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I. Věcné zaměření výzvy/účel výzvy (čl. 3.  Výzvy)

definuje pro jaký účel/činnosti žadatele je dotace 
poskytována

Na podporu žadatele v oblastech:

a) Sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let

o Tréninkový proces

▪ Trenéři 

▪ Sportovní materiál

o Účast na soutěžích

b) Zabezpečení sportovní, tělovýchovný a organizační funkce žadatele 
Vždy v souladu s platnými a registrovanými stanovami žadatele!

o Administrativa, provoz spolku

o Krátkodobé pronájmy sportovišť



I. Věcné zaměření výzvy/účel 
výzvy (čl. 3.  Výzvy)

c) Provoz a údržba sportovních zařízení (podpora této oblasti maximálně do výše 50 % poskytnuté 
dotace)

o Ve vlastnictví

o V dlouhodobém pronájmu, výpůjčce, užíváním pachtu !pozor, vždy však za níže uvedených 
podmínek:

▪ Je vlastníkem

▪ Na straně druhé je vždy

– Státní subjekt (Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových)

– ÚSC (obec, kraj)

– Subjekt s majetkovou účastí ÚSC

– Jiný spolek
Dlouhodobý nájem či výpůjčka je pro účely Výzvy minimálně 5 let s tím, že takováto 
smlouva musí být v platnosti minimálně do 31.12.2021



II. Oprávněný žadatel (čl. 6. Výzvy)

A. Žadatel musí vždy splnit současně všechny následující podmínky:
➢ Je spolek nebo pobočný spolek - § 214-302 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.)

▪ je SK nebo TJ dle bodu 2.3. a 2.4.  výzvy

▪ předmět hlavní činnosti dle zakladatelského dokumentu je organizování činnosti v oblasti sportu

▪ má evidované sportovce, uvedené v žádosti, v rejstříku sportu (dle bodu 6.1. odst.6. výzvy)

▪ žadatel eviduje ke dni podání žádosti minimálně 10 sportovců splňující ustanovení článku 12. Výzvy

▪ ke dni podání žádosti prokazatelně uskutečňuje činnost v oblasti sportu po dobu alespoň 2 let

– prokazuje čestným prohlášení přímo v žádosti

– lze nahradit dvouletou činností jiné sportovní organizací se shodnou činností v oblasti sportu (nesmí 
být prokázáno fyzickou osobou, obchodní společností), 

– musí navazovat na sportovní organizaci, která by splnila podmínky oprávněného žadatele

▪ má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100 kč/osoba/rok za kalendářní 
rok 2021 a 2022

– prokazuje čestným prohlášením přímo v žádosti 



II. Oprávněný žadatel (čl. 6. Výzvy)

➢ Musí být bezúhonnou osobou (bod 6.1. odst.8.  Výzvy)

– čestně prohlašuje přímo v žádosti na JDP

➢ Je bezdlužnou osobou (bod 6.1. odst.9. Výzvy)

– prokazuje: 

a) potvrzeními – přílohy žádosti v JDP

nebo

a) čestným prohlášením – příloha žádosti v JDP

➢ Nesmí být v likvidaci nebo insolvenci

– čestně prohlašuje přímo v žádosti na JDP



II. Oprávněný žadatel (čl. 6. Výzvy)

B. Oprávněným žadatelem není:

– Spolek nebo pobočný spolek, který eviduje výhradně sportovce se zdravotním 
postižením
(podpora bude samostatnou výzvou)

C. Spolek nebo pobočný spolek, který zároveň eviduje i sportovce s tělesným 
postižením (dle 6.1. odst. 6 Výzvy), tyto sportovce nesmí uvést do výkazu pro 
výpočet dotace

D. Pokud je žadatelem pobočný spolek, nesmí hlavní spolek uvést do výkazu pro 
výpočet dotace stejné sportovce jako uvedl pobočný spolek.

E. Pokud je žadatelem spolek, jehož členem je jiný spolek nebo jiná právnická osoba, 
nesmí do žádosti pro účel výpočtu dotace, uvést sportovce tohoto spolku.



III. Obecné zásady, podmínky a informace

Sportovní organizací je dle § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu právnická osoba založená za 
jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v 
oblasti sportu (dále jen „sportovní organizace“).

Sportovní klub (SK) Tělovýchovné/tělocvičné jednoty/jednoty (TJ)jsou typem sportovní 
organizace a současně jsou spolkem a mohou být pobočnými spolky. Jejich přesné vymezení 
pojmů  pro účely této Výzvy je v článku 2 Výzvy.

SK/TJ jsou regionálně působící sportovní organizace, které svou sportovní činnost vykonávají v místech svého
sídla. Přípustné je působení ve více regionech odpovídajících územní jednotce okres s vymezením
v souladu se zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu. Jejich pravidelná a
většinová činnost se ale vztahuje k danému vymezenému regionu/území. To se netýká
„hostování“ evidovaného sportovce či účasti sportovní organizace na soutěžích nebo organizace
jednorázové akce či organizovaní opakovaných, pravidelných akcí za hranici oblasti své primární
působnosti.



III. Obecné zásady, podmínky a informace

▪ Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele 
není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se 
nepřipouští s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád.

▪ 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 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

▪ Příjemce dotace nesmí stejné náklady hrazené z dotace uplatňovat u jiných poskytovatelů 
veřejných prostředků.

▪ Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 
roku, na které byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 31. 
prosince roku, na které byla dotace poskytnuta. K úhradě výdajů za náklady dle první věty 
může dojít nejpozději do 31.1.2023.



IV. Způsobilé  a nezpůsobilé 
výdaje/náklady (čl. 9. Výzvy)

A. Způsobilé výdaje/náklady

▪ Za způsobilé výdaje/náklady žadatele lze uplatnit pouze výdaje/náklady, vynaložené na 
zajištění činností žadatele, které souvisí se zaměřením/účelem oblastí podpory v rozsahu 
dle této Výzvy (čl. 3.  Výzvy, čl. 7.  Výzvy)

▪ Podrobné členění způsobilých výdajů/nákladů je uvedeno v bodě 9.1.  Výzvy

B. Nezpůsobilé výdaje/náklady

▪ Nezpůsobilé výdaje/náklady, které nelze uplatnit v rámci dotace, jsou podrobně uvedeny 
v bodě 9.2.  Výzvy



V. Náležitosti žádosti o dotaci, způsob 
podávání žádostí (čl. 10., 11. Výzvy)

A. Náležitosti žádosti jsou zejména:
– Identifikace osob jednajících jménem žadatele

– statutární orgán – zástupce žadatele (údaje o této osobě je součástí elektronického formuláře)
– zmocněnec – jiná osoba zmocněná žadatelem, žadatel doloží plnou moc jako povinnou přílohu 

žádosti ve formátu pdf. podepsanou oprávněnými osobami žadatele  nebo bude opatřena 
zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob

– Úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů – samostatná prezentace

– jedná se povinnou přílohu žádosti
– Čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši podílu (příloha č. 

25.4 Výzvy)
– jedná se o povinnou přílohu žádosti

– Potvrzení o bezdlužnosti 
– může žadatel prokázat předložením jednotlivých potvrzení od příslušných veřejných institucí a 

orgánů státní správy (FÚ, Celní správa, ČSSZ, ZP) nebo 
– čestným prohlášením dle Přílohy č. 25.5. Výzvy – příloha jako pdf soubor v žádosti o dotaci

Lze kombinovat obě varianty, jak potvrzení některých orgánů/institucí + čestné prohlášení na to co nebude k dispozici jako 
potvrzení



V. Náležitosti žádosti o dotaci, způsob 
podávání žádostí (čl. 10., 11. Výzvy)

B. Způsob podávání žádostí

– v rejstříku sportu (samostatná prezentace)
– Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy 

podat jenom jednu žádost. Žadatel může, pokud svou žádost z nějakého důvodu stáhne, podat 
žádost ve stanoveném termínu znovu.

– vždy musí být žádost v elektronickém formuláři odeslána a následně vygenerována!!!
– Vygenerovanou žádost musí žadatel doručit na NSA do lhůty 30.11.2021, 12.00 hod. jedním z 

následujících způsobů:
a) Elektronicky na e-mailovou adresu: podatelnamk2022@agenturasport.cz tento způsob lze použít pokud:

– žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem – připojení přímo do vygenerované 
žádosti v PDF a poslat na uvedenou e-mail adresu

– využijete autorizované konverze vygenerované žádosti PDF-vytisknout, podepsat a na CzechPointu
podpisy ověřit a následně tento dokument autorizovaně zkonvenrtovat do elektronické podoby. 
Autorizovanou konverzi vygenerované žádosti odeslat e-mailem na výše uvedenou e-mail adresu

E-mailová zpráva musí být vždy označena číslem žádosti

mailto:podatelnamk2022@agenturasport.cz


V. Náležitosti žádosti o dotaci, způsob 
podávání žádostí (čl. 10., 11. Výzvy)

B. Způsob podávání žádosti (pokračování…)

– Vygenerovanou žádost v PDF musí doručit na NSA (pokračování…)

b) Elektronicky do datové schránky (DS) poskytovatele ID vnadiz2, ale vždy z datové schránky žadatele!
– vygenerovaná žádost v PDF musí být podepsaná, ale bez nutnosti úředního ověření, protože 

autentitu zajistí DS
– Datová zpráva, s podepsanou žádostí v PDF, musí být označena číslem žádosti

c) Listinná podoba vygenerované žádosti
– vygenerovaná žádost musí být vždy podepsána úředně ověřenými podpisy oprávněných osob
– doručena osobně na Podatelnu NSA na adrese: Českomoravská 2420/15, Praha 9, a to v pracovní dny úředních 

hodinách nebo
– doporučeně zaslat společností, která poskytuje poštovní služby, na adresu: Národní sportovní agentura, 

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Obálka se žádostí musí být označena číslem žádosti.
Při podání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro posouzení dodržení lhůty 30. 11. 2021, rozhodující datum 
podání k poštovní přepravě.



VI. Způsob výpočtu dotace (čl. 12. Výzvy)

1. Kategorizace sportovců pro výpočet dotace
Dotace bude vypočtena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže (dále jen
„sportovec/sportovci“) ve věku 3 let (ročník narození 2019) až 20 let (ročník narození 2002), které
uvede žadatel v „příloze žádosti“. Tyto údaje žadatel a vyplní v „Rejstříku sportu“ před podáním
žádosti (dále jen „seznamy sportovců“).

„Sportovec“ – je dle zákona o podpoře sportu každá osoba, která v daném kalendářním roce skutečně
vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována (bod 2.2. Výzvy)

„Seznamy sportovců“ ve vazbě na výpočet výše dotace jsou rozděleny do dvou kategorií:

➢ Kategorie 1: sportovci ve věku 3 až 20 let (ročník narození 2019 až 2002), s předpokládanou účastí
minimálně 1x týdně na „tréninkové jednotce“ (vysvětleno dále v textu) bez nutnosti účasti alespoň
6 „soutěžních dnů“ (vysvětleno dále v textu) za období 36 měsíců zpětně ode dne kdy žadatel podá
žádost.

➢ Kategorie 2: sportovci ve věku 6 až 20 let (ročník narození 2016 až 2002), s předpokládanou účastí
minimálně 2x týdně na „tréninkové jednotce“ (vysvětleno dále v textu), a kteří se zároveň účastnili
účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“ (vysvětleno dále v textu) za období 36 měsíců zpětně ode dne
kdy žadatel podá žádost.



VI. Způsob výpočtu dotace (čl. 12. 
Výzvy)

• Tréninkovou jednotkou (bod 2.6. Výzvy) se rozumí pravidelně se opakující souvislá pohybová aktivita v
příslušném druhu sportu/sportovním odvětví, ve stanoveném časovém rozsahu. Musí být vždy
organizovaná příslušnou sportovní organizací. Tréninková jednotka musí mít minimální časový rozsah
45 minut. Pokud je tréninková jednotka delší než v minim1álním rozsahu, tak se vždy jedná o 1
tréninkovou jednotku.

• Soutěžní den (bod 2.7. Výzvy) je kalendářní den, kdy se sportovec účastnil jednoho nebo více utkání
daného sportu/sportovního odvětví nebo soutěžil v rámci jedné nebo více sportovních disciplín
daného sportu/sportovního odvětví.

Důležité!!!

– Sportovci mohou splňovat vždy pouze jednu kategorii

– lze uplatnit pouze ty sportovce (v „seznamech sportovců“), kteří vykonávají sportovní činnost
(trénují, účastní se soutěží), které žadatel eviduje = eviduje je kmenově/mateřsky ve Výzvě.

– V případě že sportovec je sice evidován u „kmenové/mateřské“ žadatele, ale tzv. „hostuje“ (má
„hostování“ u jiné sportovní organizace“), tzn. že se zde připravuje a účastní oficiálních soutěží,
může být tento sportovec evidován v „seznamu sportovců“, pro účely žádosti, u této sportovní
organizace (tam kde má hostování)



VII. Způsob výpočtu dotace (čl. 12. Výzvy)

Důležité !!! (pokračování)

– Vykonávání sportovní činnosti (trénují a účastní se soutěží) sportovců, které žadatel eviduje
„seznamech sportovců“ nesmí být nahodilá, jednorázová! Žadatel musí sportovní činnost sportovců
pro kontrolu ze strany poskytovatele jasně a prokazatelně doložit!!!

Možné způsoby doložení:
- záznamové archy s evidencí účastí sportovců na tréninkových jednotkách (docházka, rozpis 

tréninkových jednotek)
- výsledkové listiny
- zápisy ze soutěží s účastí startu
- zápisy z utkání 
- apod.

– Stanovená „četnost“ tréninkových jednotek (x krát týdně) se nevztahuje na dny státních svátků, 
školních prázdnin, případných výluk z důvodu „zásahu vyšší moci“
Za „zásah vyšší moci“ se považuje rozhodnutí nebo opatření Vlády ČR nebo příslušného orgánu státní správy souvisejících s 
Pandemií COVID-19 nebo obdobných situacích.



VI. Způsob výpočtu dotace (čl. 12. Výzvy)

B. Výpočet výše dotace
Výpočet dotace se vypočítá automaticky na základě předem nastavených „sazeb“ v dotační části
Rejstříku sportu a žadatelem vytvořených „seznamů sportovců“ (vytváří žadatel v Rejstříku sportu)
pro jednotlivé Kategorie (bod 12.1. Výzvy).
❑ definované/nastavené sazby dle bodu 12.8. Výzvy:

a. Sportovci zařazení v Kategorii 1 = 1.800 Kč za jednoho evidovaného sportovce v „seznamu 
sportovců“.

b. Sportovci zařazení v Kategorii 1 ve věku 11 až 16 let (rok narození 2011 až 2016)  = + 500 Kč 
za jednoho takto evidovaného sportovce v „seznamu sportovců“. (pozn.: tzn. že celková sazba za 
takto jednoho (1) evidovaného sportovce bude 2 300 Kč)

c. Sportovci zařazení v Kategorii 2 = 2.500 Kč za jednoho evidovaného sportovce v „seznamu 
sportovců“.

d. Sportovci zařazení v Kategorii 2 ve věku 11 až 16 let (rok narození 2011 až 2016)  = + 800 Kč 
za jednoho takto evidovaného sportovce v „seznamu sportovců“. (pozn.: tzn. že celková sazba za 
takto jednoho (1) evidovaného sportovce bude 3 300 Kč)



VII. Způsob výpočtu dotace (čl. 12. 
Výzvy)

❑ Výpočet dotace (bod 12.8. Výzvy)

Výpočet je nastaven následujícím způsobem v jednotlivých dílčích částích výpočtu:

A. Počet evidovaných sportovců v „seznamech sportovců“ za celou „Kategorii 1“ x 1.800 Kč.

B. Počet evidovaných sportovců v „seznamech sportovců“, ve věku 11 až 16 let, v „Kategorii 1“ x 
500 Kč.

C. Počet evidovaných sportovců v „seznamech sportovců“ za celou „Kategorii 2“ x 2.500 Kč.

D. Počet evidovaných sportovců v „seznamech sportovců“, ve věku 11 až 16 let, v „Kategorii 2“ x
800 Kč.

Celková výše dotace je pak součtem dílčích částí výše dotace: A+B+C+D

Pro lepší pochopení uveden příklad:
Žadatel má celkem 2 sportovce v „Kategorii 1“ a z toho, v této „Kategorii 1“, má jednoho (1) sportovce ve věku mezi 11 až 16 let. Současně má
celkem 2 sportovce v „Kategorii 2“ a z toho v této „Kategorii 2“ má jednoho (1) sportovce ve věku mezi 11 až 16 let. Tomuto žadateli bude
vypočtena výše dotace v souladu s bodem 12.8. Výzvy takto:
A= 2 sportovci x1800 Kč B=1 sportovec x500 Kč C= 2 sportovci x2500 Kč D= 1 sportovec x800 Kč pak tedy A=3600, B=500, C=5000, D=800 s
ohledem na to, že celková výše dotace je součtem A+B+C+D pak tedy celková výše dotace žadatele je 3600+500+5000+800 = 9900 Kč




