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A) VÝZVA 13/2022 PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

POSKYTOVATEL: NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

ÚČEL: NEINVESTICE

ALOKACE: 385 000 000,- Kč
TERMÍN PODÁNÍ: 01/08/2022 12:00 hod. – 31/08/2022 12:00 hod.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL: Spolek nebo pobočný spolek

ZAMĚŘENÍ: Sportovní organizace , která celoročně provozuje sportovní

zařízení.
Podpora zahrnuje provozní náklady, náklady na údržbu, včetně
údržby technických prostředků, strojů a zařízení.

VÝŠE DOTACE: 40 000,- Kč až 15 000 000,- Kč na jednoho žadatele
maximum na jedno sportovní zařízení činí 7 000 000,- Kč

SPOLUÚČAST: minimálně 50%
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B. PŘÍPRAVA
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B1) SCHÉMA OVĚŘENÍ NÁROKU NA DOTACI VE VÝZVĚ PROVOZ A ÚDRŽBA

PRÁVNÍ FORMA
REJSTŘÍK 

SPORTOVNÍCH 
ORGANIZACÍ

REJSTŘÍK 
SPORTOVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ

NÁKLADY

Spolek,
pobočný 
spolek

ANO »

NE
˅

BEZ NÁROKU

Spolek 
zapsaný v 
rejstříku 
sportu NSA

ANO »

NE
˅

BEZ NÁROKU

Zařízení 
zapsané v 
rejstříku 
sportu NSA

NE
˅

BEZ NÁROKU

ANO »

Náklady na 
provoz a 

údržbu min. 
80 000,- Kč

NE
˅

BEZ NÁROKU

»Příjemce dotace musí být bezúhonnou a bezdlužnou osobou.«



7

MANUÁL PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 PRO KLUBY SLČR

B2) PODMÍNKY PRO NÁROK NA DOTACI VE VÝZVĚ PROVOZ A ÚDRŽBA
1) PRÁVNÍ FORMA SPOLEK, POBOČNÝ SPOLEK
# Žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku. 

2) EVIDENCE ZÁPIS V REJSTŘÍKU SPORTU
# Žadatel je zaspán v Rejstříku sportu.
# Předmětem činnosti žadatele podle zakladatelského dokumentu je oblast sportu.

3) SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁPIS V REJSTŘÍKU SPORTU 
# Sportovní zařízení je provozováno celoročně (dle příslušného sportovního odvětví)
# Žadatel eviduje v Rejstříku sportu provozované sportovní zařízení.
# Žadatel je provozovatelem sportovního zařízení soustavně od 01/01/2021 do 31/12/2022.
# Žadatel je vlastníkem nebo nájemcem/vypůjčitelem/pachtýřem (kde druhou smluvní stranou je státní 
subjekt, ÚSC a subjekty s jejich majetkovou účastí)    

4) NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBU MINIMÁLNĚ 80 000,- Kč
# Žadatel rozpočtuje náklady na provoz a údržbu v minimální výši 80 000,- Kč pro rok 2022.
# Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých veřejných zdrojů (včetně zdrojů státního rozpočtu) 
není dovolena. 

5) BEZÚHONNOST & BEZDLUŽNOST REJSTŘÍK TRESTŮ A FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ SPRÁVA
# Žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin a trestný čin v oblasti sportu
# Žadatel nemá evidován nedoplatek u Finanční nebo Celní správy, na pojistném a penále na veřejném 
zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení.
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B3) ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

a) energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory,
b) vodné a stočné,
c) spotřební materiál, včetně např. dezinfekce, čistících prostředků, chemikálií (bazény), 

hnojiv a osiva (hřiště), ochranných pomůcek a oděvů, náhradních dílů, hygienických 
prostředků, malířských potřeb, spojovacího a obalového materiálu, pracovních pomůcek apod., 
který souvisí s provozem sportovního zařízení za období podpory,

d) provozní náklady na služby nezbytné pro zajištění provozu sportovního zařízení 5 za období 
podpory (může se jednat např. o služby typu bezpečnostní ochrany, nezbytného úklidu, sekání 
trávy a jiné nezbytné údržby sportovního zařízení, centrálního dispečinku, elektrických 
centrál a jiných technických zařízení apod.), 

e) vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění je 
nižší/rovno 5 tis. Kč,

# Nákup zboží a služeb hrazených z dotace je příjemce povinen provádět v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek

# Žadatel je povinen dodržet časovou a věcnou souvislost nákladů
# Způsobilé jsou pouze náklady do výše a ceny v místě a čase obvyklé.
# Do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.
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B4) NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
a) splátky úvěrů a půjček, úroky, bankovní poplatky, penále, srážky a další finanční postihy,
b) finanční a operativní 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,

c) úhrada DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH a v konkrétním případě uplatnil nárok na 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů,

d) náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace,
e) nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení nebo pozemků na kterých se 

sportovní zařízení nachází,
f) nájemné hrazené provozovatelem za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem 

sportovního zařízení za období podpory,
g) osobní náklady zaměstnanců,
h) na provoz IT technologií, na provoz a úpravy webových stránek žadatele nebo webových stránek 

souvisejících se sportovním zařízením, náklady související s cloudovými službami a službami 
na sociálních sítích apod.

i) vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění je vyšší 
než 5 tis. Kč,

j) náklady, které nesouvisí s účelem Výzvy.
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B5) ROZPOČET
# Žadatel pro účely výpočtu dotace v žádosti uvede pro každé v žádosti uvedené sportovní

zařízení částku k němu se vztahujících (uplatněných) provozních nákladů, tj. celkovou
předpokládanou výši nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení ve stanoveném
období podpory, které splňují podmínky způsobilosti.

# Při stanovení částky uplatněných provozních nákladů bude žadatel vycházet z celkové výše
skutečně vynaložených nákladů uplatňovaného sportovního zařízení odpovídajících podmínkám
způsobilosti za rok 2021, nebo v případech, kdy žadatel nebyl provozovatelem
uplatňovaného sportovního zařízení po celý rok 2021, bude při stanovení částky uplatněných
provozních nákladů vycházet z průměrné měsíční výše skutečně vynaložených nákladů za dobu
dosavadního řádného provozu daného sportovního zařízení odpovídajících podmínkám
způsobilosti vynásobené dvanácti (12). V případě nákladů je možné pro stanovení částky
uplatněných nákladů vycházet z předpokládané nebo nasmlouvané ceny energií pro dané období
podpory, což musí být žadatelem doloženo nejpozději ke dni vydání Rozhodnutí.

# Žadatel v žádosti pro každé uplatňované sportovní zařízení uvede jako kontrolní údaj
celkovou výši skutečně vynaložených provozních nákladů odpovídajících podmínkám způsobilosti
za rok 2021, nebo průměrnou měsíční výši skutečně vynaložených nákladů odpovídajících
podmínkám způsobilosti za dobu dosavadního řádného provozu daného sportovního zařízení.

# Dotace v žádosti bude určena max. ve výši 50 % součtu uplatněných provozních nákladů všech v
žádosti uplatňovaných sportovních zařízení, případně v upravené poměrné výši.

# Do vyúčtování dotace budou moci být zahrnuty pouze skutečně vynaložené a uhrazené náklady
související s provozem sportovního zařízení ve stanoveném období podpory , které budou
splňovat podmínky způsobilosti.
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C. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
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C1) NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
1) ŽÁDOST
# Žadatel vyplní formulář v elektronické systému.
# https://dotacesport.cz/

1.1)FORMULÁŘ
a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele;
b) název a adresa poskytovatele; 
c) požadovaná částka dotace;
d) účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít;
e) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo;
f) informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele;
g) úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (Výpis nesmí být starší tří měsíců přede  
dnem podání žádosti); 

h) čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu;
i) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána;
k) čestné prohlášení, že žadatel je bezúhonnou osobou;
l) čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci, v insolvenci nebo exekuci;
m) čestné prohlášení týkající se boje proti dopingu a ovlivňování výsledků sportovních soutěží 

a pravdivosti doložených údajů;
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C1) NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
1.2)PŘÍLOHY
j) potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou podle bodu 7.1. bod 5. (žadatel prokáže splnění 

podmínek předložením):
− potvrzení příslušného finančního úřadu,
− potvrzení Celní správy České republiky,
− potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,
− 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 26.5. Výzvy. Přiložením čestného prohlášení 
bere žadatel na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky.

n) potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele, kopii smlouvy o bankovním účtu nebo výpisu z 
bankovního účtu spolku (žadatele) ve formátu PDF – (povinná příloha žádosti) – bude 
obsahovat tyto náležitosti:

- název žadatele,
- IČO žadatele,
- číslo bankovního účtu včetně kódu banky;
o) rozpočet předpokládaných nákladů sportovišť doložený na formuláři dle přílohy č. 26.4. 

obsahující provozní náklady v minimální výši 80 tis. Kč;
p)  smlouva o nájmu, výpůjčce nebo pachtu sportovního zařízení, pokud Žadatel není vlastníkem 

předmětného sportovního zařízení.
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C2) ROZPOČET

Výzva 13/2022 Provoz a údržba 2022

Vyplňovat lze pouze bílé buňky. Šedé buňky 
jsou zamčené a nelze je editovat.
Vypočítané náklady a dotaci každého 
sportovního zařízení zapište do žádosti.

ŽADATEL                                (název žadatele):

Výdaje rozpočtu na všechna sportovní zařízení
Výdaje [v Kč] Dotace [v Kč] Poznámky

Sportovní zařízení 1 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 2 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 3 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 4 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 5 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 6 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 7 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 8 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 9 - celkem 0 Kč 0 Kč

Sportovní zařízení 10 - celkem 0 Kč 0 Kč

VÝDAJE CELKEM 0 Kč 0 Kč

Název 1. sportovního zařízení:

Výdaje rozpočtu na sportovní zařízení
Výdaje [v Kč] Výpočet dotace

Energie související s provozem sportovního zařízení za období 
podpory. 0 Kč 0 Kč

Vodné a stočné, související s provozem sportovního zařízení za 
obodobí podpory. 0 Kč 0 Kč

Spotřební materiál, včetně např. dezinfekce, čistících prostředků, 
chemikálií (bazény), hnojiv a osiva (hřiště), ochranných pomůcek a 
oděvů, náhradních dílů, hygienických prostředků, malířských potřeb, 
spojovacího a obalovacího materiálu, pracovních pomůcek apod., 
který souvisí s provozem sportovního zařízení za období podpory.

0 Kč 0 Kč

Provozní náklady na služby nezbytné pro zajištění provozu 
sportovního zařízení za období podpory (např. bezpečnostní 
ochrana, nebytný úklid, sekání trávy a jin nezbytné údržby 
sportovního zařízení, elektrických centrál a jiných technických 
zařízení apod.).

0 Kč 0 Kč

Vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu 
Výzvy, jehož ocenění je nižší/rovno 5 tis. Kč. 0 Kč 0 Kč

Výdaje za sportovní zařízení celkem 0 Kč 0 Kč
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D. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
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https://dotacesport.cz/

https://dotacesport.cz/
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D) PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
# Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, uveřejněné na 

internetové adrese https://dotacesport.cz/ a je podána.
# Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy

předložit pouze jednu žádost. Do doby uplynutí lhůty pro podání žádostí však lze již podanou
žádost vzít zpět a podat ji znovu.

# Žádost, která již byla podána a ověřena datovou schránkou nelze měnit.
# Formulář elektronické žádosti bude žadatelům zpřístupněn ke dni zahájení příjmu žádostí.
# Žadatel provede vyplnění formuláře elektronické žádosti včetně doložení povinných

příloh.
# Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti uveřejněné na internetové adrese

www.dotacesport.cz a vyplněný elektronický formulář žádosti na této internetové adrese
odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána. Žadatel dále vygeneruje vyplněný formulář
žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele
ID vnadiz2. Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky
poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.

# Žádost může jménem žadatele podat též zmocněnec ze své datové schránky nejpozději ve
stanovené lhůtě V takovém případě musí být k žádosti přiložena písemná plná moc. Žadatele
může zastupovat pouze jeden zmocněnec.
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E. VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
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E) VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
# 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 2023.

# Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným
způsobem nejpozději do 15. února 2023

# 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, tedy do 31. 12. 2022, 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. 2. 2023. O vrácení finančních prostředků vyrozumí
příjemce poskytovatele (NSA) prostřednictvím Rejstříku sportu. Žadatel vygeneruje avízo
prostřednictvím Rejstříku sportu a následně jej zašle v elektronické podobě e-mailem na
adresu vratkadotace@agenturasport.cz.


