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1 Úvodní ustanovení 

1.1 Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“) zveřejňuje tuto výzvu jako kolovou soutěžní. 

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

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

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

1.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo pozměnit nebo upřesnit ustanovení výzvy dodatkem. 

 

2 Vymezení pojmů 

V této výzvě se pojmům přikládá následující význam: 

2.1 sportovní organizace: právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li 

předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu, 

2.2 sportovec: fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, 

pro kterou je u sportovní organizace evidována,  

2.3 ZPS: sportovec s některým z typů zdravotního postižení, které lze zařadit podle mezinárodní klasifikace 

pro daný sport, 

2.4 VSA ZPS: sportovní akce mezinárodního významu konaná na území České republiky, která je určena 

výhradně pro ZPS, mezinárodní význam spočívá zejména v početné účasti zahraničních sportovců, 

jedná se zejména o paralympijské hry, deaflympijské hry, global games, mistrovství světa, mistrovství 

Evropy, světový nebo evropský pohár a také akce, které se svým významem a způsobem organizace 

přibližují světovému nebo evropskému poháru. 

2.5 významná sportovní akce mimořádné důležitosti: VSA ZPS, 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. 

2.6 gestor: sportovní organizace, jejíž koncepci na podporu sportu na roky 2021–2023 vybral 

poskytovatel pro daný druh sportu a jednotlivé zdravotní vady, seznam gestorů je dostupný  

z https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/11/seznam_gestori-1.pdf. 

2.7 subjekt podpořeného sportu: sportovní organizace určená poskytovatelem pro daný podpořený 

sport na roky 2021–2023, seznam podpořených sportů je dostupný  

z https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/11/seznam_PODPORENE_SPORTY.pdf. 

2.8 Rejstřík sportu: informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizací, 

sportovcích, sportovních zařízení a dalších osobách. 

 

3 Věcné zaměření výzvy 

3.1 V rámci výzvy bude podpořena oblast: Podpora významných sportovních akcí. 

3.2 Účelem výzvy je: 

a) vytváření podmínek pro pořádání a propagaci VSA ZPS, a to napříč všemi regiony České republiky, 

zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny, 

b) motivace k rozvoji pohybových aktivit, 

http://www.agenturasport.cz/
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/11/seznam_gestori-1.pdf
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/11/seznam_PODPORENE_SPORTY.pdf
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c) zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace ZPS České republiky a 

d) propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů v zahraničí. 

3.3 Předmětem podpory jsou pouze VSA ZPS, které splňují současně následující podmínky: 

a) pořádá je subjekt, jemuž pořádání přidělila příslušná mezinárodní organizace, 

b) uskuteční se v roce 2023 a 

c) jsou určeny pro věkové kategorie starší 15 let. 

3.4 Žadatel může písemně požádat o povolení výjimky z podmínky stanovené bodem 3.3 písm. c) u VSA 

ZPS určené pro věkové kategorie starší 12 let. Na povolení výjimky není právní nárok. 

3.5 Předmětem podpory nejsou 

a) významné sportovní akce mimořádné důležitosti podle bodu 2.5 a 

b) sportovní akce skládající se z několika dílčích akcí v různých termínech (seriály akcí). 

 

4 Alokace výzvy  

4.1 Celková alokace výzvy je 10 000 000,- Kč.  

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo celkovou alokaci výzvy navýšit nebo snížit, a to v závislosti na počtu  

a kvalitě obdržených žádostí o poskytnutí dotace a na výši disponibilních prostředků.    

 

5 Harmonogram výzvy 

5.1 Datum vyhlášení výzvy:     10. 1. 2023  

5.2 Datum a čas zahájení příjmu a podání žádostí:  12. 1. 2023 od 12:00 hod. 

5.3 Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí:  14. 2. 2023 do 12:00 hod. 

5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo do uplynutí termínu konce příjmu žádostí příjem žádostí prodloužit 

nebo předčasně ukončit anebo výzvu zrušit.  

 

6 Oprávněný žadatel  

6.1 Oprávněný žadatel musí dále splňovat současně všechny následující podmínky: 

a) je sportovní organizací dle bodu 2.1, 

b) má právní formu spolku podle ustanovení § 214 - 302 občanského zákoníku,  

c) ke dni podání žádosti vykonává hlavní činnosti v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let, tato 

podmínka se pokládá za splněnou také v případě, že žadatel navazuje na činnost jiné sportovní 

organizace v oblasti sportu a doba výkonu této činnosti dosahuje v součtu alespoň 2 let, tuto 

skutečnost žadatel prokazuje zejména seznamy evidovaných sportovců, výsledkovými listinami, 

zápisy z utkání nebo čestným prohlášením organizace, na jejíž činnost žadatel navazuje, 

d) je oficiálním pořadatelem VSA ZPS, jež je předmětem žádosti, a přímo se podílí na její přípravě 

a/nebo konání a 

e) je zapsán v Rejstříku sportu, 

6.2 Za oprávněného žadatele se nepokládá osoba, u níž údaje uvedené v Rejstříku sportu neodpovídají 

skutečnosti. 
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6.3 Za oprávněného žadatele se dále nepokládá osoba, která 

a) v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila podmínky čerpání podpory 

poskytnuté ze státního rozpočtu; za závažné se pokládá takové porušení, za které je stanovený 

sankční odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky poskytnuté dotace, 

b) v uplynulých 3 letech porušila pravidla boje proti dopingu, 

c) v uplynulých 3 letech závažným způsobem ohrozila naplňování programu prevence ovlivňování 

výsledků sportovních soutěží, 

d) byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu, nebo 

pro trestný čin dotačního podvodu, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,  

e) je v likvidaci, insolvenci nebo exekuci, nebo 

f) má evidován nedoplatek na veřejných platbách s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno 

posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, veřejnými platbami se rozumí platby 

1. orgánům Finanční správy České republiky, 

2. orgánům Celní správy České republiky, 

3. na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a 

4. na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

7 Základní pravidla  
7.1 Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Žadatel má však nárok na to, aby jeho žádost byla 

posouzena objektivně a nestranně, v souladu s výzvou a bez jakéhokoliv nepříznivého rozlišování.  

7.2 O žádosti o poskytnutí dotace se vede správní řízení podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

7.3 Žadatel musí splnit všechny dotační podmínky ke dni podání žádosti a musí je rovněž splňovat  

po celou dobu řízení. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 13 o odstraňování vad žádosti. 

7.4 Podanou žádost již nelze měnit, ledaže by to poskytovatel doporučil podle článku 15. Tím nejsou 

dotčena ustanovení článku 13 o odstraňování vad žádosti. 

7.5 Na jednu VSA ZPS může jeden žadatel podat nejvýše jednu žádost. Jeden žadatel však může podat 

celkem nejvýše dvě žádosti na dvě různé VSA. Pokud tyto podmínky nebudou splněny po uplynutí lhůty 

pro podání žádostí, poskytovatel nebude administrovat žádnou žádost podanou žadatelem a řízení 

ve všech případech zastaví. 

7.6 Žadatel může podanou žádost vzít zpět kdykoliv v průběhu řízení. Pokud tak učiní před uplynutím lhůty 

pro podání žádosti, může podat žádost novou. 

7.7 Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti a ve všech přílohách. Jakoukoliv 

změnu těchto údajů je žadatel povinen oznámit poskytovateli do 7 dnů. 

7.8 Nejsou-li informace uvedené v žádosti v souladu s údaji zapsanými ve veřejných rejstřících vedenými 

podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen doložit dané skutečnosti 

příslušnými listinami. 
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7.9 Osobní údaje poskytované žadatelem poskytovateli v souvislosti s žádostí budou zpracovávány 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

7.10 Dotace bude žadateli poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo částečném 

poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí 

dotace. 

7.11 Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti. 

7.12 Dotace bude poskytnuta žadateli prostřednictvím jedné platby – ex ante, která bude následně finančně 

vypořádána a vyúčtována v souladu s právními předpisy a rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo 

částečném poskytnutí dotace. 

7.13 Dotace bude zaslána na bankovní účet, který žadatel uvedl v žádosti a který je veden na jeho jméno. 

7.14 Proti rozhodnutí poskytovatele, včetně usnesení o zastavení řízení, není přípustné odvolání ani rozklad. 

Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští s výjimkou uspokojení účastníka 

po podání žaloby ve správním soudnictví podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

7.15 Vyjde-li po vyplacení dotace najevo, že údaje v žádosti nebyly správné nebo úplné, poskytovatel 

žadatele vyzve k vrácení dotace nebo její části. 

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

pozdějších předpisů. Náklady hrazené z dotace musí být v účetnictví vedeny odděleně. Veškeré doklady 

související s poskytnutou dotací budou viditelně označeny číslem rozhodnutí. 

7.17 Příjemce dotace je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne právní moci 

rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo částečném poskytnutí dotace. 

7.18 Prostředky dotace musí být využívány efektivně, účelně a hospodárně a v souladu s rozhodnutím 

o poskytnutí dotace nebo částečném poskytnutí dotace. 

7.19 Nákup zboží a služeb hrazených z prostředků dotace je příjemce dotace povinen provádět v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

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

doklady. 

 

8 Období podpory 

8.1 Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2023, a nákladů 

souvisejících s tímto obdobím. Výdaje musí být uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2024. Dotaci lze 

použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

8.2 Finanční prostředky dotace poskytnuté na realizaci projektu pro rok 2023 nelze převádět do dalších 

let.  

 

9 Způsobilé a nezpůsobilé náklady 

9.1 Způsobilé jsou pouze ty náklady, které bezprostředně souvisí s věcným zaměřením výzvy podle článku 

3 a které nepřesahují cenu v místě a čase obvyklou. 
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9.2 Je-li náklad vyžadován organizací přidělující pořadatelství, bude tento náklad uznán za způsobilý pouze 

v případě, že bude uhrazen v souladu s požadavky takové organizace. Požadavky mohou být stanoveny 

zejména vnitřními předpisy organizace nebo smlouvou uzavřenou mezi organizací a žadatelem. 

9.3 Za způsobilé náklady lze uznat výhradně následující: 

a) náklady na poplatek za pořádání VSA ZPS, který je žadatel povinen uhradit organizaci přidělující 

pořadatelství, 

b) náklady na ubytování a stravování,  

c) náklady na zdravotní zabezpečení, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,  

d) náklady na technický servis, pořadatelskou službou a zajištění bezpečnosti, 

e) náklady na ochranu účastníků VSA ZPS před onemocněním COVID - 19, zejména náklady  

na hygienická a protiepidemická opatření, 

f) náklady související s přepravou, sportovců, delegátů, rozhodčích a dalších účastníků do místa 

konání a v místě konání VSA ZPS, 

g) náklady související s poskytnutím příspěvků na cestování, denních náhrad, startovného  

a denních odměn účastníkům VSA ZPS, 

h) náklady na pojištění, zejména úrazové pojištění účastníků, cestovní pojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu a pojištění majetku pro potřeby VSA ZPS, 

i) náklady související se zajištěním pronájmu nezbytných nebytových prostor a sportovních 

zařízení v souvislosti s VSA ZPS, 

j) náklady na marketingové, propagační a medializační služby, náklady na public relations  

a outdoorové kampaně, nejvýše však do 15 % z celkových způsobilých nákladů, 

k) náklady související se zajištěním televizních nebo streamových přenosů VSA ZPS, maximálně 

však do výše 15 % celkových způsobilých nákladů, 

l) náklady související se zajištěním produkčních služeb VSA ZPS, maximálně však do výše 15 % 

celkových způsobilých nákladů VSA ZPS, 

m) náklady na pořízení drobného hmotného majetku nebo jeho souboru anebo jeho technického 

zhodnocení, jehož cena za 1 kus nebo soubor anebo technické zhodnocení nepřesahuje částku 

ve výši 60 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, 

n) náklady na pořízení 1 kusu nehmotného majetku nebo 1 licence na jeho použití nepřesahující 

částku 120 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, poskytovatel může v odůvodněných případech 

uznat za způsobilý náklad přesahující uvedený limit, pokud o to žadatel písemně požádá před 

vynaložením předmětného nákladu, 

o) náklady na trenéry a další členy realizačního týmu sportovce, maximální však do výše 60 000,- 

Kč na osobu a měsíc bez příslušných zákonných odvodů při stanovené týdenní pracovní době 

podle ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, při 

sjednání kratší pracovní doby podle ustanovení § 80 téhož zákona se limit poměrně krátí, 

uvedený limit platí pro výkon práce jak v pracovním poměru, tak na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy, včetně kombinace pracovního poměru  

a dohody nebo jiné smlouvy, hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

nebo jiné smlouvy však nesmí překročit 400,- Kč, z dotace lze hradit i související povinné zákonné 

odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitů zahrnuty, a 

p) náklady na startovné a odměny sportovců. 

9.4 Nezpůsobilé jsou všechny náklady, které nevyhovují podmínkám stanoveným v bodech 9.1, 9.2 a 9.3. 

K nezpůsobilým nákladům se řadí zejména: 

a) jakékoliv náklady na zahraniční sportovce, kteří se budou VSA ZPS účastnit, s výjimkou odměn 

podle bodu 9.3, písm. p), 
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b) náklady na propagaci jiných subjektů než poskytovatel a příslušná mezinárodní organizace (např. 

partnerů, dodavatelů nebo sponzorů), zejména náklady na mediální propagaci, PR služby, 

grafické návrhy, zhotovení tiskovin, plakátů, reklamních poutačů a stojanů, bannerů, vydávání 

knih, brožur, letáků a časopisů a produkční pracích, 

c) náklady na úhradu splátek úvěrů a půjček, úroků, bankovních poplatků, penále, srážek, pokut 

a dalších finančních postihů, 

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

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo předpisů 

upravujících účetnictví, 

e) úhrada daně z přidané hodnoty, pokud je příjemce dotace jejím plátcem a v konkrétním případě 

uplatnil nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

ve znění pozdějších předpisů, 

f) náklady na cestovní náhrady nad rámec stanovený pracovněprávními předpisy, 

g) náklady na vlastní podnikatelskou činnost žadatele,  

h) náklady na propagační, dárkové a upomínkové předměty, nevyžadované příslušnou mezinárodní 

organizací, 

i) náklady na poradenské a právní služby, 

j) náklady na zpracování studií, analýz, strategií nebo plánů a 

k) náklady na pohoštění. 

9.5 Žadatel je povinen dodržet časovou a věcnou souvislost uplatňovaných nákladů. O konečné 

způsobilosti nákladů si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel. 

9.6 Duplicitní úhrada nákladů z různých veřejných zdrojů není dovolena. Žadatel nesmí náklady hrazené  

z dotace uplatnit u jiného poskytovatele veřejných prostředků. Stejně tak žadatel nesmí v žádosti 

uplatnit náklady, na které čerpá veřejné prostředky od jiného poskytovatele. 

9.7 Příjemce dotace, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo provedení prací 

peněžní prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do které zahrnul  

i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního 

vypořádání a vyúčtování dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je 

povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání 

4929001/0710.  

9.8 Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. 

9.9 Převody finančních prostředků z poskytnuté dotace pobočným spolkům lze provádět pouze na základě 

smlouvy mezi příjemcem dotace, pokud je hlavním spolkem, a pobočným spolkem, kde budou pobočné 

spolky zavázány k plnění podmínek poskytnutí dotace stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

10 Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

10.1 Žádost musí obsahovat následující povinné údaje, které jsou součástí elektronického formuláře: 

a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, 

b) název a adresa poskytovatele, 

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

d) požadovaná výše dotace, 

e) účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít, 
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f) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 

g) informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele: 

1. jedná-li za žadatele člen statutárního orgánu, uvede žadatel o této osobě informace  

v rozsahu, v jakém jsou zapsány ve veřejném rejstříku; 

2. jedná-li za žadatele jiná osoba jako zmocněnec, žadatel doloží plnou moc (žadatel doloží 

plnou moc s podpisem statutárního orgánu žadatele, který musí být úředně ověřený  

a následně bude dokument převeden do autorizované konverze listinné formy nebo 

plná moc bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem statutárního orgánu 

žadatele). Podpis zmocněnce se nevyžaduje ani na listinné, ani na elektronické 

(zkonvertované) plné moci, a 

h) čestné prohlášení. 

10.2. Žadatel dále k žádosti přiloží následující povinné přílohy: 

a) úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů, ve znění pozdějších předpisů), který nebude starší tří měsíců přede dnem podání žádosti, 

výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady, bližší informace včetně seznamu příslušných 

soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz. 

b) čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu (příloha 

č. 24.4), 

c) potvrzení, že žadatel nemá nedoplatek na veřejných platbách podle bodu 6.3 písm. f), a to 

konkrétně: 

1. potvrzení příslušného finančního úřadu, 

2. potvrzení Celní správy České republiky, 

3. potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění 

od všech zdravotních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení) a 

4. potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, 

Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti. 

Všechna nebo některá potvrzení mohou být nahrazena čestným prohlášením. Formulář čestného 

prohlášení o bezdlužnosti je uveden pod bodem 24.5 výzvy. Přiložením čestného prohlášení bere 

žadatel na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky. 

d) potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele, kopii smlouvy o bankovním účtu nebo výpisu 

z bankovního účtu spolku (žadatele) ve formátu PDF; dokument musí obsahovat název žadatele, 

IČO žadatele a číslo bankovního účtu včetně kódu banky; bankovní účet musí být veden vždy  

na žadatele (sportovní organizace), nikoliv na soukromou osobu (např. člena statutárního orgánu), 

e) vyplněný formulář Vstupní informace o akci dle přílohy 24.2 výzvy, 

f) vyplněný formulář Rozpočet akce dle přílohy 24.3 výzvy, 

g) stručné představení žadatele a VSA ZPS (max. 2 strany A4), 

h) doklad o přidělení pořádání příslušnou mezinárodní organizací pro daný sport,  

i) závěrečnou zprávu o předchozím ročníku VSA ZPS, ve které budou uvedeny zejména informace  

o počtu účastníků, návštěvnosti a rozpočtu, závěrečnou zprávu o předchozím ročníku VSA ZPS 

žadatel nepřikládá v případě, že se jedná o první ročník VSA ZPS, 

https://esm.justice.cz/
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j) písemné pověření, pokud žádost podává jiný člen statutárního orgánu než předseda, a 

k) plnou moc, pokud žádost podává zmocněnec. 

 

11 Způsob podávání žádostí  

11.1 Žádost za žadatele podává člen statutárního orgánu. Tvoří-li statutární orgán více osob, podává žádost 

předseda statutárního orgánu nebo jeho člen, který tím byl pověřen předsedou. Podává-li žádost 

pověřený člen, musí být k žádosti přiloženo písemné pověření. 

11.2 Žádost může jménem žadatele podat též zmocněnec. V takovém případě musí být k žádosti přiložena 

písemná plná moc podepsaná členem statutárního orgánu. Tvoří-li statutární orgán více osob, 

podepisuje plnou moc předseda statutárního orgánu. Zmocněncem může být fyzická i právnická osoba. 

Žadatele může zastupovat pouze jeden zmocněnec.  

11.3 Žádost lze podat výhradně na elektronickém formuláři žádosti uveřejněném na internetové adrese 

www.dotacesport.cz . 

11.4 Žadatel nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti a následně jej odešle včetně všech příloh  

v elektronické formě. Tímto odesláním žádost o poskytnutí dotace ještě není podána. Vyplněný 

elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a zaslat se všemi přílohami ve lhůtě podle 

bodu 5.3 do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Žádost o poskytnutí dotace je podána 

okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele. Datová zpráva se žádostí musí 

být označena číslem žádosti. 

 

12 Hodnocení žádostí 

12.1 U podaných žádostí poskytovatel provede nejdříve formální hodnocení a posléze věcné hodnocení. 

12.2 Při formálním hodnocení poskytovatel posuzuje zejména, zda: 

a) žádost byla podána po zahájení příjmu žádostí podle bodu 5.2 a před ukončením příjmu žádostí 

podle bodu 5.3, 

b) byla žádost byla podána způsobem podle článku 11, 

c) žádost obsahuje všechny povinné údaje podle bodu 10.1 a všechny povinné přílohy podle bodu 

10.2, 

d) k žádosti je přiloženo písemné pověření, pokud žádost podal jiný člen statutárního orgánu 

než předseda, 

e) k žádosti je přiložena plná moc, pokud žádost podal zmocněnec, 

f) žádost podal oprávněný žadatel, 

g) údaje v přílohách žádosti souhlasí s údaji ve formuláři žádosti, 

12.3 V rámci věcného hodnocení žádosti bude vypočtena dotace. 

12.4 Ve věcném hodnocení budou VSA ZPS hodnoceny v následujících oblastech: 

a) sportovní – hodnotit se bude kategorie sportu, věková kategorie, ročník akce, významnost akce, 

geografický rozsah akce, opakování akce, místo konání a účast registrovaných sportovců v ČR, 

b) účastnická – hodnotit se bude celkový počet sportovců s rozdělením na registrované sportovce  

v ČR a ostatní, počet zahraničních zemí, počet členů realizačního doprovodu s rozdělením  

na sportovce z Česka a ze zahraničí, reálná ambice české účasti – medaile, do 10. místa, pouze 

účast, umístění českých reprezentantů na posledních ročnících akce. 

http://www.dotacesport.cz/
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c) návštěvnická – hodnotit se bude očekávaný počet místních diváků (z okruhu cca 20 km místa 

konání akce), ostatních domácích diváků, zahraničních diváků z Evropy i mimo Evropu, účast diváků 

na přechozích ročnících VSA ZPS. 

d) ekonomická – hodnotit se bude hrubý odhad spotřeby sportovců, realizačního týmu a celkového 

organizačního zajištění akce, dále sportovních diplomatů, funkcionářů, médií a doprovodných akcí, 

hrubý odhad přínosů pro veřejné rozpočty, hrubý odhad nenahraditelných přínosů pro veřejné 

rozpočty a hrubý odhad vlivu vytvoření pracovních příležitostí (resp. objem práce v multiplikaci – 

FTE). 

12.5 Bodové hodnocení podle bodu 12.4 provede automatický kalkulační nástroj. 

12.6 V každé oblasti bude VSA ZPS ohodnocena 1 (nejméně) - 5 (nejvíce) body. Každé oblasti bude stanovena 

váha významnosti v rozmezí 1 (nejméně) – 3 (nejvíce). 

12.7 Je-li žadatelem gestor podle bodu 2.6 nebo subjekt podpořeného sportu podle bodu 2.7, bude celkové 

bodové hodnocení vynásobeno koeficientem 1,05. 

12.8 Bude-li na jedno sportovní odvětví podáno více žádostí, poskytovatel určí jednu VSA ZPS, jejíž celkové 

bodové hodnocení bude vynásobeno koeficientem 1,1. Poskytovatel si může v této věci vyžádat 

vyjádření gestora nebo sportovní organizace provozující podporovaný sport. 

12.9 Výsledné bodové hodnocení bude zaokrouhleno na dvě desetinná čísla. 

12.10 Výše dotace bude stanovena na základě celkového bodového hodnocení takto: 

a) 0,00 – 2,49 bodů - žádost bude zamítnuta, 

b) 2,50 – 2,59 - dotace bude činit 70 % částky uvedené v žádosti 

c) 2,60 – 2,69 - dotace bude činit 80 % částky uvedené v žádosti 

d) 2,70 – 2,79 - dotace bude činit 90 % částky uvedené v žádosti 

e) 2,80 a vyšší - dotace bude poskytnuta v celé výši. 

12.11 Jedna VSA ZPS může být podpořena nejvýše částkou 4 000 000,- Kč. 

12.12 Nebude-li po vypočtení všech dotací vyčerpána celková alokace výzvy, může poskytovatel snížit 

minimální hodnotu pro získání dotace podle bodu 12.10 tak, aby alokace vyčerpána byla. 

12.13 Pokud součet všech vypočtených dotací přesáhne celkovou alokaci výzvy, poskytovatel sníží všechny 

vypočtené dotace tak, aby byl zachován jejich poměr. 

12.14 Výše dotace vypočtena dle bodu 12.10 slouží jako základ pro rozpočet tvořící přílohu žádosti podle 

bodu 24.3. 

 

13 Vady žádosti   

13.1 Trpí-li žádost vadami, které nelze odstranit, poskytoval řízení zastaví. Za neodstranitelné se vždy 

pokládají následující vady: 

a) žádost byla podána před zahájením příjmu žádostí podle bodu 5.2, ale po zveřejnění výzvy, 

b) žádost byla podána po ukončení příjmu žádostí podle bodu 5.3, 

c) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci podle článku 6, 

d) žádost je v rozporu s věcným zaměřením výzvy podle článku 3, 

e) žádost nebyla podána způsobem stanoveným v článku 11 nebo 

f) žádost trpí jinou vadou, u které neodstranitelnost vyplývá z její povahy. 

13.2 Trpí-li žádost jinými vadami než podle bodu 13.1, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 

a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Odstranění vad žádosti je možné pouze jednou v téže věci. 

Opakovanou výzvu k odstranění vad žádosti poskytovatel nebude zasílat. 
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13.3 Zmeškání lhůty podle bodu 13.2 nelze prominout. Lhůta se pokládá za zachovanou, pokud před jejím 

skončením poskytovatel obdrží odůvodněnou žádost o její prodloužení a pokud následně této žádosti 

vyhoví. Již prodlouženou lhůtu nelze dále prodloužit. 

13.4 Pokud žadatel neodstraní vady žádosti ve stanovené lhůtě podle 13.2 nebo v prodloužené lhůtě podle 

bodu 13.3, poskytovatel usnesením řízení zastaví. Stejně postupuje žadatel také v případě, že zamítne 

žádost o prodloužení lhůty podle bodu 13.3. 

13.5 Trpí-li žádost vadami odstranitelnými i neodstranitelnými, postupuje se podle bodu 13.1. 

13.6 Byla-li žádost podána před zveřejněním výzvy, nepřihlíží se k ní. Žadatel o tom bude vyrozuměn 

dopisem, který není rozhodnutím ve správním řízení. 

 

14 Doložení dalších podkladů 

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

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

o poskytnutí dotace. Vždy mu přitom k doložení poskytne přiměřenou lhůtu. 

 

15 Úprava žádosti  

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

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

Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost. V opačném případě 

poskytovatel pokračuje v posuzování stávající žádosti. 

 

16 Marketingové plnění  
16.1 Příjemce dotace je povinen v rámci konání VSA umístit grafiku „NSA - Česko žije sportem!“ případně 

logo NSA na reklamních plochách zejména:  

a) podél hrací plochy nebo tratě prostřednictvím LED panelů nebo reklamních bannerů, 

b) na rollupech, vlajkách, stanech, startovních a cílových branách a dalších prostorech v rámci 

sportoviště a místa konání VSA. 

16.2   Příjemce dotace uvede informaci o poskytnuté dotaci, alespoň v rozsahu obecného konstatování, že 

daná akce byla podpořena poskytovatelem, včetně loga poskytovatele, na svých (obecných) 

internetových stránkách (má-li příjemce internetové stránky). 

16.3 Na žádost poskytovatele je příjemce dotace povinen poskytnout bezplatně přiměřené množství 

vstupenek pro marketingové a kontrolní účely poskytovatele. Poskytnuté vstupenky mohou být využity 

pracovníky poskytovatele nebo mohou být po vzájemné dohodě využity jinak, např. mohou být 

nabídnuty klubům v rámci programu SK/TJ ZPS nebo partnerům poskytovatele anebo mohou být 

využity pro další medializaci akce prostřednictvím soutěže. 

 

17 Právní nástupnictví  

Právní nástupnictví se nepřipouští. Zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, poskytovatel řízení zastaví podle ustanovení § 14l rozpočtových pravidel.   
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18 Vydání nového rozhodnutí  

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

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

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

 

19 Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace 

19.1 Příjemce dotace může požádat poskytovatele o změnu práv a povinností uvedených v rozhodnutí  

o poskytnutí dotace nebo částečném poskytnutí dotace. Žádost o změnu musí příjemce dotace řádně 

odůvodnit. Nelze žádat o změnu účelu poskytnuté dotace. 

19.2 Při posouzení žádosti o změnu postupuje poskytovatel podle ustanovení § 14o rozpočtových pravidel.  

 

20 Řízení o odnětí dotace  

20.1 Poskytovatel zahájí řízení o odnětí dotace, dojde-li po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

a) k vázání prostředků státního rozpočtu, 

b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, 

c) ke zjištění, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci bylo vydáno 

v rozporu se zákonem nebo právem Evropské unie, 

d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již 

nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové 

kázně, 

e) k vydání rozhodnutí Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, 

f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce, 

g) ke zjištění, že existuje pravomocný rozsudek, že v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci byl spáchán trestný čin, nebo 

h) ke zjištění, že existuje pravomocný rozsudek, že v souvislosti s použitím peněžních prostředků 

získaných dotací nebo návratnou finanční výpomocí byl spáchán trestný čin.  

20.2 Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu správního řádu. 

20.3 Pokud poskytovatel na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky 

pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.  

 

21 Vyúčtování a vypořádání dotace  

21.1 Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu  

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

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

předpisů, a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém poskytovateli nejpozději  

do 15. února 2024.  

21.2 Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným 

způsobem nejpozději do 15. února 2024.   
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21.3 S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí příjemce vrátit nevyčerpané finanční prostředky. Pokud 

příjemce vrátí tyto prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, 

poukazují se na účet 4929001/0710. Pokud příjemce vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, poukazují se na účet cizích prostředků 6015-4929001/0710. 

Tyto finanční prostředky musí být na účet cizích prostředků připsány nejpozději 15. února 2024.  

O vrácení finančních prostředků vyrozumí příjemce poskytovatele prostřednictvím Rejstříku sportu. 

Žadatel vygeneruje avízo prostřednictvím Rejstříku sportu a následně jej zašle v elektronické podobě 

do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2 nejpozději v den připsání vratky na účet. Datová zpráva 

se žádostí musí být označena číslem žádosti. 

 

22 Kontrola použití dotace 

22.1 Poskytovatel bude u příjemců dotace vykonávat veřejnosprávní kontroly použití dotace, a to na základě 

§ 3d odst. 1 písm. d) zákona o podpoře sportu, rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční 

kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

22.2 Příjemce dotace je povinen vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho     

oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Příjemce je tak zejména povinen: 

a) poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci, 

b) umožnit průběžné ověřování souladu údajů o naplňování účelu dotace se skutečným stavem a 

c) umožnit přístup na místo (místa) uvedená v žádosti a do svého sídla a na svá pracoviště, kromě 

obydlí. 

22.3 Příjemce dotace je dále povinen informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 

s poskytnutou dotací provedeny jinými kontrolními orgány, včetně závěrů z těchto kontrol, kopií 

protokolů z kontrol, všech navrhovaných nebo uložených nápravných opatřeních a jejich splnění, a to 

bez zbytečného odkladu po jejich ukončení.  

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

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

v přímé souvislosti s ní porušil podmínku: 

a) za které byla dotace poskytnuta, 

b) u níž poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 

částka dotace a 

c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. 

22.5 Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě, 

pokud se na základě kontrolního zjištění domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní: 

a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. 

i) rozpočtových pravidel, nebo 

b) porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení 

opatření k nápravě podle odstavce 22.4. 
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23 Veřejná podpora 

Podpora v rámci Výzvy je poskytována mimo rámec veřejné podpory.  

 

24 Přílohy  

24.1 Formulář plné moci – vzor 

24.2 Formulář Vstupní informace o akci 

24.3 Formulář Rozpočet akce 

24.4 Formulář čestného prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu 

24.5 Formulář čestného prohlášení o bezdlužnosti 


