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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 program státní podpory sportu pro spolky na rok 2018 (dále jen „Program“).
Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní
podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VII – ZPS.
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 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.

1 Specifikace programu
1.1 Cíl programu
Program je součástí komplexního 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 Programu bude zaměřena
především na realizaci sportovních projektů určených zdravotně postiženým sportovcům (dále jen
„ZPS“) a zacílených na zvyšování kvality sportovního prostředí určeného pro sportovce, sportovkyně,
trenéry a jednotlivé spolky, které působí v oblasti sportu ZPS.

1.2. Účel dotace
Podpora sportovních projektů zdravotně postižených sportovců prostřednictvím dotačního programu
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS), který obsahuje následující podprogramy:
1. Podprogram (opatření) A: Sportovní reprezentace ZPS: podpora sportovních projektů
zacílených na zvýšení kvality a stabilizace sportovního prostředí výkonnostních a vrcholových
zdravotně postižených sportovců (dále jen ZPS).
2. Podprogram (opatření) B: Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický
druh zdravotního postižení sportovců: Podpora projektů zacílených na zvyšování a stabilizaci
sportovního prostředí sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh
zdravotního postižení sportovců působících na základě mezinárodní autority.
3. Podprogram (opatření) C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS: Podpora
projektů zacílená na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí regionálních spolků
působících v oblasti sportu ZPS.
4. Podprogram (opatření) D: Významné a další sportovní akce: Podpora významných a dalších
sportovních akcí dle následujících priorit:
1. Skupina - priorita: Podpora mistrovství světa (dále jen „MS“) u juniorů a seniorů. Sporty,
které jsou na programu Paralympijských her (dále jen „PH“), Deaflympijských her (dále jen
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„DH“), Global Games (dále jen „GG“), včetně zabezpečení akce Special Games (dále jen „SG“)
a akce realizované prostřednictvím Českého paralympijského výboru (dále jen „ČPV“).
2. Skupina - ostatní: Ostatní soutěže jako jsou mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové
a evropské poháry (dále jen „SP“ a „EP“), 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.
Dotace se ve všech čtyřech opatřeních poskytuje formou jednorázového financování a dle obsahového
vymezení programu může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu,
které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud
není v podprogramu specifikováno jinak. Důvodem je podpora rozvoje sportu v těchto oblastech,
které jsou stanoveny jako celospolečenské priority, dle Koncepce rozvoje podpory sportu na období
2016 až 2025.

1.3 Pravidla rozdělení dotace
Alokace určená pro jednotlivé podprogramy bude určena v návaznosti na celkovou alokaci určenou
ze státního rozpočtu pro podporu programu dle následujícího klíče:
Účelové vymezení

Objem

Sportovní reprezentace ČR ZPS

30 %

Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh ZPS

10 %

Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS

45 %

Významné a další sportovní akce ZPS

15 %
Celkem

Předpokládaná celková alokace

100 %
90 mil. Kč

1.4 Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je:

Spolek s působností v oblasti sportu, který dále splňuje požadavky pro oprávněného
žadatele, které jsou specifikovány v jednotlivých podprogramech, a který splňuje tyto
podmínky:
a) který je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku,
nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl
odsouzen a
b) který je bezdlužnou osobou:
 u orgánů Finanční správy České republiky,
 u orgánů Celní správy České republiky,
 na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, nebo
 na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek vztahující se k bodu 1.4 b,
s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady
na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo.
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Výše uvedené body (podmínky, pravidla) a specifické podmínky v každém podprogramu platí
kumulativně. Tedy žadatel musí splnit všechna kritéria současně.

1.5 Použití dotace
Dotaci lze použít pouze na výdaje specifikované v každém podprogramu.
Dotace nesmí být použita na:
 vybavení nad rámec stanovených limitů (Příloha č. 2),
 úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů,
 financování jiných fyzických nebo právnických osob s výjimkou těch, které poskytují dodávky,
výkony a služby související s obsahovým zaměřením programu, (výběr těchto osob je třeba
učinit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek),
 úhradu 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,
 pohoštění a dary,
 osobní náklady konzultantů, daňových poradců, nesouvisející s obsahovým zaměřením
programu,
 reklamní a propagační činnost, s výjimkou podpory propagace zdraví prospěšných pohybových
aktivit, zdravého životního stylu a podpory výchovy zdravotně postižených k pohybovým
aktivitám,
 podnikatelskou činnost,
 úhradu nákladů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel nevykonává svoji
vlastní činnost dle stanov a obsahového vymezení dotace,
 právní služby a služby obdobného charakteru, které nesouvisí s obsahem podpořeného
sportovního projektu,
 mzdu sportovce.

1.6. Harmonogram
Vyhlášení programu: 22. listopadu 2017
Konzultace: od 22. listopadu do 22. prosince 2017
Administrátor programu: Mgr. Hana Kolínská, tel. 234 812 713, e-mail: Hana.Kolinska@msmt.cz.
Příjem žádostí: do 22. prosince 2017
Formální kontrola: do 31. ledna 2018
Věcné hodnocení: do 15. března 2018
Výběr projektů k financování expertní komisí: březen 2018
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2 Podprogram A: Sportovní reprezentace ZPS
2.1. Specifické cíle
Podpora sportovní přípravy aktivních reprezentantů ZPS v kategoriích dospělých a juniorů jak
v individuálních, tak kolektivních sportech, a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích,
zejména PH, DH, GG, MS, ME, univerziádách, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního
paralympijského výboru (dále jen IPC) a na odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěžích, a to
prostřednictvím sportovních svazů.

2.2 Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je:


spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz nebo asociace s celostátní
působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu
určený pro ZPS,



spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz s celostátní působností
pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz,
který v daném druhu sportu podporuje sport ZPS.

Každý žadatel podává pouze jednu žádost na podporu projektu pro všechny reprezentanty
individuálních i kolektivních sportů, se kterými má žadatel sepsanou smlouvu o zajištění odborného
servisu pro sportovního reprezentanta ZPS v jasně specifikovaném sportovním odvětví. Seznam
reprezentantů, včetně trasérů a dalších sportovních asistentů vydefinovaných v oficiálních pravidlech
mezinárodní autority pro jednotlivé sportovní odvětví, žadatel uvede v příloze č. 5, která je povinnou
součástí žádosti.

2.3 Použití dotace
Dotaci lze použít výhradně na úhradu nákladů, které příjemci vzniknou při realizaci aktivit projektu
zacílených na jednotlivé reprezentanty uvedené v seznamu přílohy č. 5, a to na
a) úhradu nákladů na ubytování, dopravu, stravu, startovné, a pojištění při účasti na závodech
MS, SP, ME, EP, přípravných závodech, soustředěních a rekondičních pobytech,
b) mzdové náklady na trenéra a dalších členů realizačního týmu (osobní asistent, trasér apod.),
které je možno čerpat z dotace do 45 tis. Kč hrubé mzdy na 1 pracovní úvazek a měsíc s tím,
že mzdové náklady na 1 osobu je možné z dotace pro jednoho zaměstnavatele hradit nejvýše
ve výši 1,2 pracovního úvazku,
c) ostatní osobní náklady (dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, včetně služeb
OSVČ), které je možné čerpat z dotace až do 45 tis. Kč hrubé mzdy na osobu a měsíc,
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d) vybavení materiálem, který není hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů nebo
hmotným majetkem podle předpisů upravujících účetnictví, související se sportovní činností
reprezentanta, celkově však nejvýše do 25 % celkové dotace,
e) služby: masáže, posilovna,
f) doplňky stravy,





limity stanovené tímto dokumentem v bodech b, c představují maximální celkovou způsobilou
měsíční hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při plném pracovním úvazku,
tj. při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení
hodinové sazby,
osobní a mzdové náklady je možné čerpat až do výše 75 % poskytnuté dotace,
nelze hradit administrativní pracovníky (účetní, sportovní manažer apod.). Jejich profese je
hrazena v rámci dotace podprogramu B.

2.4. Kritéria pro hodnocení
Žádost je podávána formou popisného projektu posuzovaného dle následujících kategorií
„Reprezentace A, B, C“. Každý reprezentant může být uveden pouze v jedné kategorii. Rozřazení
do jednotlivých kategorií se řídí dle následujících kritérií:
Uvádí se se hodnota pouze jednoho nejlepšího umístění reprezentanta dle následujících kritérií
Reprezentace A:
Do této kategorie patří medailisté z posledních PH, GG, DH nebo závodníci, kteří v letech 2014 a 2017
obsadili na MS nebo SP medailové umístění.
Reprezentace B:
Do této kategorie patří závodníci, kteří startovali na posledních PH, DH, GG nebo závodníci MS, SP nebo
jiných světových soutěží, kteří se v letech 2016-2017 umístili v daném závodě v první půlce startovního
pole a dosáhli umístění na max. 8. místě dle následujícího klíče:
do 6. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň z 3 zemí
do 7. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň ze 4 zemí
do 8. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň z 5 zemí
Reprezentace C:
Do této kategorie patří závodníci, kteří startovali v letech 2014-2017 na závodech ME, EP a dalších
evropských soutěžích, umístili se v daném závodě v první půlce startovního pole a dosáhli umístění na
max. 5. místě dle následujícího klíče:
do 5. místa, pokud se účastnili závodníci alespoň z 3 zemí
Nezapočítává se celkové umístění SP, konečný ranking závodníků apod.
Výpočet dotace:
Reprezentace A
D
Reprezentace B
0,5 x D
Reprezentace C
0,25 x D
*D je označení částky dotace na 1 sportovce v reprezentaci A
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Výše „D“ bude odvozena z celkové alokace určené pro podprogram A tak, aby platilo:
celková alokace podprogramu A = počet reprezentantů A x D + počet reprezentantů B x 0,5 x D + počet
reprezentantů C x 0,25 x D
Pro kolektivní sporty je do reprezentačního týmu započten maximálně počet členů soupisky závodů,
ve kterém získali umístění dle výše uvedeného klíče v souladu s oficiálními pravidly IPC pro sporty
uvedené na seznamu IPC. U sportů nezařazených do seznamu IPC se postupuje dle pravidel zastřešující
mezinárodní autority.
V případě duplicity v seznamech vykazovaných reprezentantů v rámci jedné sportovní disciplíny (více
žadatelů na jednoho reprezentanta) nebudou výkony tohoto reprezentanta zohledněny při výpočtu
výše dotace ani pro jednoho z žadatelů!!!

2.5. Specifické přílohy žádosti
a) Příloha 4 (Rozpis rozpočtu)
b) Příloha 5 (Seznam reprezentantů, výsledková listina)

3. Podprogram B: Podpora sportovních spolků s celostátní působností pro
specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh
sportu pro ZPS.
3.1. Specifické cíle
Podpora projektů zacílených na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí v rámci ústředí
jednotlivých sportovních svazů s celostátní působností, podpora zabezpečení technických,
metodických a servisních podmínek a potřeb, zdravotního a bezpečnostního zajištění jednotlivých
členů svazu.

3.2 Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je:
Spolek – střešní organizace s celostátní působností v oblasti sportu pro specifický druh zdravotního
postižení sportovců nebo specifický druh sportu pro ZPS, a který s ohledem na specifika dlouhodobých
potřeb ZPS v souladu s požadavkem na zajištění dlouhodobé stability v oblasti ZPS splňuje následující
podmínky:
a) působící na základě mezinárodní autority,
b) působící ke dni podání žádosti o dotaci déle jak pět let na území ČR,
c) jehož členy jsou sportovní svazy nebo sportovní kluby (dále jen „SK“) a Tělovýchovné jednoty (dále
jen „TJ“) působící pro specifický druh zdravotního postižení sportovců,


Každý žadatel může podávat pouze jednu žádost.
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3.3 Použití dotace
Dotaci lze použít pouze na:
a) úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu 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 projektu, které prokazatelně vzniknou
v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není Rozhodnutím stanoveno
jinak,
b) podporu zabezpečení plnění povinností oprávněného žadatele,
c) úrazové, majetkové a cestovní pojištění a odpovědnostní pojištění trenérů a cvičitelů,
cestovné, ubytování, stravování související s plněním obsahového zaměření programu,
d) mzdové náklady na trenéra a dalších členů realizačního týmu (osobní asistent, trasér apod.),
které je možno čerpat z dotace do 45 tis. Kč hrubé mzdy na 1 pracovní úvazek a měsíc s tím,
že mzdové náklady na 1 osobu je možné z dotace pro jednoho zaměstnavatele hradit nejvýše
ve výši 1,2 pracovního úvazku,
e) ostatní osobní náklady (dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, včetně služeb
OSVČ), které je možné čerpat z dotace až do 45 tis. Kč hrubé mzdy na osobu a měsíc,
f) osobní a mzdové náklady je možné čerpat až do výše 75 % poskytnuté dotace,
g) 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.


Limity stanovené tímto dokumentem v bodech e, f představují maximální celkovou způsobilou
měsíční hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při plném pracovním úvazku (100 %), tj. při
zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové
sazby.

3.4. Kritéria pro hodnocení
Žádost je podávána formou popisného projektu posuzovaného dle následujících kritérií:
Dotace v podprogramu (opatření) B je součtem pěti kritérií:
S = A + B + C+ D + E
Kritérium A: Počet reprezentantů, kteří jsou podpořeni v rámci podprogramu A reprezentace
a kterým žadatel zabezpečuje administrativní servis.
Kritériu A je přidělena váha 20 % z celkové alokované částky na podprogram B. Výše částky dotace
se u všech žadatelů odvíjí od:
 Počtu reprezentantů, kteří jsou podpořeni v rámci podprogramu A reprezentace a kterým
žadatel zabezpečuje administrativní servis. Seznam reprezentantů žadatel uvede do přílohy
č. 6.
 Za každého reprezentanta definovaného v tomto odstavci obdrží žadatel 1 bod.
Výpočet výše finanční podpory bude proveden součtem bodů za reprezentanty všech žadatelů
dohromady. Tento součet bude tvořit základnu výpočtu. K této základně se pak budou vztahovat
jednotliví žadatelé dle bodů za jimi řízené reprezentanty (tj. žadatel X má 5 reprezentantů = 5 bodů,
celkem u všech žadatelů je např. 50 reprezentantů dohromady = 50 bodů, 5 z 50 dává 10% podíl
žadatele na částce připadající k tomuto kritériu (20 % z celkové alokované částky na podprogram).
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Kritérium B: Počet sportovních odvětví řízených žadatelem
Kritériu B je přidělena váha 20 % z celkové alokované částky na podprogram B.
Výše částky dotace se u všech žadatelů odvíjí od údajů, které žadatelé vykáží v příloze č. 6:
1. Počtu sportovních odvětví, které jsou uvedeny na oficiálním seznamu sportů SH, GG, DH a PH,
a které žádající sportovní svaz-ZPS prokazatelně řídí nebo pro které zařizuje servis na SH, GG,
DH a PH. Za každé sportovní odvětví splňující podmínku definovanou v tomto odstavci obdrží
žadatel 2 body.
2. Počtu ostatních sportovních odvětví, které nejsou zařazeny do oficiálního seznamu SH, GG,
DH, PH. Jejich existence má alespoň dvouletou historii s minimálním rozsahem Evropských
pohárů (dále jen „EP“), Mistrovství Evropy (dále jen „ME“), Evropských her (dále jen „EH“),
Evropské ligy (dále jen „EL“), apod..
Za každé sportovní odvětví splňující podmínku definovanou v tomto odstavci žadatel obdrží
1 bod.
Jednotlivé sportovní svazy dostanou poměrnou část financí, která se vypočte dle procentuálního
výpočtu z celkového součtu bodů získaných za počet sportovních odvětví řízených žadatelem.
Kritérium C: Počet SK/TJ spolčených v jednotlivých sportovních svazech-ZPS
Počet SK/TJ spolčených v jednotlivých svazech ke dni podání žádosti alespoň dva roky. Kritériu je
přidělena váha 15 % z celkové alokované částky na podprogram (opatření) B. Jednotlivé sportovní
svazy-ZPS obdrží poměrnou část, která se vypočte dle procentuálního výpočtu z celkového počtu SK/TJ
zastoupených v jednotlivých sportovních svazech-ZPS. Žadatel doloží seznam SK/TJ (příloha č. 6). SK/TJ
doloží svoji aktivní činnost žádostí podanou do podprogramu C. V požadované příloze Seznam
sportovců, která je povinnou součástí žádosti, uvedou členství v daném střešním sportovním
svazu-ZPS či více střešních svazech-ZPS. Pokud tato příslušnost nebude ze strany SK/TJ žádostí
do podprogramu C potvrzena, nebude tento pro svaz, který si jej vykazuje, započítán pro výpočet
v kritériu B. Jeden spolek (SK/TJ) = 1 bod.
Jednotlivé sportovní svazy-ZPS obdrží poměrnou část, která se vypočte dle procentuálního výpočtu
z celkového počtu bodů získaných za SK/TJ sdružené do daného svazu.
Kritérium D: Počet krajů, ve kterých žadatel působí prostřednictvím spolčených SK/TJ
Počet krajů, ve kterých žadatel působí prostřednictvím spolčených SK/TJ. Kritériu je přidělena váha
15 % z celkové alokované částky na podprogram (opatření) B. Jednotlivé sportovní svazy-ZPS obdrží
poměrnou část alokace, která se vypočte dle procentuálního výpočtu z celkového počtu bodů získaných
působením v jednotlivých krajích. Jeden kraj =1 bod. Za vícenásobné zastoupení v jednom kraji nelze
body navyšovat, při zastoupení ve všech samosprávných krajích lze tedy získat maximálně 14 bodů.
Zastoupení v jednotlivých krajích žadatel uvede v samostatné příloze (příloha č. 6).
Kritérium E: Počet zorganizovaných soutěží
Kritériu E je přidělena váha 30 % z celkové alokované částky na podprogram (opatření) B. Výše částky
se u sportovních svazů-ZPS odvíjí od počtu zorganizovaných soutěží, zařazení sportu do programu SH,
GG, DH a PH za roky 2016 a 2017. Jejich soupis žadatel uvede v příloze. Jednotlivé sportovní svazy-ZPS
obdrží poměrnou část, která se vypočte dle procentuálního výpočtu z celkového počtu bodů získaných
za všechny zorganizované akce (soutěže).
Bodové hodnocení:
Celorepublikové soutěže
Mezinárodní soutěže (ME,EP, EL)
Mezinárodní soutěže (MS, SP)

1 bod
2 body
3 body
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3.5. Specifické přílohy žádosti
a) Příloha 4 (rozpočet)
b) Příloha 6 (podklady pro všechna kritéria)

4. Podprogram C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS
4.1 Specifické cíle
Podpora regionálních subjektů zabezpečujících sportovní projekty pro zdravotně postižené sportovce.
Rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních aktivit včetně podpory účastí na sportovních soutěžích
na území ČR a také na závodech v zahraničí,
 podpora je určena výlučně na projekty předkládané jednotlivými SK/TJ, tj. projekty zacílené
na pořízení sportovního vybavení, výstroje a personálního zabezpečení práce trenérů
a asistentů, zdravotní a metodické zabezpečení nemateriální náklady (služby), provozní
materiální náklady a nájemné prostor při práci se ZPS v TJ/SK. Z podprogramu C budou
podporovány pouze SK/TJ, které se pravidelně starají o sportování ZPS. Vzhledem
ke specifickým podmínkám činnosti SK/TJ-ZPS se za takové se uznávají ty, které mají:
buď
alespoň 1 člena ZPS, který typem zdravotního postižení spadá do tradičního rozdělení ZPS dle
národních a mezinárodních sportovních autorit. Jde o sportovce postižené mentálně,
spasticky, tělesně, zrakově, sportovce neslyšící nebo s vnitřním postižením, který trénuje
alespoň 2x týdně a účastní se alespoň 4 závodů minimálně celorepublikové úrovně ročně.
nebo
alespoň 5 členů ZPS, kteří typem zdravotního postižení spadají do tradičního rozdělení ZPS dle
národních a mezinárodních sportovních autorit. Jde o sportovce postižené mentálně,
spasticky, tělesně, zrakově, sportovce neslyšící nebo s vnitřním postižením, kdy sportovní
činnost musí být pravidelná v minimálním požadovaném rozsahu 1 hodina týdně.
Podporovány budou pouze sporty, které mají pro daný druh postižení jakýkoliv druh
mezinárodní autority. Nejsou podporovány rekondiční a ozdravné pobyty nebo podobné
jednotlivé aktivity,
 sportovní činnost musí být pro kontrolu ze strany MŠMT jasně doložitelná (minimálně aktuální
přihláška na činnost SK/TJ-ZPS pro rok 2016, záznamový arch s evidencí pravidelných
sportovních aktivit ZPS, případně výsledkové listiny ze závodů apod.), a to zpětně za rok 2016,
 v případě duplicitního vykazování jednoho sportovce v jednom sportovním odvětví u více
žadatelů, nebude tento sportovec zahrnut do výpočtu podpory ani pro jednoho žadatele,
 sportovec může být vykazován duplicitně pouze v případě, že je vykazován jako aktivní pro více
druhů sportu,
 každý oprávněný žadatel smí podat v podprogramu pouze jednu žádost.

Upozornění pro žadatele:
 na základě posouzení žádosti může být výše finančních prostředků poskytovatelem upravena
ve vztahu k možnostem státního rozpočtu,
 žadatel podáním žádosti souhlasí se zveřejněním souhrnné informace o celkovém počtu ZPS
v členění dle jednotlivých sportů na internetových stránkách MŠMT. Pokud žadatel spolu
s podáním žádosti vyjádří písemný nesouhlas se zveřejněním souhrnné informace o celkovém
počtu ZPS v členění dle jednotlivých sportů na internetových stránkách MŠMT, stává se
nezpůsobilým žadatelem o dotaci v podprogramu C.
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4.2 Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je:
- Spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy SK/TJ regionální úrovně působící pro ZPS
nebo působící pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu
(alespoň 1 člen ZPS dle vedených kritérií uvedených v části 4.1.),
- V případě individuálního členství vykazovaného sportovce ve spolku s celorepublikovou
působností, bude oprávněným žadatelem také tento spolek, a to pouze v případě, že sportovec
není vykazován jiným žadatelem (SK/TJ).
V případě duplicitního vykazování sportovce pro jedno sportovní odvětví nebude tento
sportovec zohledněn pro výpočet dotace ani pro jednoho ze žadatelů.

4.3 Použití dotace
Dotaci lze použít pouze na:
 úhradu nákladů souvisejících s realizací sportovních projektů dle obsahového zaměření
programu, a to zejména v oblasti zabezpečení sportovní činnosti ZPS bez spoluúčasti do výše
100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce,
ve kterém je dotace poskytnuta,
 sportovní projekty SK/TJ, které jsou v souladu s platnými a účinnými stanovami, souvisejícími
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
ZPS,
 úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, nájemné prostor,
provozní a materiální náklady, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti ZPS související
s plněním obsahového zaměření programu,
 vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výstroj, výzbroj) pro sportování
ZPS, (Nejedná se o sportovní materiál související s vybavením sportovního zařízení).

4.4 Pravidla přidělení dotace a kritéria pro způsob výpočtu dotace
Žádost je podávána formou popisného projektu posuzovaného dle následujících kritérií:
Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na posouzení celkového rozpočtu žádosti
a požadavku na státní dotaci, vykázaný počet aktivních členů ZPS a aktivitu ZPS.
Aktivita ZPS se dělí na 2 kategorie:
1) ZPS sportující minimálně 1x týdně v průběhu kalendářního roku, tedy provozuje sport na rekreační
úrovni,
2) ZPS provozující výkonnostní sport, tzn. sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku,
a navíc se pravidelně účastní sportovních soutěží, což bude předmětem výpočtu dotace. Soutěž musí
být organizovaná SK/TJ, sportovním svazem nebo zastřešující organizací, minimálně republikové
úrovně a oficiální, tedy součástí termínového kalendáře střešní organizace. 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 ke dni 31. 10. 2017.
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Rozdělení celkové alokace na podprogram C do jednotlivých SK/TJ bude probíhat paušálně na jednoho
ZPS, kdy na ZPS sportujícího dle bodu 2) bude vyplacen trojnásobek částky vyplacené na ZPS
sportujícího dle bodu 1.
Žadatel uvede seznam aktivních ZPS k 31. 10. 2017 (příloha č. 7.)

4.5 Specifické přílohy
Př. č. 7 Jmenný seznam sportovců

5 Podprogram D: Významné a další sportovní akce ZPS
5.1. Specifické cíle
Podpora významných sportovních akcí (dále jen „VSA“) a dalších sportovních akcí (dále jen „DSA“ dle
následujících skupin:
A) Podpora účasti ZPS na PH, DH, GG a SO a realizované prostřednictvím Českého paralympijského
výboru (dále jen „ČPV“) a Českého hnutí speciálních olympiád (dále jen „ČHSO“), které jediné mají
mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG a SO.
B) Podpora organizování závodů pro ZPS typu MS, SP, ME, EP z pověření mezinárodní střešní
organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.
Podpora bude určena pouze omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle spoluúčasti
na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu. Přiznaná výše podpory nemůže být nižší
než 100 000 Kč
C) Podpora organizování ostatních soutěží pro ZPS jako jsou mezinárodní závody, otevřená
mistrovství republiky, celorepublikové sportovní akce.
Podpora bude určena pouze omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle spoluúčasti
na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu. Přiznaná výše podpory nemůže být nižší
než 30 000 Kč a vyšší než 100 000 Kč.

5.2 Oprávněný žadatel
Oprávnění žadatelé:
Pro VSA uvedené v bodě 5. 1. A je oprávněným žadatelem ČPV a ČHSO.
Pro ostatní VSA a DSA je oprávněným žadatelem také
a) spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz s celostátní působností
pro specifický druh ZPS nebo pro specifický druh sportu určený pro ZPS,
b) spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní svaz s celostátní působností
působící pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném
sportu,

c) spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní kluby regionální úrovně
působící pro ZPS a také spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu, tedy sportovní kluby
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regionální úrovně působící pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze
ZPS v daném druhu sportu,

5.3 Použití dotace
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 30 % 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
10 % z poskytnuté dotace,
 příspěvky mezinárodním organizacím: úhrada povinného poplatku organizátora významné
sportovní akce pro příslušnou mezinárodní světovou nebo evropskou federaci.

5.4 Pravidla přidělení dotace
-

V Kategorii A je alokováno maximálně 55 % celkové alokace podprogramu D
V Kategorii B je alokováno minimálně 30 % celkové alokace podprogramu D
V Kategorii C je alokováno minimálně 15 % celkové alokace podprogramu D

Významné sportovní akce kategorie A mohou být financovány až do výše 100 % požadované dotace,
akce v kategorii B, C mohou být financovány maximálně v rozsahu 70 % schváleného rozpočtu.
Jednotlivé projekty budou obodovány dle kritérií uvedených v bodu 5.4.1. Aby byl projekt doporučen
k podpoře, musí získat v každém hodnoceném kritériu alespoň minimální počet bodů. Pro každou
kategorii VSA bude stanoveno pořadí dle získaných bodů získaných součtem bodů získaných
v jednotlivých kritériích. Podpořeny budou postupně ty akce, které získají v hodnocení nejvíce bodů až
do úplného vyčerpání alokace pro danou kategorii VSA.
Pro VSA a DSA kategorie B a C platí:
Žadatel smí podat maximálně dvě žádosti do každé z kategorií B, C. V případě, že žadatel podá více
projektů do jedné kategorie závodů, bude vybrána k financování vždy žádost s nejvyšším bodovým
hodnocením. Další žádost bude moci být podpořena pouze v případě, že alokace nebude rozdělena
mezi všechny první žádosti s alespoň minimálním počtem bodů všech ostatních žadatelů. Následně
budou podpořeny všechny druhé žádosti atd. až do vyčerpání celé alokace pro danou kategorii VSA.
Při nevyčerpání alokace určené pro VSA kat. B může být částka převedena do VSA kat. C a naopak.
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5.4.1. Kritéria pro hodnocení projektů
Žádost je podávána formou popisného projektu posuzovaného dle následujících kritérií:
Každá žádost bude ohodnocena dvěma hodnotiteli (jeden pracovník odboru sportu MŠMT – hodnocení
č. 1, a jeden odborný nezávislý hodnotitel – hodnocení č. 2) dle kritérií uvedených níže, ve kterých získá
příslušný počet bodů. V případě, že se hodnotitelé liší v hodnocení některého z jednotlivých kritériích
o více jak 2 body, bude následovat hodnocení dalšího nezávislého hodnotitele – hodnocení č. 3.
Hodnotitel je povinen z každého hodnocení sepsat zápis, jehož součástí bude zdůvodnění bodového
hodnocení jednotlivých kritérií. Pro výpočet dotace budou použita dvě hodnocení, v případě existence
hodnocení č. 3 bude považováno za platné toto hodnocení a jedno z hodnocení č. 1 a č. 2., z nich bude
vybráno to, které se bude bodově nejvíce přibližovat hodnocení č. 3. (tedy jedna z možností
následujících variant: hodnocení č. 3 + hodnocení č. 1 nebo hodnocení č. 3 + hodnocení č. 2.). Za každé
kritérium vztahující se k hodnocení rozpočtu je uveden minimální počet bodů, který musí žádost
obdržet, aby mohla být doporučena k podpoře. Pro každou kategorii podprogramu D bude stanoveno
pořadí dle získaných bodů získaných součtem bodů získaných v jednotlivých kritériích ze dvou
předmětných hodnocení. Podpořeny budou postupně ty akce, které získají v hodnocení nejvíce bodů
až do úplného vyčerpání alokace pro danou kategorii sportovních soutěží. MŠMT si vyhrazuje právo
u VSA a DSA v kategoriích B a C snížit plošně výši vypočítané hodnoty finanční podpory vždy stejným
počtem procenta pro všechny podpořené akce VSA a DSA dané kategorie, a to v zájmu zvýšení podpory
organizování širšího spektra sportovních akcí definovaných v podprogramu D.
a) Žádosti podané do kategorie A budou posuzovány dle předloženého rozpočtu, jeho
přiměřenosti a provázanosti k plánovaným aktivitám popsaným v žádosti. Rozpočet může být
krácen při pochybnosti splnění kritérií hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Na základě tohoto
kritéria bude podpořen start zejména reprezentantů definovaných v podprogramu A, a to
kategorie A a B.
b) Žádosti podané do kategorie B a C budou obodovány dle předloženého rozpočtu, jeho
přiměřenosti a provázanosti k plánovaným aktivitám popsaným v žádosti. Rozpočet může být
krácen při pochybnosti splnění kritérií hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Pro doporučení
k financování musí žádost v každém kritériu obdržet minimální počet bodů uvedený v záhlaví
hodnotící tabulky.

Tab. 1 Kontrola přiměřenosti a provázanosti rozpočtových položek ve vztahu k VSA
(min. 3 body)
rozpočet je zcela přiměřený, ceny lze považovat za obvyklé, položky rozpočtu jsou s jednotlivými
aktivitami žádosti provázané, zdůvodněné, umožňující spolehlivě posoudit hospodárnost nákladů
a není navrhována žádná úprava rozpočtu
rozpočet je až na případné drobné podmínky přiměřený, omezeně se vyskytují položky, které nejsou
přímo zdůvodněné v popisu realizace žádosti, je navrhována úprava jen malého rozsahu orientačně
do 5 % celkové výše rozpočtu
rozpočet je mírně nadhodnocen či podhodnocen, vyskytují se položky, které nejsou jasně a dobře
zdůvodněné. Je navrženo krácení (orientačně nad 5 do 25 % celkové výše rozpočtu).
rozpočet je nadhodnocen či podhodnocen, ve větší míře se vyskytují položky, které nejsou
zdůvodněné, je navrženo citelné krácení (orientačně nad 25 do 40 % celkové výše rozpočtu).
rozpočet je zásadně nadhodnocen či podhodnocen, provázanost rozpočtu s aktivitami není
přesvědčivá/nelze ji jednoznačně identifikovat
rozpočet je zcela nepřiměřený, nedostatečně a nesrozumitelně navržen, chybí provázanost, je
nepřehledný
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Tab. 2 Kontrola věcné správnosti rozpočtu ve vztahu k VSA
(min. 3 body)
rozpočet je zcela v souladu s rozsahem a cíli projektu
rozpočet obsahuje výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu, tyto je možné z rozpočtu
vyřadit na základě výhrady obou hodnotitelů (orientačně do 10 % celkové výše rozpočtu)
rozpočet obsahuje výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu, tyto je možné z rozpočtu
vyřadit na základě výhrady obou hodnotitelů (orientačně do 25 % celkové výše rozpočtu)
rozpočet obsahuje výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu, tyto je možné z rozpočtu
vyřadit na základě výhrady obou hodnotitelů (orientačně více jak 25 % a do 50 % celkové výše
rozpočtu)
rozpočet obsahuje výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu, tyto je možné z rozpočtu
vyřadit na základě výhrady obou hodnotitelů (orientačně více jak 50 % a do 75 % celkové výše
rozpočtu
rozpočet obsahuje výdaje, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu, tyto je možné z rozpočtu
vyřadit na základě výhrady obou hodnotitelů (orientačně více jak 75% celkové výše rozpočtu)

5
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0

c) Žádosti, které obdržely alespoň minimální počet bodů dle kritérií uvedených v bodě b) budou
obodovány dle významnosti akce dle následující tabulky
Kategorie B
Mistrovství světa, Světový pohár a další podobné soutěže
Mistrovství Evropy, Evropský pohár a další podobné soutěže

2
1

Kategorie C
Mezinárodní závody
Otevřené mistrovství republiky
Mistrovství republiky
Jiné celorepublikové akce
Historie pořádání – nový závod, turnaj
Historie pořádání - alespoň 3.ročník
Historie pořádání - alespoň 5.ročník

4
3
2
1
1
2
3

Na základě zápisů vyhotovených hodnotiteli bude každé podané žádosti administrátorem sepsán
protokol o hodnocení rozpočtu, ve kterém se uvede celkový počet přidělených bodů spolu
s odůvodněním případného krácení rozpočtu. Podle výše přidělených bodů bude sestaveno pořadí
hodnocených žádostí. Protokoly o hodnocení budou součástí materiálu, který bude předložen
výběrové komisi spolu s návrhem na podpořené žádosti.

5.4.2. Specifické přílohy žádosti
a) Př. 4 Rozpis rozpočtu

6. Způsob podávání žádostí
1. Pro zařazení do dotačního řízení 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.
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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.
2. Po vložení žádosti do elektronického systému IS-SPORT žadatel vygenerovanou žádost v systému
zašle v elektronické podobě do datové schránky MŠMT (ID: vidaawt ), nebo v listinné podobě v jednom
vyhotovení doručí žádost na adresu MŠMT (Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, PSČ: 11812).
Zaslání žádosti jinou formou (např. elektronickou poštou, na CD apod.) není možné. V elektronické
podobě musí být žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele. V listinné
podobě musí být žádost opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva
se žádostí musí být označena slovy „Dotace –". Vedle pomlčky bude uveden název programu, do
kterého žadatel svoji žádost podává. Žádost odeslaná na MŠMT se musí shodovat s žádostí vloženou
do elektronického systému IS-SPORT.
3. Žádost se podává
http://is-sport.msmt.cz .

na

formuláři

vygenerovaném

v

systému

IS-SPORT

na

adrese

Žádost obsahuje následující náležitosti:
- vyplněný profil organizace (název žadatele musí být shodný s názvem uvedeným ve stanovách),
- název projektu
- stručný obsah projektu, záměr projektu, zdůvodnění projektu
- cíl projektu
- výchozí situace a připravenost projektu
- měřitelnost dosažení cíle (např. počet podpořených sportovců, zorganizovaných závodů apod.)
- požadovanou částku dotace
-specifickém přílohy uvedené u každého podprogramu
K žádosti se přikládají následující přílohy:


aktuální úplné znění stanov,



potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce),



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) podepsaná statutárním orgánem žadatele,



výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce),



čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (nahrazuje výpis z Rejstříku trestů
ne starší 3 měsíců, pokud žadatel doloží uvedený výpis, bude akceptován) žadatele
podepsané statutárním orgánem žadatele a čestné prohlášení (příloha 3),



čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v žádosti a všech jejich přílohách.



rozpis rozpočtu projektu dle nákladových položek (zejména mzdy, ostatní osobní
náklady – DPP, DPČ, zákonné odvody, příděly do Fondu kulturních a sociálních potřeb
je-li tvořen, ostatní náklady). S ohledem na další technické zpracování musí být
všechny části listinné podoby žádosti jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková
vazba).
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4. Žádost musí být odevzdána v listinné formě na podatelnu MŠMT nebo podána k poštovnímu
doručení (rozhodující je otisk razítka) na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději k datu uvedeném v bodu 1.6. Pro
splnění tohoto termínu je rozhodné datum doručení MŠMT. Zmeškání lhůty pro podání
žádosti nelze prominout.
5. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván
k odstranění nedostatků žádosti s výjimkou případů uvedených v článku 6. bod 6. 1. odst. 2.
Zjištění ostatních nedostatků bude důvodem pro vyřazení žádosti.
6. Žadatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svých údajů uvedených v žádosti a dokumentů
v souvislosti s poskytnutím dotace v informačních systémech DOTInfo a CEDR v případě, že mu
bude poskytnuta dotace.
7. Žadatel je dále povinen bezodkladně odboru sportu oznámit veškeré změny údajů uvedených
v žádosti, a to do 14 pracovních dnů od jejich uskutečnění. V případě, že ministerstvo zjistí, že
jsou v žádosti uvedeny údaje, které neodpovídají skutečnosti, a tyto nebyly včas a řádně
nahlášeny, bude žádost vyřazena.

7. Proces hodnocení
7. 1. Formální hodnocení
1. V první fázi MŠMT posoudí, zda žadatel je oprávněným žadatelem a zda žádost obsahuje náležitosti
stanovené v článku 6 odst. 3. Není-li žadatel oprávněným žadatelem, nebo žádost neobsahuje
náležitosti uvedené v článku 6 odst. 3, bude vyřazena.
2. Žadatel bude vyzván k doplnění žádosti v případě, že žádost neobsahuje všechny požadované přílohy
nebo jsou některé z nich neaktuální. V tomto případě má žadatel na nápravu pět kalendářních dní
ode dne, kdy mu byla e-mailem (na adresu uvedenou v systému IS-SPORT) odeslána výzva k nápravě.
V opačném případě bude žádost vyřazena.

7. 2. Věcné hodnocení
Hodnocení probíhá na základě hodnotících kritérií uvedených u jednotlivých podprogramů.

8. Další podmínky
1. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Předložené žádosti se nevracejí.
2. Neinvestiční dotace se v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy poskytuje
maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti o dotaci. Projekt může být
spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt
financován dotacemi více orgány státní správy (za státní správu se nepovažují kraje a obce), nesmí
souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.
3. 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
19

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.
4. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů není dovolena.1
5. Výše finančních prostředků státní podpory může být proti požadavku upravena s ohledem
na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků.
6. Podpoření příjemci jsou povinni skutečnost o finanční podpoře MŠMT prezentovat v informačních
materiálech nebo propagačních předmětech, které souvisejí s podpořeným projektem a jsou určené
pro veřejnost, případně na sportovištích.
7. 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 s tím, že tyto náklady mohou být uhrazeny
nejpozději do 31. ledna následujícího roku. 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 a na účely vymezené v rozhodnutí.
Dotace se poskytuje jen na úhradu nákladů realizovaného projektu.
8. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk a ani nesmí být fakticky realizován. Povinnou
součástí předloženého vyúčtování je výkaz zisku a ztráty, tedy výsledovka z analytického účtu, na
kterém
je
dotace evidována odděleně,
a to
včetně
jednotlivých transakcí.
9. Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel správně, včas a úplně
vyúčtuje dotace poskytnuté v předchozím roce, provede s poskytovatelem finanční vypořádání
dle § 14 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb. a vrátí do státního rozpočtu finanční prostředky, které nebyly
vyčerpány, nebo které má povinnost odvést.

9. Povinnosti příjemce
1. Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně v souladu s rozhodnutím
a účelem uvedeným ve vyhlášení.
2. Příjemce bude povinen čerpání evidovat 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 číslem rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. Příjemce je povinen vypořádat vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy nebo Národním fondem.
4. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce odboru sportu MŠMT nejpozději do 15. února
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen dodržet rozpočet
projektu dle jednotlivých nákladových položek a to alespoň 90 % každé dílčí položky. Odvod za
nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto
podmínkou.
5. S finančním vypořádáním a vyúčtováním musí příjemce vrátit nevyčerpané finanční prostředky.
Pokud příjemce vrátí tyto prostředky do konce běžného účetního roku, poukazují se na účet
821001/0710. Pokud příjemce vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, poukazují se na účet cizích prostředků 6015-0000821001/0710. O vrácení
finančních prostředků vyrozumí příjemce MŠMT avízem, které musí doručit MŠMT v listinné podobě

1

V případě úhrady jednoho účetního dokladu z více zdrojů musí být v účetnictví zřejmé jeho rozúčtování.
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na odbor sportu a v elektronické podobě e-mailem na adresu aviza@msmt.cz nejpozději v den připsání
vratky na účet.
6. 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://is-sport.msmt.czjako 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 ve stanoveném
termínu může být důvodem k neposkytnutí dotace v následujícím roce.

10. Porušení rozpočtové kázně
1. Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel, bude toto
klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
2. Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést
prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, případně
penále za prodlení s jeho provedením.
3. Pokud finanční úřad rozhodne, že došlo k porušení rozpočtové kázně a vyměří příjemci odvod za
porušení rozpočtové kázně, je MŠMT oprávněno v roce následujícím po roce vydání platebního výměru
neposkytnout tomuto příjemci dotaci na obdobný účel.
4. Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční úřady
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Kontrola
1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné využití finančních prostředků
poskytnutých ze státních prostředků.
2. 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.
3. 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. Kontrola probíhá v režimu
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
4. 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.).
5. 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.

12. Závěrečná ustanovení
1. Pokud soud příjemce zruší a nařídí jeho likvidaci, je příjemce povinen tuto dotaci, nebo její
odpovídající část, neprodleně vrátit MŠMT na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.
21

2. Odstavec 1 platí i 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.
3. MŠMT si vyhrazuje právo tyto jednotlivé programy zrušit až do okamžiku vydání rozhodnutí.
Případné zrušení jednotlivých programů bude zveřejněno stejným způsobem jako programy samotné.
Zrušení jednotlivých programů spadá výhradně do kompetence ministra.

13. Definice některých pojmů
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 sportovních (servisních) střešních 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 sportovních (servisních) střešních organizací.

12. Přílohy
1. Podmínky rozhodnutí
2. Finanční limity na vybavení
3. Formulář čestného prohlášení – platnost příloh, bezdlužnost, bezúhonnost
4. Rozpis rozpočtu
5. Podklad pro hodnocení podprogramu A -Seznam reprezentantů
6. Podklad pro hodnocení podprogramu B
7. Podklad pro hodnocení podprogramu C
8. Akceptace
9. Avízo vratky

22

