NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Metodika přípravy žádosti k významným sportovním
akcím mimořádné důležitosti

Žádost o souhlas vlády ČR

PREAMBULE
Národní sportovní agentura (dále jen „agentura“) byla zřízena zákonem č. 178/2019 Sb., kterým se
mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
s účinností od 1. srpna 2019. Agentura je podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“) ústředním orgánem státní správy ve věcech
podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu a spravuje finanční prostředky určené
k zabezpečování těchto oblastí. Agentura má postavení správce rozpočtové kapitoly (kapitola – 362)
dle § 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
V souladu se zákonem o podpoře sportu se agentura pomocí podpory sportu snaží vytvářet
podmínky k pořádání a propagaci sportovních akcí, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti
státní reprezentace České republiky a zároveň propagaci České republiky včetně jednotlivých regionů.

1. Základní ustanovení
1.1. Vymezení významné sportovní akce mimořádné důležitosti
Významnou sportovní akcí se podle § 2 odst. 6 zákona o podpoře sportu rozumí akce
mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství
světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.
Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti se podle § 2 odst. 7 zákona o podpoře sportu
rozumí významná sportovní 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.
Zároveň se jedná o takovou významnou sportovní akci, u které se předpokládá významný
společenský, sportovní, hospodářský a ekonomický přínos pro Českou republiku. Podmínkou pro
konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti je souhlas vlády ČR v podobě usnesení.
1.2. Žádost o souhlas vlády
Agentura vytváří na základě souhlasu vlády ČR podmínky pro konání významných sportovních akcí
mimořádné důležitosti. Oprávněný žadatel, který se hodlá o pořádání akce ucházet, podává žádost
o souhlas vlády ČR (dále jen „žádost“) prostřednictvím agentury. Na základě souhlasu vlády ČR zajistí
agentura finanční podporu akce, čímž vytvoří stabilní podmínky pro její financování.
1.3. Oprávněný žadatel o souhlas vlády ČR s konáním významné sportovní akce
Žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2, případně osoba, která není sportovní
organizací podle § 6b odst. 1c zákona o podpoře sportu, jež je dle pravidel organizace přidělující
pořádání dané významné sportovní akce na mezinárodní úrovni oprávněna ucházet se o pořadatelství
významné sportovní akce.
Žadatel musí být pořadatelem významné sportovní akce. Je možné realizovat významnou sportovní
akci částečně prostřednictvím jiných osob, které poskytnou jednotlivé doplňkové výkony či služby
spojené s realizací projektu, a to na základě smlouvy, která bude zahrnovat konkrétní vymezení obsahu
výkonu či služeb.

Žadatel musí splňovat následující podmínky:

a) je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin
dotačního podvodu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) nemá nedoplatky vůči vybraným institucím1, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno
posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění
bude doloženo; , přičemž pro případ, že následně vyjde najevo, že žadatel měl splatný jakýkoli
výše uvedený nedoplatek, je opatřením k nápravě uhrazení takového nedoplatku bez
zbytečného odkladu,
c) dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurz,
nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
d) dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku,
e) soud nebo správní orgán nevydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek
nebo nenařídil exekuci jeho majetku,
f)

není v likvidaci,

g) žadatel v uplynulých 3 letech opakovaně2 nebo závažným způsobem3 neporušil podmínky
čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle zákona o podpoře sportu, pravidla boje
proti dopingu nebo závažným způsobem neohrozil naplňování programu prevence ovlivňování
výsledků sportovních soutěží.
Podmínky uvedené pod písmeny a) až g) tohoto ustanovení žadatel dokládá formou čestného
prohlášení, které je přílohou č. 2.
1.4. Další podmínky
•

•
•
•

•

1

Žadatel je povinen zajistit minimálně 30% spolufinancování významné sportovní akce z jiných
než veřejných zdrojů, přičemž veřejnými zdroji se rozumí prostředky poskytnuté na realizaci
významné sportovní akce ze státního rozpočtu a z rozpočtů obcí a krajů; podmínka
spolufinancování se nevztahuje na rozpočet investic do infrastruktury určené pro její konání.
Za úplnou organizaci významné sportovní akce a její následné finanční vyúčtování a vypořádání
je zodpovědný žadatel.
Žadatel je povinen při realizaci významné sportovní akce postupovat v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutí podpory významné sportovní akce nesmí být ve smyslu § 6d odst. 2 zákona
o podpoře sportu v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými
právem EU nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.
Žadatel je povinen předložit veškeré doklady uvedené v bodě 3.

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

2

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

3

Za porušení podmínek čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu závažným způsobem je pro potřeby Výzvy
považováno stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky poskytnuté dotace.

2. Harmonogram přípravy žádosti o souhlas vlády ČR
Pro získání souhlasu vlády ČR musí žadatel předložit agentuře kompletní žádost včetně související
dokumentace. Před samotným předložením k projednání vládou ČR musí materiály projít nezbytným
procesem schvalování, který se skládá z několika postupných kroků. Jedná se zejména o projednání
materiálu v Národní radě pro sport, na poradě vedení agentury a v meziresortním připomínkovém
řízení.
Přesný časový harmonogram se může v jednotlivých případech lišit, je však nutné počítat s délkou
trvání minimálně 3 až 4 měsíců, a to v závislosti na kvalitě zpracované dokumentace a zejména rozsahu
připomínek z vnitřního i meziresortního připomínkového řízení.
Z těchto důvodů agentura doporučuje předložit kompletní žádost včetně související dokumentace
významné sportovní akce minimálně 6 měsíců před datem, ke kterému je potřebné souhlas vlády ČR
získat.

3. Náležitosti žádosti a související dokumentace
Součástí předkládané dokumentace významné sportovní akce mimořádné důležitosti jsou:
a) Žádost o podporu významné sportovní akce mimořádné důležitosti
V žádosti budou shrnuty základní informace a charakteristika významné sportovní akce. Žádost
musí být podepsaná jak žadatelem, tak oprávněným zástupcem sportovního svazu příslušného
sportovního odvětví4 dané významné sportovní akce mimořádné důležitosti. Žádost je přílohou č. 1.
b) Čestné prohlášení o splnění podmínek definovaných v bodě 1.3
Čestné prohlášení je přílohou č. 2.
c) Vstupní formulář o akci
Formulář obsahuje údaje z hlediska jejich významu v následujících oblastech: sportovní,
účastnická, rozvojová, doprovodná, mediální, návštěvnická a ekonomická. Formulář je přílohou č. 4.
d) Studie proveditelnosti
Náležitosti studie proveditelnosti vycházejí z § 6c odst. 2 zákona o podpoře sportu. Agentura
doporučuje zachovat následující strukturu:

4

V případě, že sportovní svaz není žadatelem.

Úvodní informace

informace o sportovním odvětví, mezinárodní sportovní federaci,
četnosti pořádání akce, účast a výsledky české reprezentace apod.

Stručné zhodnocení projektu

předpokládaná účast české reprezentace, návštěvnost, sledovanost
v mediích, potenciál významné sportovní akce z hlediska zahraničních
a domácích návštěvníků apod.

Nutná opatření ze strany orgánů
veřejné moci

analýza a návrh opatření zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany
života a zdraví, pobytu cizinců na území České republiky a dopravní
dostupnosti, která budou pro pořádání akce nezbytná.

Dopad projektu na sportovní
prostředí, veřejnost

podpora a rozvoj sportu (s důrazem na mládež), prezentace ČR
a regionu v zahraničí, zapojení veřejnosti apod.

Analýzy, zkušenosti ze zahraničí při
zkušenosti z předešlých ročníků sportovní akce v zahraničí apod.
konání obdobných akcí
Stručný popis průběhu projektu a
jeho jednotlivých etap

harmonogram rozpracovaný na jednotlivá období / roky, přípravné
akce, zkušební pořádání podobných menších akcí apod.

Management projektu a řízení
lidských zdrojů

vlastní zaměstnanci, dobrovolníci, struktura kompetencí jednotlivých
organizačních úseků apod.

Technické řešení projektu

místo konání akce, lokalita a okolí, možné varianty apod., popis
připravenosti infrastruktury určené pro konání významné sportovní
akce, dále informace o udržitelnosti provozu sportovních a jiných
zařízení, na něž má být podpora poskytnuta, po skončení akce.

Zajištění investičního majetku

pronájem prostor či zařízení, pořízení nářadí, související výstavba
nového sportoviště a jeho následné využití apod. Vyžaduje-li konání
významné sportovní akce investice do infrastruktury, musí žadatel
doložit v žádosti zdroje financování těchto investic a harmonogram
jejich realizace.

Finanční plán a ekonomická
analýza projektu

celkový položkový rozpočet pro každý rok samostatně včetně
položek, které nebudou hrazeny z agentury a jejich zdroj financování.
Dále 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.

Hodnocení efektivity projektu

předpokládané ekonomické efekty, zejména analýza ekonomických
dopadů pro veřejné rozpočty, ostatní sportovně společenské efekty
apod.

Analýza a řízení rizik

citlivostní analýza, rozdělení na jednotlivá rizika v době přípravy
a konání akce – nedostatek finančních prostředků, konkurenční
kandidatura, nízký ticketing, změna politické situace, vznik
mimořádné události, nebo krizové situace, nedostatečné personální
zajištění, problémoví fanoušci, pandemická situace apod.

Harmonogram projektu

podrobný harmonogram projektu rozdělen do jednotlivých období

Závěrečné shrnutí a hodnocení
projektu

opodstatnění žádosti, její významnosti, jedinečnosti apod.

e) Rozpočet významné sportovní akce
Celkový plánovaný rozpočet významné sportovní akce musí obsahovat podrobně rozepsané
předpokládané položkové výdaje a příjmy akce, včetně předpokládaných dotací z jiných státních
institucí, z kraje či obce, sponzorské dary, zisk ze vstupného, z prodeje marketingových práv,
reklamního prostoru apod. Žadatel v rozpočtu označí položkové výdaje, které budu hrazeny ze
státních dotací poskytnutých prostřednictvím agentury.
Zároveň je nutno, v případě několikaleté přípravy a předfinancování projektu, uvést
předpokládané rozpočty na jednotlivá období / roky. Formulář rozpočtu je přílohou č. 3.
f) Rozpočet investic do infrastruktury5
Jedná se o plánovaný rozpočet investic do infrastruktury, kterými je podmíněno konání významné
sportovní akce. Rozpočet investic musí vycházet minimálně ze studie dané investice a musí být
rozčleněn na jednotlivá období / roky.
g) Stanoviska příslušných územních samosprávných celků6
Součástí dokumentace musí být stanovisko ke konání akce jak ze strany obce (města), tak i kraje
v rámci kterých se bude významná sportovní akce konat.
h) Souhlas majitele či provozovatele hlavního sportovního zařízení3
Součástí dokumentace musí být souhlas majitele či provozovatele hlavního sportovního zařízení
určeného pro konání významné sportovní akce (resp. hlavních sportovních zařízení, je-li jich více).
i) Požadavky Mezinárodní sportovní federace a svazu na součinnost státní správy při realizaci
a pořádání akce
Přehled a popis jednotlivých požadavků ze strany Mezinárodní sportovní federace a sportovního
svazu na součinnost státní správy při realizaci a pořádání významné sportovní akce a navržený
způsob jejich plnění. Rozpracování požadované součinnosti státní správy s ohledem na jednotlivé
resorty.

4. Přílohy
Příloha č. 1: Žádost o podporu významné sportovní akce
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění podmínek v bodě 1.3
Příloha č. 3: Formulář rozpočtu
Příloha č. 4: Vstupní formulář o akci

5

Požaduje-li žadatel na financování nezbytných investic do infrastruktury určené pro konání významné sportovní
akce zdroje ze státního rozpočtu, musí být rozpočet investic předložen jako součást žádosti k souhlasu vládě ČR.
6
V případě, že již je k dispozici.

