 
100 % rozpočtovaných nákladů projektu, uvedených v žádosti o dotaci, a to s ohledem 
na výši disponibilních zdrojů; 

 
Upozornění pro žadatele: 
- na základě posouzení žádosti může být výše finančních prostředků poskytovatelem 

upravena ve vztahu k možnostem státního rozpočtu, 
- použití dotace se řídí podle účelového určení a podmínek použití neinvestičních dotací 

poskytnutých v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro příslušný rok, 

- žadatel podáním žádosti souhlasí se zveřejněním souhrnné informace o celkovém počtu 
dětí a mládeže do 18 let v členění dle jednotlivých sportů na internetových stránkách 
MŠMT, 

4.8.4 Účelové určení 

Dotaci lze použít pouze na: 
 

- úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a 
obsahové činnosti spolku dle obsahového zaměření programu, a to zejména v oblasti 
zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže bez spoluúčasti 
do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, které prokazatelně vzniknou 
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta,   

- činnost spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním obsahového 
zaměření programu, 

- trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady 
(služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní 
činnosti dětí a mládeže, 

- podíl nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeže do 18 let, 
tvoří minimálně 50 % z celkové dotace, tato podmínka platí pouze pro TJ/SK, které 
obdrží dotaci vyšší než 100.000 Kč, 

- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, nájemné 
prostor, provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti dětí 
a mládeže, související s plněním obsahového zaměření programu, maximálně do výše 
50% z celkové dotace, 
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- vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výstroj, výzbroj) pro 
sportování dětí a mládeže do 18 let maximálně do výše 50% z celkové dotace.  (Nejedná 

se o sportovní materiál související s vybavením sportovního zařízení). 

 

Dotace nesmí být použita na: 
 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace, 

- nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu, 
- úhradu výdajů na pohoštění8 a dary, 
- duplicitní úhradu stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního 

rozpočtu. 
 

4.8.5 Kritéria pro hodnocení 

 

Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na posouzení celkového rozpočtu žádosti 
a požadavku na státní dotaci, vykázaný počet členů (dětí a mládeže do 18 let) a aktivitu dětí 
a mládeže.  
 
Aktivita dětí a mládeže se dělí na 2 kategorie: 1) děti a mládež cvičící 1x týdně v průběhu školního 
roku a 2) děti a mládež, která cvičí minimálně 2x týdně v průběhu školního roku a navíc se 
pravidelně účastní sportovních soutěží, což bude předmětem výpočtu dotace. Soutěž musí být 
oficiální, organizovaná sportovním svazem nebo zastřešující organizací. Požadavek na pravidelnou 
účast na soutěži je stanoven minimem čtyř turnajů/závodů u individuálních sportů a minimálně 
čtyřmi soutěžními zápasy u kolektivních sportů v rámci posledních 12 měsíců.  
 

                                            
8 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
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4.9 Program IX. – Organizace školního a univerzitního sportu  

Podpora organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na mezinárodních akcích v 
zahraničí. 
 
V rámci Programu IX mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci na období tří let.  
 

4.9.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je zapsaný spolek s celostátní působností, jehož hlavní činností dle jeho stanov je 
působení v oblasti školního a univerzitního sportu.  
 

4.9.2 Obsahové vymezení 
O dotaci lze žádat pouze na sportovní činnost žáků školních klubů a členů univerzitních 
sportovních klubů, včetně specifických soutěží republikového charakteru, činnost ústředního 
orgánu a na činnost školního a univerzitního sportu v oblasti sportovní reprezentace ČR. V 
oblasti univerzitního sportu se jedná o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, 
soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) a 
v oblasti školního sportu o světové Gymnaziády. Ve výjimečných případech lze žádat na 
pořádání mezinárodních akcí v ČR, pokud žadatel neobdržel příspěvek z Programu VI – 
Významné sportovní akce.  
  

4.9.3 Specifické vymezení 

 

- V případě schválené žádosti se dotace poskytuje pouze na obsahové vymezení 
Programu IX - až do výše rozpočtovaných nákladů. 

- Účelové určení čerpání státních prostředků je součástí vydaného Rozhodnutí o 
poskytnutí státní dotace. 

 
 

4.9.4 Kritéria pro hodnocení  
 
Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na zpracování žádosti, přehlednost rozpočtu 
(přiměřenost výše rozpočtu směrem k cílům a obsahu činnosti), společenskou významnost 
(očekávaný přínos činnosti/dopady, zapojení počtu dětí, mládeže a studentů) a naplnění cílů 
podpory rozvoje sportu (systematická podpora sportování dětí, mládeže a studentů, podpora 
realizované pravidelné sportovní činnosti, společenský dopad na cílové skupiny v oblasti 
pohybového vzdělávání a získávání optimální tělesné kondice).  
 

4.9.5 Účelové určení 
- Dotace se poskytuje až do výše 100% celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. 
- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 

evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován více orgány státní 
správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 100% celkových nákladů projektu. 
Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze státního 
rozpočtu není dovolena. 
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Dotaci lze použít pouze na: 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým 
zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých spolků s celorepublikovou 
působností, dle hlavní činnosti svých platných a účinných stanov v oblasti školního a 
univerzitního sportu, 

- pravidelnou mimoškolní sportovní činnost žáků a studentů školních a univerzitních 
sportovních klubů, 

- zabezpečení činností dle obsahového zaměření programu (zdravotní, metodické, 
organizační, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady - služby, provozní 
a materiální náklady, nájemné prostor), 

- organizaci a zajištění specifických školních soutěží a soutěží studující mládeže na 
vyšších odborných školách, univerzitách a vysokých školách v ČR, 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním 
významných sportovních akcí v ČR prostřednictvím České asociace univerzitního 
sportu (ČAUS), pokud na stejnou akci neobdrží finanční příspěvek z Programu VI, 

- v lichých letech na účast sportovců a realizačních týmů na Zimních a Letních světových 
Univerziádách a v sudých letech na Akademických mistrovstvích světa těch sportů, 
které nejsou na programu světových univerziád, 

- úhradu nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu na standardní úrazové a 
cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, na tzv. nástupové oblečení na vrcholných 
mezinárodních soutěžích, úhradu povinného poplatku za členství, za organizaci akce 
pro Mezinárodní světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF nebo ESF), 
léčebné náklady v zahraničí, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu, 
stipendia. 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním 
významných sportovních akcí v ČR a účastí sportovců a realizačních týmů na 
mezinárodních soutěžích mimo ČR prostřednictvím Asociace školních sportovních 
klubů (dále jen „AŠSK“), pokud na stejnou akci neobdrží dotaci z Programu VI, 

- činnost spolku s celostátní působností, včetně činnosti jeho členů, členských organizací, 
pobočných a sdružených spolků v organizační struktuře spolku zajišťujících činnost 
související s plněním obsahového zaměření programu na krajské, regionální a místní 
úrovni dle platných a účinných stanov, 

- realizaci činnosti, podle obsahového zaměření programu bez spoluúčasti až do výše 
rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vznikly v kalendářním roce,  
ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak, 

- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, ubytování, stravování související s plněním 
obsahového zaměření programu, 

- činnost ústředního orgánu (ale i nižších článků v organizační struktuře spolku, dle 
registrovaných stanov), 

- Osobní náklady je možné čerpat až do výše poskytnuté dotace, 
- vybavení sportovními potřebami a sportovním materiálem neinvestičního charakteru 

nejvýše však do 25 % z poskytnuté dotace, 
- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 

zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- odměny za sportovní výsledky, organizační činnost realizačních týmů a další poplatky 
související s předmětnou činností (např. telekomunikační služby), jejichž součet nesmí 
přesáhnout výši 10% z poskytnuté dotace. 
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Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, (netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace), 

- úhradu výdajů na pohoštění9 a dary. 
 

4.10  Program X. – Projekty pro sportování veřejnosti 

Podpora tělovýchovných, sportovních a turistických akcí, kampaní, testování výkonnostní 
úrovně a ověřování fyzické zdatnosti s orientací na širokou veřejnost. 

 

4.10.1 Oprávněný žadatel 
Žadatelem je spolek s celostátní působností, jehož hlavní činností dle stanov je realizace 
tělovýchovné, sportovní nebo turistické činnosti.  
 

4.10.2 Obsahové vymezení 
 
O dotaci lze žádat pouze na zabezpečení propagačně-motivačních sportovních akcí ve spojení 
s poradenstvím pro oblast sportu v orientaci na širokou veřejnost se záměrem podporovat 
celoživotní aktivní způsob života občanů v ČR realizovaných prostřednictvím spolku 
s celostátní působností a s ohledem na strategické cíle rozvoje sportu pro všechny, které 
vycházejí z Koncepce podpory sportu 2016 – 2025.  
  

4.10.3 Specifické vymezení 

 

- Dotace může být poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu pro 
ovlivňování zdravého životního stylu odůvodněného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(dále jen „Rozhodnutí“), až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, a to 
s ohledem na výši disponibilních zdrojů. 

                                            
9 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
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- V případě schválené žádosti v rámci podpory projektů pro sportování veřejnosti se dotace 
poskytuje pouze na obsahové vymezení Programu X - až do výše 100% rozpočtovaných 
nákladů. 

- Výše finančních prostředků státní podpory může být upravena proti požadavku s 
ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků. 

- Účelové určení čerpání státních prostředků je součástí vydaného Rozhodnutí při 
poskytnutí státní dotace. 

 

4.10.4 Kritéria pro hodnocení 

Finanční objem státní podpory se stanovuje v návaznosti jednak na transparentní popis projektu 
v žádosti (charakteristika projektu, předpokládaný termín, místo konání a jeho četnost, způsob 
realizace, cílová skupina a dodržení podmínek účelového určení pro program), jednak na bodové 
hodnocení příslušného projektu s ohledem na zpracování žádosti (formální stránku), přehlednost 
rozpočtu (finanční stránku) a společenský dopad (cíl programu). Preferovány jsou dlouhodobé 
propagačně motivační tělovýchovné, sportovní a turistické akce. 
 

4.10.5 Účelové určení 
- V případě programu X se dotace poskytují až do výše 100% celkových rozpočtových 

nákladů projektu.  

- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých 
státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 100 % celkových 
rozpočtových nákladů projektu. 

- Dotace jsou poskytovány na podporu propagačně-motivačních sportovních akcí a 
poradenství pro širokou veřejnost s časovým omezením na dobu tří let u schválených 
projektů. Žádosti i vyúčtování budou vyřizovány každoročně. 

- V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 
 

 

Dotaci lze použít pouze na:  
 

- úhradu nákladů souvisejících s plněním obsahového zaměření programu a realizací 
schváleného projektu (zdravotní, metodické, organizační, technické a servisní 
zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné 
prostor), 

- činnost sportovního spolku s celostátní působností související s obsahovým zaměřením 
programu, včetně činnosti jeho členů, členských organizací, pobočných a sdružených 
spolků v organizační struktuře sportovního spolku zajišťujících realizaci schváleného 
projektu na národní, krajské, regionální a místní úrovni dle platných a účinných stanov, 

- pro účely stanovené v programu se dotace poskytují až do výše 100% celkových 
rozpočtových nákladů projektu, jež prokazatelně vznikly v kalendářním roce, ve kterém 
je dotace poskytnuta s tím, že při vyúčtování dotace musí být příjemcem dotace 
prokazatelně vykázán, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  
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- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, ubytování, stravování související s plněním 
obsahového zaměření programu a realizací schváleného projektu, 

- osobní náklady je možné čerpat až do výše 45 % z poskytnuté dotace, 
- vybavení sportovními potřebami a sportovním materiálem neinvestičního charakteru 

nejvýše však 50% z poskytnuté dotace.  
- odměny za sportovní výkony (drobné ceny – sportovní potřeby, hračky, cukrovinky, 

květiny),  
- náklady na propagaci, poradenství a popularizaci sportovních aktivit souvisejících 

s realizací schváleného projektu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 20% z poskytnuté 
dotace. 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku nebo 
technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické 
životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 10) a dary11,  
- osobní náklady, tj. mzdové náklady zaměstnanců - členů realizačního týmu, včetně 

povinného zákonného pojistného placeného zaměstnavatelem, nad výši 45 tis. Kč na 
osobu a měsíc,  

- reklamní a propagační činnosti, které nesouvisejí s realizací projektu, 
- duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
 

11) Ceny pro účastníky soutěží do hodnoty 500 Kč nejsou považovány za dar. 
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5 Harmonogram  
do 31. 10. – vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci  
30. 11. - uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci 
do 31. 12. – formální kontrola žádostí 
do 31. 1. – konečný termín pro zaslání vyúčtování a závěrečných zpráv za předchozí rok (ze 
strany spolků) 
únor – kontrola vyúčtování za předchozí rok a zasedání expertních komisí 
do 31. 3. – předložení výsledků ke schválení do porady vedení MŠMT a jejich zveřejnění na 
webové stránce MŠMT 
 
 

6 Účast v Programech 

Dotace mohou být poskytovány podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. pouze 
spolkům. Státní podpora Rezortních sportovních center (RSC) MŠMT, Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra a Antidopingového výboru není veřejně vyhlašována a poskytování 
finančních prostředků se uskutečňuje rozpočtovým opatřením prostřednictvím Ministerstva 
financí v souvislosti se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů.  
 

7 Předkládání žádostí v rámci Programů 

7.1 Forma předkládání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen žádost)  

Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve 
zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz. Po řádné 
registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem.  
 
Dále žadatel vyplní základní údaje ke spolku (tzv. profil spolku) a vloží relevantní přílohy 
týkající se spolku (viz níže). Dalším krokem je vložení žádosti  
včetně povinných příloh. Přílohy se do elektronického systému vkládají jako dokumenty ve 
formátech DOC/DOCX, XLS/XLSX (případně ODT, ODS) nebo PDF. 
 
Žádost se podává v elektronické, datové i v listinné podobě. Zaslání žádosti jinou formou (např. 
elektronickou poštou, na CD apod.) není možné. Po uzavření elektronické žádosti je nutné 
vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat pomocí datové schránky nebo 
doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí 
být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva se žádostí musí 
být označena slovy „Dotace  –". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého 
spolek svůj projekt podává. 
 

7.2 Náležitosti žádosti  

Elektronická forma žádosti (v systému IS-SPORT) musí obsahovat: 
- vyplněný profil organizace včetně příloh, kterými jsou: 
- aktuální stanovy (Pozn. – platí i pro žadatele, které mají s MŠMT uzavřené 

Memorandum o dlouhodobé spolupráci), registrační název uvedený v žádosti 
o dotaci musí být shodný s názvem uvedeným ve stanovách,  
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- potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce), 
- výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce), 
- řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok. Výroční zpráva musí 

stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost 
v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o 
majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích).  

- vyplněnou žádost, která obsahuje i projekt (dle závazné osnovy, která je v IS-
SPORT uvedena). 

- součástí žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity. 
 
Listinná forma žádosti o dotaci musí obsahovat: 

- žádost o dotaci, která automaticky obsahuje i projekt, vytištěnou ze systému IS-
SPORT, opatřenou podpisem statutárního orgánu. 

 
S ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné formy žádosti 
jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková vazba).   
 

7.3 Způsob podání a termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 

 
Žádosti o poskytnutí dotace v programech č. I. – X. musí být vloženy  
a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen. 
 
V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do 30. listopadu 
2016. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno 
nejpozději datum 30. 11. 2016. 
Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším poštovním 
razítkem nebude brán zřetel.  
 
Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu let 
2016/2019: 

- první (základní) kolo - předkládání žádostí  do 30. listopadu 2016, 2017, 2018  
- druhé kolo  - předkládání žádostí  do 30. června 2017, 2018, 2019 
- třetí kolo  - předkládání žádostí  do 30. září 2017, 2018, 2019 

 
Poznámka: 

- Druhé a třetí kolo mohou být ukončeny s ohledem na stav finančního objemu rozpočtu 
v oblasti sportu. 

 

7.4 Upozornění 

- na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle těchto Programů není právní nárok  
a proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace se není možné odvolat. 

- předložené žádosti/projekty (přijaté i nepřijaté) se nevracejí. 
- podpořené organizace jsou povinny skutečnost o finanční podpoře projektu/náplni 

programu MŠMT prezentovat v informačních materiálech nebo předmětech, které 
souvisejí s podpořeným projektem/náplní programu a jsou určené pro veřejnost, 
případně na sportovištích. 
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7.5 Podmínky pro splnění formálních a věcných náležitostí 

V rámci formální kontroly MŠMT kontroluje plnění jednotlivých podmínek, které vedou buď 
k vyřazení žádosti/projektu nebo k navrácení žádosti/projektu žadateli k doplnění.  
 
Projekt/žádost bude vyřazen/a z formálních důvodů, pokud: 

- žádost v listinné nebo elektronické formě bude předložena po stanoveném termínu 
- žádost v listinné formě neodpovídá žádosti v elektronické formě  
- organizace nesplňuje podmínku právní formy 
- organizace nemá ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu sportovní nebo 

tělovýchovnou činnost jako jednu z hlavních činností, 
- listinná forma žádosti nebude obsahovat podpis statutárního orgánu 
- listinná forma žádosti je neúplná, např. neobsahuje přílohu, kterou je rozpočet 

členěný dle aktivit   
- střešní organizace nesplňuje podmínku pětileté činnosti před podáním žádosti 

 
Projekt/žádost bude navrácen/a žadateli k doplnění v případě, že elektronická forma žádosti 
neobsahuje všechny požadované přílohy nebo jsou některé z nich neaktuální. V tomto případě 
má žadatel na úpravu žádosti pět kalendářních dní ode dne, kdy mu byla e-mailem (na adresu 
uvedenou v IS-SPORT) odeslána výzva k nápravě. Pokud v tomto termínu žadatel neupraví 
svou žádost, žádost může být vyřazena. 
 
Případnou (odůvodněnou) žádost o udělení výjimky z pravidel uvedených v těchto Programech 
je možno zaslat na adresu odboru sportu MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Ten 
žádost posoudí a zpracuje k ní své stanovisko. Na základě tohoto návrhu rozhodne o udělení 
nebo zamítnutí výjimky náměstkyně ministryně.  

7.6 Účel použití a pravidla použití dotace 

Neinvestiční dotace se v souladu se Zásadami vlády poskytuje maximálně do výše 70% 
celkových nákladů projektu uvedených v žádosti o dotaci s výjimkou: Programu I – Sportovní 
reprezentace ČR, Programu II – Sportovně talentovaná mládež, Programu III – Činnost 
sportovních organizací, Programu V – Činnost sportovních svazů, Programu VII – Zdravotně 
postižení sportovci, Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a 
tělovýchovných jednotách, Programu IX – Organizace školního a univerzitního sportu a 
Programu X – Projekty na sportování veřejnosti. Projekt může být spolufinancován z obecních 
a krajských rozpočtů, evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován 
dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových 
nákladů projektu.  
 
MŠMT poskytne dotaci na základě rozhodnutí podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů. Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 
1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána dotace. Dotaci lze použít i na úhradu 
výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí 
s účelem dotace vymezeným tímto rozhodnutím. Rozhodnutí obsahuje další podmínky pro užití 
dotace (tzv. účelové určení) a formulář vyúčtování. Dotace mohou být využity v souladu 
s obsahem žádosti/projektu a na účely vymezené v rozhodnutí. Dotace se poskytuje jen na 
úhradu nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být 
zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. 
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Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel podle posouzení 
ústředního orgánu správně, včas a úplně vyúčtuje dotace poskytnuté ústředním orgánem 
v předchozím roce, provede s poskytovatelem finanční vypořádání dle § 14 odst. 11 zákona 
č. 218/2000 Sb. a vrátí do státního rozpočtu finanční prostředky, které nebyly vyčerpány. 
 

7.7 Úpravy rozpočtu 

Žadatelé, kterým bude poskytnuta dotace v částce nižší než požadované, budou bez zbytečného 
odkladu vyzváni MŠMT k zaslání akceptace navržené výše dotace (viz Příloha č. 4). Bude-li 
mít žadatel zájem projekt/náplň programu realizovat i s poskytnutím dotace v nižší než 
požadované výši, zašle akceptaci bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději do 10 
pracovních dnů MŠMT. Součástí akceptace bude rozpočet projektu dle nákladových položek 
upravený podle akceptované výše navrhované dotace, a to včetně nákladových položek 
hrazených z dotace. 
 

8 Technické a administrativní zabezpečení Programů 

Programy vyhlašuje MŠMT. Za jejich realizaci zodpovídá odbor sportu. Odbor sportu 
zabezpečuje: 

- vyhlašování Programů,  
- hodnocení projektů (žádostí o dotace),  
- přijímání a evidenci projektů, 
- formální kontrolu projektů, 
- organizační a technické zabezpečení hodnotícího procesu, 
- metodickou, konzultační a poradenskou činnost, 
- schvalovací řízení v rámci MŠMT, 
- monitoring a kontrolní činnost. 

 

9 Řízení, zabezpečení a hodnocení Programů 

9.1 Uvolňování finančních prostředků 

Finanční prostředky na schválené projekty v 1. kole zašle MŠMT na účty příjemců na základě 
rozhodnutí nejpozději do 31. března rozpočtového roku, pokud žadatel do tohoto data splní 
podmínky pro poskytnutí státní dotace. Dotace je vyplacena jednorázově.  
 

9.2 Poradní expertní komise 

Projekty/žádosti posuzuje a návrhy na poskytnutí dotace zpracovává poradní expertní komise. 
Členy poradních expertních komisí jmenuje ministryně na návrh odboru sportu. Poradní 
expertní komise jedná podle Statutu a Jednacího řádu schváleného Poradou vedení.  

Hodnocení probíhá na základě hodnotících kritérií, která jsou popsána u jednotlivých programů.  

Závěry expertních komisí mají pouze doporučující charakter. Konečné rozhodnutí  
o přidělení dotací je, po projednání vedením MŠMT, v kompetenci ministryně. 
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9.3 Kontrola 

- Příjemce dotace, resp. konečný příjemce dotace je odpovědný za účelné, správné 
a hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
Příjemce dotace předkládá na odbor sportu MŠMT vyúčtování dotace dle 
stanoveného postupu. Příjemce, resp. konečný příjemce dotace je zodpovědný za 
případné nedostatky, které se vztahují k vyměření sankcí při porušení rozpočtové 
kázně, např. nedodržení 3E. 

- MŠMT je (jako správce kapitoly), v souladu s § 39 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), v platném znění, odpovědné za hospodaření s prostředky státního 
rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole a za provádění 
kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu. 

- MŠMT vykonává v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční 
podporu a u příjemců této podpory, s výjimkou těch, jimž byla poskytnuta veřejná 
finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku. 

- V rámci zajišťování finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, provádí MŠMT předběžnou, průběžnou  
a následnou veřejnosprávní kontrolu. Žadatel o veřejnou finanční podporu a 
příjemce dotace je povinen poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánům 
ministerstva a jiným kontrolním orgánům, které vykonávají kontrolu podle jiných 
právních předpisů (např. Nejvyšší kontrolní úřad, územní finanční orgány aj.).  

- v případě podezření na porušení rozpočtové kázně je MŠMT povinno upozornit na 
tuto skutečnost příslušné finanční orgány v souladu s § 44 zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 353/2003 o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Povinností žadatelů je zaslat kopie protokolů z kontrol prováděných Finančním 
úřadem – územním pracovištěm, Nejvyšším kontrolním úřadem nebo jiným 
kontrolním orgánem odboru sportu MŠMT do 30 dnů po obdržení konečného 
protokolu. 

 

9.4 Vyúčtování a finanční vypořádání poskytnutých dotací 

Spolky odpovídají za hospodárné, efektivní a účelné použití poskytnutých prostředků státního 
rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. Jejich čerpání spolky evidují 
v účetnictví, odděleně v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití státní dotace musí 
být viditelně označeny. 
 
Finanční prostředky dotace mohou být použity v průběhu celého roku (není-li stanoveno jinak), 
nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.  
 
Vypořádání vztahů se státním rozpočtem bude provedeno na základě vyhlášky č. 367/2015 Sb., 
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem.    
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Vyúčtování poskytnutých dotací (Příloha 1b.) předloží spolek odboru sportu MŠMT nejpozději 
do 31. 1. následujícího roku za všechny poskytnuté dotace současně, a to jak v tištěné, tak 
elektronické verzi. 
 
S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí spolek vrátit nevyčerpané finanční prostředky. 
Pokud organizace vrátí tyto prostředky do konce běžného účetního roku, poukazují se na účet 
821001/0710.  

Po 31. 12. se veškeré nevyčerpané finanční prostředky poukazují na účet MŠMT 6015-
821001/0710, a to nejpozději do 15. 2. Po tomto termínu se nevyčerpané dotace vrací do 
státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu – územního pracoviště. 
Spolek je povinen celou dotaci, ke které nepodala vyúčtování v řádném termínu, vrátit zpět do 
státního rozpočtu. 
 
Kontrola poskytnuté dotace se provádí v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
Zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rozpočtované období, v němž mu byla dotace 
poskytnuta, nahraje spolek do informačního systému IS-SPORT na adrese 
http://isport.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace do 30. 6. roku následujícího po roce, 
kdy byla spolku poskytnuta dotace. Další možnost je zaslat ji e-mailem na adresu 
dotace.sport@msmt.cz. Nepředání zprávy o činnosti ve stanoveném termínu může být 
důvodem k neposkytnutí dotace v následujícím roce. 
 
 

9.5 Zvláštní ustanovení 

- Pokud soud spolek zruší a nařídí jeho likvidaci je povinen tuto dotaci, nebo její 
odpovídající část, neprodleně vrátit MŠMT na účet, ze kterého byla dotace 
poskytnuta (viz podmínky Rozhodnutí). To samé platí v případě, kdy dojde ke 
zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace 
poskytnuta. Na základě této skutečnosti je MŠMT je povinno zahájit řízení o odnětí 
dotace na základě ustanovení §15 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech.  

- Veškeré informace k vyhlášeným Programům, podaným projektům jednotlivými 
spolky, změnám, doplňkům, prioritám atd. bude MŠMT poskytovat výhradně 
prostřednictvím webové stránky MŠMT www.msmt.cz/sport.  

- Věcně příslušná sekce MŠMT pro potřeby těchto programů vydá prováděcí 
metodické pokyny, které budou pro příjemce dotací závazné. 

- Úpravy ve vyhlášených Programech, které jsou technického a administrativního 
charakteru, jsou v kompetenci věcně příslušného náměstka ministra/ministryně. 

- Údaje o členské základně budou v žádostech aktualizovány v souladu s novelou 
zákona o sportu č. 230/2016 Sb.  
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10 Definice vybraných pojmů 

Pro potřeby těchto Programů 

 

Spolek, zapsaný spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů založený k naplňování 
společného zájmu alespoň třemi osobami podle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
(občanský zákoník).  
 
Pobočný spolek je organizační jednotka spolku, jehož právní osobnost se odvozuje od právní 
osobnosti hlavního spolku. Vzniká v den zápisu do veřejného rejstříku – viz zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
 
Za organizované členy se považují ti, které jsou řádně registrovanými členy spolku a platí 
členské příspěvky. 
 
Za neorganizované členy se považují ti, kteří nejsou registrovanými členy spolku. 
 
Působnost organizace znamená, že organizace má v daném místě alespoň organizační jednotku 
tedy nikoliv pouze své členy nebo účastníky akcí. 
 
Projekt – soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních činností 
k dosažení stanovených cílů. 
 
Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, 
zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. 
 
Sportovní svazy jsou spolky s celostátní působností, které sdružují fyzické a právnické osoby, 
zejména sportovních kluby a tělovýchovné jednoty v konkrétním sportovním odvětví na území. 
Sportovní svazy, řídí a organizují činnost sportovního odvětví na území České republiky a to 
zejména v oblasti soutěží, státní sportovní reprezentace a systému talentované mládeže. 
Zpravidla jsou členy střešních sportovních organizací. Mají v daném sportovním odvětví 
národní sportovní autoritu, odvozenou od členství v příslušných mezinárodních organizací, ve 
kterých zastupují sportovní odvětví za Českou republiku, s výjimkou spolků, které provozují 
svoji činnost výhradně na národní úrovni.  
 
Národní sportovní autoritu má sportovní svaz s celostátní působností, který je jediným uznaným 
zástupcem sportovního odvětví ČR v příslušné mezinárodní sportovní federaci, která má 
alespoň 20 členů.  
 
Sportovní kluby jsou spolky, jejich hlavní činností je provozování a zajišťování činnosti 
jednoho sportovního oddílu, na místní (zpravidla obecní) úrovni. Jsou základními články 
sportovních svazů a střešních sportovních organizací.  
 
Tělovýchovné jednoty jsou spolky, jejich hlavní činností je provozování a zajišťování činnosti 
více sportovních oddílů na místní (zpravidla obecní) úrovni. Jsou základními články 
sportovních svazů a střešních sportovních organizací.  
 
Střešní sportovní organizací jsou spolky s celostátní působností, které na základě dobrovolnosti 
sdružují sportovní svazy, sportovní kluby (tělovýchovné jednoty). Jejich posláním je 
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podporovat sport, zastupovat a chránit práva a zájmy členů při jednáních na úrovni orgánů státní 
správy a samosprávy a dalších veřejných i soukromých institucí. Poskytují členům servis a 
vytváří platformu ke vzájemné spolupráci, mohou provozovat a organizovat vlastní aktivity na 
podporu sportu a svých členů. 
 
Vrcholový a profesionální sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, 
organizovanou ve sportovních oddílech a odborných pracovištích.  Nároky na řízení 
vrcholového sportu přesahují možnosti dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí 
sportovní svazy. Činnost vrcholových sportovců je určitým společenským závazkem. 
Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je veřejnost. Plní funkci 
propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem reprezentace 
České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován zpravidla v obchodních 
společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve fotbale, ledním 
hokeji). 
Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává 
sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována. 
 
Sportovní reprezentace jedná se o účast sportovců, trenérů, realizačních týmů na mezinárodních 
sportovních akcích a soutěžích organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, 
organizacemi a Mezinárodním olympijským výborem či Mezinárodním paralympijským 
výborem, na které byli nominování příslušným sportovním svazem, organizací. 
 
Reprezentant je sportovec, jmenovaný či nominovaný příslušným sportovním svazem 
k přípravě a účasti na vrcholných evropských a světových soutěžích, organizovaných 
mezinárodními sportovními federacemi a Mezinárodním olympijským výborem.  
 
Sportovně talentovaná mládež je okruh sportující mládeže, které je věnována systematická 
soustavná péče za účelem budoucí úspěšné sportovní reprezentace. Výběr, výchovu a 
zabezpečení sportovní přípravy v konkrétním sportovním odvětví organizuje a zabezpečuje 
výhradně sportovní svaz ve vlastním systému. 
 
Školní sport je zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních sportovních 
klubech, s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury základních, středních a vysokých škol. 
Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a 
vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího 
programu. 
 
Sportovní střediska jedná se o dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně 
talentované mládeže se státní podporou. Program nahradil projekt „Intenzifikace sportovních 
tříd“, který byl finančně dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Cílem je podpora sportovní 
přípravy talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 - 15 let.  

Sportovní centra mládeže jsou dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované 
mládeže se státní podporou. Je dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Tvoří efektivní 
článek péče o talentovanou mládež dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 -19 let). 
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Vrcholová sportovní centra mládeže jsou dlouhodobý program systému přípravy sportovců ke 
sportovní reprezentaci státu ve věkové kategorii 19 - 23 let, který eliminuje negativní dopad 
změn podmínek pro sportovní přípravu v tomto věku (dokončení střední školy, vysoká škola 
nebo pracovní poměr) a výkonnostní náročnost přechodu do seniorské kategorie (aspiranti do 
systému Rezortních sportovních center).  
 
Sportovní akademie je nově zřizovaný program zařazený do systému přípravy talentované 
mládeže se státní podporou. Jedná se o sportovní přípravu talentů věkové kategorie 6 až 19 let 
s možností rozšíření až 23 let., kde se soustřeďuje sportovní výchova dětí a mládeže včetně 
výkonnostního růstu a jejich vzdělávání. 
 
Rezortní sportovní centra jsou odborná pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva vnitra (MV), která vytvářejí organizační, 
materiální, sociální, personální, zdravotní a sportovně technické podmínky pro přípravu 
sportovců s nejvyšší výkonností ke sportovní reprezentaci státu. 
 
Významná sportovní akce mimořádné důležitosti je akce, jejíž pořádání podmiňuje organizace 
přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce 
uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce. 
 
 
 

11 Přílohy 

1. Rozhodnutí 
2. Dodatek k Rozhodnutí 
3. Finanční limity na vybavení  
4. Akceptace navržené výše dotace 



Příloha 1a. 

Ke každému programu samostatně – označit číslo Programu I až X  - Tabulka k vyúčtování dotace za rok  2 0 1 7 
Vyúčtování v jednom vyhotovení na odbor sportu MŠMT nejpozději do 31. ledna následujícího roku – vyplňuje příjemce dotace 
 

Příjemce dotace:                                                                                   telefon/fax/e-mail:   
  

Číslo 
rozhodnutí 

Účel dotace   
 

Celkový 
objem dotace 

v  Kč 

Dotace  
po změnách 

v  Kč  

Skutečnost 
k 31. 12.  

v Kč 

Mzdové 
náklady 

v % 

Hrazeno z 
vlast. zdrojů v 

Kč 

Vratka  
do 

31.12. 

Vratka  
po 

31.12. 

 Program č.          

                                                                                                                                                              v Kč 
 
 
 
 

z toho: 

Spotřeba materiálu  

X 

   

Cestovné     

Ostatní služby     

Mzdové náklady     

Jiné ostatní náklady     

Příspěvky mezinárodním organizacím     

C e l k e m :     

Místo uložení dokladů:    

Zpracoval: Datum, jméno, podpis     Zodpovídá: 
    Statutární orgán 

Datum, jméno, podpis 

Za revizní orgán: Datum, jméno, podpis  Razítko příjemce dotace:                         
                                                               

Poznámka: Připojit k vyú čtování dokumenty stanovené v článku 6, bod 8 Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu I 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu až do výše 100% rozpočtovaných 
nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace 
poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu v oblastech, které jsou stanoveny jako 
celospolečenské priority, dle programového prohlášení vlády a Koncepce podpory sportu na 
období 2016-2025.  

Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců v ČR 
i v zahraničí, účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích mimo území ČR 
(zejména olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a juniorů, včetně 
kvalifikačních soutěží, YOG, EYOF, prostřednictvím vybraných sportovních svazů a 
organizací včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou programu.  
 

Dotaci lze použít pouze na: 

- Spotřebu materiálu:vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným 
majetkem podle zákona o daních z příjmů související s provozem sportovního zařízení, 
celkově však nejvýše do 25 % z poskytnuté dotace, netýká se spotřebního materiálu 
použitého na údržbu a provoz sportovních zařízení spotřebovaného v kalendářním roce 
poskytnutí dotace. Vybavení hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, 
který má charakter související s plněním obsahového zaměření programu a jehož ocenění je 
nižší nebo rovno 40 tis. Kč, celkově však nejvýše do výše 25% z poskytnuté dotace. 

- Cestovné:úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního 
týmu), (včetně víz), zvířat a materiálu,  

- Ostatní služby:úhrada nákladů na ubytování, regeneraci, zdravotní zabezpečení členů 
reprezentačního a realizačního týmu, technický servis, nájemné prostor související se 
sportovní přípravou reprezentantů, stravování včetně nákladů na zkvalitnění stravy sportovců, 
trenérů a členů realizačního týmu, na podporu antidopingového programu a potřeb 
souvisejících se zajištěním dopingových testů a další služby bezprostředně spojené se 
sportovní přípravou k reprezentaci, 

- Jiné ostatní služby:úhrada nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu 
na standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, na tzv. nástupové oblečení 
na vrcholných mezinárodních soutěžích, úhradu povinného poplatku za členství, za organizaci 
akce pro Mezinárodní světovou federaci (dále jen „MSF“) nebo Evropskou sportovní 
federaci, léčebné náklady v zahraničí, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu, 
stipendia. Odměny za sportovní výsledky a poplatky za telekomunikační služby související 
s plněním obsahového zaměření programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 10% z 
poskytnuté dotace a další související služby,  

 
Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatížení 

bez účelových nákladů, 
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- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,  

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností 

- úhradu výdajů na pohoštění1)a dary, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu II 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 
- Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu bez spoluúčasti spolku 

až do výše rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou 
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje 
sportu v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako celospolečenské priority, dle 
programového prohlášení vlády a Koncepce rozvoje podpory sportu na období 2016 až 
2025.  

- Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců 
v ČR i v zahraničí včetně účasti členů realizačního týmu v souladu s metodikou 
programu II (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické, 
technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady /služby/, provozní a materiální 
náklady, nájemné prostor související se sportovní přípravou). 

 
Dotaci lze použít pouze na: 

- spotřebu materiálu: vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným 
majetkem podle zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů 
upravujících účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však 
nejvýše do 25 % z poskytnuté dotace, netýká se spotřebního materiálu použitého na 
údržbu a provoz sportovních zařízení spotřebovaného v kalendářním roce poskytnutí 
dotace 

- cestovné:úhrada nákladů na dopravu osob (sportovců, trenérů a členů realizačního 
týmu), zvířat a materiálu (včetně víz), 

- ostatní služby: úhrada nákladů na ubytování, stravování včetně nákladů na zkvalitnění 
stravy sportovců, trenérů a členů realizačního týmu, 

- jiné ostatní služby: úhrada nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu na 
standardní úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, léčebné náklady v zahraničí, 
cestovní pojištění včetně pojištění sportovního materiálu, stipendia, odměny za 
sportovní výsledky a další související služby, provozní a materiální náklady (tedy 
náklady, které nesouvisí s pořízením hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo 
technickým zhodnocením podle předpisů upravujících účetnictví), nájemné prostor pro 
zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže, poplatky za telekomunikační služby 
související s plněním obsahového zaměření programu, náklady za tyto ostatní služby 
nesmí přesáhnout výši 10% z poskytnuté dotace.  

 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů a úhradu daňového zatížení 

bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
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nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu,  

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu III 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

Dotaci lze použít pouze na: 

- úhradu nákladů souvisejících s realizací organizační, sportovní a servisní činnosti 
sportovní organizace (oprávněného žadatele), personální, metodické, technické, 
technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní 
a materiální náklady (tedy náklady, které nesouvisí s pořízením hmotného, 
nehmotného a jiného majetku nebo technickým zhodnocením podle předpisů 
upravujících účetnictví), nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením 
programu, až do výše rozpočtovaných nákladů Programu, které prokazatelně vzniknou 
v kalendářním roce, ve které je dotace poskytnuta, 

- podporu činnosti ústředního orgánu sportovní organizace a článků jeho územní 
spolkové struktury, včetně činnosti členů, pobočných a sdružených spolků, související 
s plněním obsahového zaměření programu na národní, krajské, regionální a místní 
úrovni, 

- podporu zabezpečení plnění povinností ústředního orgánu sportovní organizace a 
článků její územní spolkové struktury, daných legislativně právním prostředím ČR, 
související s plněním obsahového zaměření programu, 

- úrazové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů, cestovné, 
ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu, 

- osobní a mzdové náklady je možné čerpataž do výše poskytnuté dotace, 
- úhradu souhrnného poplatku za spolky v oblasti sportu pro OSA, Intergram (apod.), 

celkové pojištění sportovců a odpovědnosti trenérů, sociální program olympioniků 
prostřednictvím ČOV a dalších specifických potřeb, souvisejících s plněním 
obsahového zaměření programu, 

- podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit, zdravého životního stylu a 
podporu výchovy mládeže k pohybovým aktivitám, 

- údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku / pobočného spolku, 
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace. 

 

Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
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k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 2) a dary, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné 

občerstvení. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu IV 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

Dotaci lze použít pouze na: 

- údržbu a provoz sportovního zařízení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí 
objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo 
převážně pro provozování sportu,   

- sportovní zařízení musí být ve vlastnictví spolku nebo v dlouhodobém nájmu. 
Smlouva o dlouhodobém nájmu může být uzavřena s vlastníkem, kterým je spolek, 
územní samosprávný celek nebo státní instituce. Dotaci lze poskytnout pouze spolku, 
který je provozovatelem sportovního zařízení, 

- nájem musí být smluvně zajištěn na dobu minimálně 8 let tak, aby v roce čerpání 
dotace a v roce následujícím byla smlouva o pronájmu účinná, 

- podporu údržby se zabezpečením oprav sportovního zařízení, včetně technických 
prostředků, strojů a zařízení ve vlastnictví spolku nebo dlouhodobém nájmu (viz bod 
a) sloužících k plnění obsahového vymezení programu, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- podporu provozu, která může být využita pouze na náklady související se spotřebou: 
elektrické energie, vytápění, chlazení, dezinfekce, vodného, stočného, plynu, náklady 
na kanalizaci, odvozu odpadků,  

- mzdové náklady zaměstnanců, případně služby se mzdovým charakterem je možné 
čerpat do výše 35 % celkového objemu schválené dotace na program (s výjimkou 
zdravotně postižených sportovců, školních a univerzitních sportovních klubů), 

 

Dotaci nelze použít na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3), 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 
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- úhradu výdajů na pohoštění a dary, 
- reklamní a propagační činnost, výdaje související s propagací služeb sportovního 

zařízení a jeho provozovatele, 
- výdaje související s pojištěním sportovních zařízení, 
- pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní 

telefony apod.), s výjimkou zabezpečovacího zařízení, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu V 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

Dotaci lze použít pouze na: 

 

- úhradu nákladů souvisejících s realizací organizační, sportovní a servisní činnosti 
sportovní organizace (oprávněného žadatele), personální, metodické, technické, 
technologické, servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a 
materiální náklady, nájemné prostor, vše související s obsahovým zaměřením 
programu, až do výše rozpočtovaných nákladů Programu, které prokazatelně vzniknou 
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není Rozhodnutím 
stanoveno jinak, 

- podporu činnosti ústředního orgánu sportovní organizace a článků jeho územní 
spolkové struktury, včetně činnosti členů, pobočných a sdružených spolků, související 
s plněním obsahového zaměření programu na národní, krajské, regionální a místní 
úrovni, 

- podporu zabezpečení plnění povinností ústředního orgánu sportovní organizace a 
článků její územní spolkové struktury, daných legislativně právním prostředím ČR, 
související s plněním obsahového zaměření programu, 

- úrazové, majetkové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů, 
cestovné, ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu, 

- osobní a mzdové náklady je možné čerpataž do výše 75% poskytnuté dotace, 
- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 

zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit, zdravého životního stylu a 
podporu výchovy mládeže k pohybovým aktivitám, 

- údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví spolku/pobočného spolku, 
maximálně do výše 10% z poskytnuté dotace. 
 

 

Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
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k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 3) a dary, 
- osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením 

programu, 
- reklamní a propagační činnost, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné 

občerstvení. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu VI 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 
- Neinvestiční dotace v Programu VI v oblasti sportu je poskytnuta na základě 

vyhlášených neinvestičních programů „Státní podpora sportu“ pro příslušný rok.  
- Dotace se poskytuje do výše 70% celkového rozpočtu projektu4

, tato podmínka je 

zahrnuta do příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
ČR. 

- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů.  

- Dotace je určena na významnou sportovní akci s časovým omezením.  

Dotaci lze použít pouze na: 

 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- cestovné: úhrada nákladů na dopravu osob a materiálu do místa konání akce i v místě 
konání akce, včetně mezinárodních účastníků, delegátů, rozhodčích a dalších 
účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace, 

- ostatní služby: úhrada nákladů na ubytování, stravování, regeneraci, lékařskou službu, 
technický servis, pronájem prostor a zařízení při realizaci významné sportovní akce, 
atd., 

- osobní náklady je možné čerpat do výše 45 % z poskytnuté dotace,  
- jiné ostatní služby: úhrada nákladů na standardní úrazové a cestovní pojištění, 

pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu 
po dobu konání akce, mediální a telekomunikační náklady vyplývající z reglementu 
mezinárodní sportovní federace, odměny sportovcům do výše 10 % z poskytnuté 
dotace, propagace akce do výše 20 % z poskytnuté dotace, 

- příspěvky mezinárodním organizacím: úhrada povinného poplatku organizátora 
významné sportovní akce pro příslušnou mezinárodní světovou nebo evropskou 
federaci. 
 

 

Dotace nesmí být použita na: 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 

dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 

                                            
4 neplatí pro akce v kategorii A Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 
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převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 5) a dary, 
- osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením 

programu, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů a drobné 

občerstvení. 
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Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu VII 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

Dotace se poskytuje podle obsahového vymezení programu až do výše 100% celkových 
nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace 
poskytnuta. Důvodem je podpora rozvoje sportu v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako 
celospolečenské priority, dle programového prohlášení vlády a Koncepce rozvoje podpory sportu 
na období 2016 až 2025.  

 

Dotaci lze použít pouze na: 
- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým 

zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých spolků s celorepublikovou 
působností, dle svých registrovaných stanov v oblasti zdravotně postižených sportovců 
(dále jen „ZPS“), 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním a účastí 
na sportovních akcích v ČR a účastí sportovců a realizačních týmů na mezinárodních 
soutěžích mimo ČR, včetně kvalifikací a přípravných soustředění, prostřednictvím 
jednotlivých spolků s celorepublikovou působností, dle svých stanov, 

- činnost ústředního orgánu, ale i nižších článků v organizační struktuře spolku, dle 
registrovaných stanov,  

- realizaci sportovní činnosti do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt,které 
prokazatelně vznikly v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku, na který 
byla přiznána dotace, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- mzdové náklady je možné čerpat až do výše 100% schválené dotace na program, 
- stipendia, zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky a poplatky za 

telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí 
přesáhnout výši 10% z celkové dotace. 
 

Dotaci lze dále použít na organizační zajištění 
- náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, 

regeneraci, zdravotnické zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního 
charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, 

- náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní úrazové 
pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných rozhodčích, 
technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle reglementu soutěže,  

- úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování, 
- mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na sportovní činnost a organizaci spolku 

zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami, viz vymezení výše, 
- zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní 

světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF),  
- nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF, 
- členský poplatek zastřešujícímu spolku. 
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Dotace nesmí být použita na: 
 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, (netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace), 

- úhradu výdajů na pohoštění6 a dary. 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
 



  Příloha 1b. 

15 
 

 

Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu VIII 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

 

Dotaci lze použít pouze na: 
 

- úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a 
obsahové činnosti spolku dle obsahového zaměření programu, a to zejména v oblasti 
zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže bez 
spoluúčasti do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt,které prokazatelně 
vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta,   

- činnost spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním obsahového 
zaměření programu, 

- trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální 
náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení 
sportovní činnosti dětí a mládeže, 

- podíl nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeže do 18 let, 
tvoří minimálně 50 % z celkové dotace, tato podmínka platí pouze pro TJ/SK, které 
obdrží dotaci vyšší než 100.000 Kč, 

- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, nájemné 
prostor, provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti 
dětí a mládeže, související s plněním obsahového zaměření programu, maximálně do 
výše 50% z celkové dotace, 

- vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výstroj, výzbroj) pro 
sportování dětí a mládeže do 18 let maximálně do výše 50% z celkové dotace. 
(Nejedná se o sportovní materiál související s vybavením sportovního zařízení). 

 

Dotace nesmí být použita na: 
 

- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 
zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace, 
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- nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu, 
- úhradu výdajů na pohoštění7 a dary, 
- duplicitní úhradu stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního 

rozpočtu. 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
 



  Příloha 1b. 

17 
 

Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu IX 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
(dále jen Účelové určení) 

 

- Dotace se poskytuje až do výše 100% celkových nákladů projektu uvedených 
v žádosti. 

- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován více orgány státní 
správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70% celkových nákladů projektu.  

Dotaci lze použít pouze na: 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým 
zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých spolků s celorepublikovou 
působností, dle hlavní činnosti svých platných a účinných stanov v oblasti školního a 
univerzitního sportu, 

- pravidelnou mimoškolní sportovní činnost žáků a studentů školních a univerzitních 
sportovních klubů, 

- zabezpečení činností dle obsahového zaměření programu (zdravotní, metodické, 
organizační, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady - služby, provozní 
a materiální náklady, nájemné prostor), 

- organizaci a zajištění specifických školních soutěží a soutěží studující mládeže na 
vyšších odborných školách, univerzitách a vysokých školách v ČR, 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním 
významných sportovních akcí v ČR prostřednictvím České asociace univerzitního 
sportu (ČAUS), pokud na stejnou akci neobdrží finanční příspěvek z Programu VI, 

- v lichých letech na účast sportovců a realizačních týmů na Zimních a Letních 
světových Univerziádách a v sudých letech na Akademických mistrovstvích světa těch 
sportů, které nejsou na programu světových univerziád, 

- úhradu nákladů sportovců, trenérů a členů realizačního týmu na standardní úrazové a 
cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, na tzv. nástupové oblečení na vrcholných 
mezinárodních soutěžích, úhradu povinného poplatku za členství, za organizaci akce 
pro Mezinárodní světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF nebo ESF), 
léčebné náklady v zahraničí, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu, 
stipendia. 

- realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s pořádáním 
významných sportovních akcí v ČR a účastí sportovců a realizačních týmů na 
mezinárodních soutěžích mimo ČR prostřednictvím Asociace školních sportovních 
klubů (dále jen „AŠSK“), pokud na stejnou akci neobdrží dotaci z Programu VI, 

- činnost spolku s celostátní působností, včetně činnosti jeho členů, členských 
organizací, pobočných a sdružených spolků v organizační struktuře spolku 
zajišťujících činnost související s plněním obsahového zaměření programu na krajské, 
regionální a místní úrovni dle platných a účinných stanov, 

- realizaci činnosti, podle obsahového zaměření programu bez spoluúčasti až do výše 
rozpočtovaných nákladů projektu, které prokazatelně vznikly v kalendářním roce,  
ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak, 

- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, ubytování, stravování související s plněním 
obsahového zaměření programu, 

- činnost ústředního orgánu (ale i nižších článků v organizační struktuře spolku, dle 
registrovaných stanov), 

- Osobní náklady je možné čerpat až do výše poskytnuté dotace, 
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- vybavení sportovními potřebami a sportovním materiálem neinvestičního charakteru 
nejvýše však do 25 % z poskytnuté dotace, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- odměny za sportovní výsledky, organizační činnost realizačních týmů a další poplatky 
související s předmětnou činností (např. telekomunikační služby), jejichž součet nesmí 
přesáhnout výši 10% z poskytnuté dotace. 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 
- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 

majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, (netýká se 
cestovních nákladů spojených s účastí mezinárodních účastníků dle reglementu 
mezinárodní sportovní federace), 

- úhradu výdajů na pohoštění8 a dary, 
- duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů ze 

státního rozpočtu není dovolena, 
- v případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, 

vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu 
dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace v Programu X 

poskytnuté v oblasti sportu, které je součástí vystaveného Rozhodnutí 
                                            
8Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových 
táborů. 
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(dále jen Účelové určení) 
 

- V případě programu X se dotace poskytují až do výše 100% celkových rozpočtových 
nákladů projektu.  

- Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 
evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých 
státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 100 % celkových 
rozpočtových nákladů projektu. 

- Dotace jsou poskytovány na podporu propagačně-motivačních sportovních akcí a 
poradenství pro širokou veřejnost s časovým omezením na dobu tří let u 
schválených projektů. Žádosti i vyúčtování budou vyřizovány každoročně. 

- V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši 
dotace, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného 
činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku. 
 

 

Dotaci lze použít pouze na:  
 

- úhradu nákladů souvisejících s plněním obsahového zaměření programu a realizací 
schváleného projektu (zdravotní, metodické, organizační, technické a servisní 
zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné 
prostor), 

- činnost sportovního spolku s celostátní působností související s obsahovým 
zaměřením programu, včetně činnosti jeho členů, členských organizací, pobočných a 
sdružených spolků v organizační struktuře sportovního spolku zajišťujících realizaci 
schváleného projektu na národní, krajské, regionální a místní úrovni dle platných a 
účinných stanov, 

- pro účely stanovené v programu se dotace poskytují až do výše 100% celkových 
rozpočtových nákladů projektu, jež prokazatelně vznikly v kalendářním roce, ve 
kterém je dotace poskytnuta s tím, že při vyúčtování dotace musí být příjemcem 
dotace prokazatelně vykázán, 

- vybavení materiálem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem podle 
zákona o daních z příjmů nebo hmotným majetkem podle předpisů upravujících 
účetnictví, související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25% 
celkové dotace,  

- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, ubytování, stravování související s plněním 
obsahového zaměření programu a realizací schváleného projektu, 

- osobní náklady je možné čerpat až do výše 45 % z poskytnuté dotace, 
- vybavení sportovními potřebami a sportovním materiálem neinvestičního charakteru 

nejvýše však 50% z poskytnuté dotace.  
- odměny za sportovní výkony (drobné ceny – sportovní potřeby, hračky, cukrovinky, 

květiny),  
- náklady na propagaci, poradenství a popularizaci sportovních aktivit souvisejících 

s realizací schváleného projektu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 20% 
z poskytnuté dotace. 

Dotace nesmí být použita na: 
- úhradu výdajů na pořízení hmotného, nehmotného a jiného majetku nebo technického 

zhodnocení podle zákona o daních z příjmů nebo hmotného a nehmotného majetku 
nebo technického zhodnocení podle předpisů upravujících účetnictví, 

- úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 3) 
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- úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  
a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 

- financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují 
dodávky, výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, 

- úhradu výdajů z titulu finančního leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného 
majetku podle zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví. 
Finančním leasingem se rozumí takový leasing, který z pronajímatele na nájemce 
převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva, na konci 
nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na nájemce nebo nájemce má právo koupit 
aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší než reálná hodnota 
k datu možného využití opce, doba leasingu je sjednána na podstatnou část 
ekonomické životnosti aktiva nebo jsou naplněny další znaky finančního leasingu, 

- úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

- úhradu výdajů na pohoštění 9) a dary10,  
- osobní náklady, tj. mzdové náklady zaměstnanců - členů realizačního týmu, včetně 

povinného zákonného pojistného placeného zaměstnavatelem, nad výši 45 tis. Kč na 
osobu a měsíc,  

- reklamní a propagační činnosti, které nesouvisejí s realizací projektu, 
- duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu. 

 

                                            
9)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
 

10
) Ceny pro účastníky soutěží do hodnoty 500 Kč nejsou považovány za dar. 



Příloha č. 3 

 

Finanční limity na vybavení určené pro všechny neinvestiční 

dotační programy I. – X. 
 

Pořadí Položka Cena včetně DPH 

1 Digitální videokamera 7 000 Kč 

2 Mobilní telefon 5 000 Kč 

3 Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, 

kopírka) 

10 000 Kč 

4 Notebook 14 000 Kč 

5 Sestava stolní PC, včetně monitoru 20 000 Kč 

6 Tablet 6 000 Kč 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Akceptace navržené výše dotace 

 

Žadatel  
Právní forma  
IČO  
Adresa sídla  
Číslo programu  
Název projektu  

 

 

Navrženou výši dotace akceptujeme a jsme schopni projekt/plnění programu předložené na 
MŠMT v žádosti o poskytnutí dotace realizovat.  

 

Společně s touto akceptací zasíláme na MŠMT aktualizovaný rozpočet projektu/plnění 
programu dle nákladových položek upravený podle akceptované výše navrhované dotace, a to 
včetně nákladových položek hrazených z dotace. 

 

 

V………………………dne………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
Osoba oprávněná jedna za příjemce 

razítko, podpis 
 

 

Kontaktní údaje na osobu oprávněnou jednat za příjemce:  


