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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Česká republika má pro pořádání významných sportovních akcí významný potenciál, a to především 

díky tradici konání těchto akcí, aktivitě v mnoha různých sportech, relativně dobré dopravní 

dostupnosti a bezpečnosti. Konání významných sportovních akcí mezinárodního charakteru má 

významný podíl na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, 

motivuje k rozvoji pohybových aktivit a zároveň propaguje Českou republiku včetně jednotlivých 

regionů. Významné sportovní akce mají také nezpochybnitelný ekonomický dopad na státní rozpočet 

díky spotřebě organizátorů, a především jejich návštěvníků. Mezi neekonomické dopady významných 

sportovních akcí, které mají poměrně velkou vizibilitu, patří i celospolečenský charakter, zejména jde 

o pěstování pozitivního vztahu ke sportu u dětí a mládeže. 

1.2. Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) na výše uvedené reaguje vydáním dotačního 

neinvestičního programu Podpora významných sportovních akcí 2020 – 2025, č. j.: NSA-

0071/2020/A/1 (dále jen „Program“). 

2. Právní rámec programu, relevantní dokumenty 

2.1. Program přispívá k naplnění požadavků vyplývajících ze zákona o podpoře sportu a vychází z Koncepce 

podpory sportu na období 2016 – 2025 schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016 (dále 

jen „koncepce SPORT 2025“) a z I. Akčního plánu koncepce SPORT 2025 schváleného usnesením vlády 

č. 519 ze dne 15. srpna 2018 (dále jen „první Akční plán“) a z II. Akčního plánu koncepce SPORT 2025 

schváleného usnesením vlády č. 427 ze dne 20. dubna 2020 (dále jen „druhý Akční plán“).  

2.2. Program je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie. Program je vyhlašován v souladu 

s následujícími předpisy a strategickými dokumenty: 

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

o podpoře sportu“), 

• koncepce SPORT 2025, 

• první Akční plán koncepce SPORT 2025,  

• druhý Akční plán koncepce SPORT 2025, 

• Bílá kniha o sportu,  

• Evropská charta sportu,  

• Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, 

• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (čl. 55, dále „GBER“),  

• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

o fungování EU na podporu de minimis, 

2.3. Dále se bude program řídit následujícími právními dokumenty: 

• zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 
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• zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších 

předpisů; 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška 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. 

3. Vymezení pojmů 

3.1. Sportovní organizací je dle § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu právnická osoba založená za jiným 

účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu 

(dále jen „sportovní organizace“). 

3.2. Významnou sportovní akcí je dle § 2 odst. 6 zákona o podpoře sportu akce mezinárodního významu 

odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství 

Evropy nebo kontinentální či světový pohár apod. 

3.3. Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je dle § 2 odst. 7 zákona o podpoře sportu akce podle 

čl. 3 odst. 3.2, 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. 

3.4. Rejstříkem sportu je dle § 3e zákona o podpoře sportu rejstřík sportovních organizací, sportovců, 

trenérů a sportovních zařízení (dále jen „rejstřík sportu“).  

3.5. Konečným příjemcem podpory je dle § 6b odst. 5 zákona o podpoře sportu sportovní organizace 

sdružená ve sportovní organizaci, která je příjemcem podpory sportu, a která jí tuto podporu v souladu 

s podmínkami pro její použití dále poskytla jako konečnému příjemci podpory (dále jen „konečný 

příjemce“). 

4. Cíle Programu 

4.1. Hlavním cílem Programu je vytvářet podmínky k pořádání a propagaci významných sportovních akcí 

s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti 

státní reprezentace České republiky a zároveň propagace České republiky včetně jednotlivých regionů. 

4.2. Podrobné vymezení podmínek podpory významných sportovních akcí, včetně způsobilých nákladů 

dotace, bude vždy uvedeno v každé jednotlivé Výzvě zveřejněné v rámci Programu. 
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5. Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace 

5.1. V rámci Programu bude NSA zveřejňovat jednotlivé výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále 

jen „Výzva“). Prostřednictvím Výzvy stanoví NSA veškeré náležitosti, které musí žádost o poskytnutí 

dotace (dále jen „žádost“) splňovat. 

5.2. Kolová Výzva představuje časově ohraničené období, ve kterém se přijímají žádosti, přičemž žádosti 

přijaté v jednom kole Výzvy se hodnotí společně podle stanovených kritérií bez ohledu na datum a čas 

podání.  

5.3. Průběžná Výzva představuje časově ohraničené období, ve kterém se přijímají žádosti, přičemž žádosti 

se ve Výzvě přijímají průběžně a posuzují se podle stanovených kritérií v pořadí dle data a času podání. 

5.4. NSA je oprávněna zveřejnit v rámci Programu v závislosti na potřebách konkrétní podporované oblasti 

kolovou nebo průběžnou Výzvu. Výzvy budou zpravidla soutěžní, mohou však být i nesoutěžní. 

5.5. Každá Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách NSA a bude veřejně přístupná po dobu 

nejméně 30 dnů.  

5.6. Podrobné vymezení podmínek Výzvy bude vždy uvedeno v každé jednotlivé Výzvě zveřejněné v rámci 

Programu. 

6. Oprávněný žadatel 

6.1. Oprávněným žadatelem v rámci Programu může být sportovní organizace a v případě významných 

sportovních akcí mimořádné důležitosti podle čl. 3 odst. 3.2 i osoba, která není sportovní organizací. 

6.2. NSA při stanovení podmínek Výzvy není oprávněna vyloučit možnost dalšího poskytnutí podpory 

konečným příjemcům. 

6.3. Podrobné vymezení okruhu oprávněných žadatelů bude vždy uvedeno v každé jednotlivé Výzvě 

zveřejněné v rámci Programu. 

7. Alokace Programu 

7.1. Alokace Programu bude stanovena dodatky k Programu vždy po schválení státního rozpočtu na 

příslušný kalendářní rok. 

8. Forma podpory 

8.1. Podpora je poskytována formou dotace.  

9. Obecné zásady  

9.1. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.   

9.2. Prostředky dotace musí být využívány efektivně, účelně a hospodárně. 

9.3. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů uvedených v žádosti, 

zpravidla však bude poskytována do výše 70 % celkových způsobilých nákladů uvedených v žádosti. 

9.4. Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného NSA, jehož 

součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).  
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9.5. Osobní údaje poskytované žadatelem NSA při podání žádosti jsou zpracovávány v souladu s platnou 

národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.  

9.6. Žadatel je povinen zapsat do rejstříku sportu údaje v rozsahu stanoveném Výzvou a zákonem 

o podpoře sportu včetně prováděcích předpisů.  

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

pozdějších předpisů, a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby způsobilé náklady 

uplatněné v rámci dotace byly řádně prokázány. Náklady uplatňované v rámci dotace musí být v 

účetnictví sledovány odděleně, v případě již uzavřeného účetního období musí být vyhotoven 

minimálně samostatný přehled. 

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

doklady. 

9.9. Duplicitní uplatnění stejných nákladů v rámci podpory poskytnuté z různých veřejných zdrojů (včetně 

zdrojů státního rozpočtu) není dovolena. Příjemce dotace nesmí stejné náklady uplatněné v rámci 

dotace uplatňovat u jiných poskytovatelů veřejných prostředků. Pokud byl určitý náklad uplatněn v 

rámci dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části nákladu.  

10. Vztah Programu k dalším dotačním programům NSA 

10.1. Prostředky dotace poskytnuté v rámci Programu lze použít na aktivity, které naplňují účel příslušné 

Výzvy a za podmínek stanovených Výzvou.  

10.2. Pokud příslušná Výzva umožní financovat aktivity, které je možné financovat i z dalších dotačních 

programů/výzev vyhlašovaných NSA, nesmí příjemce dotace stejné náklady uplatňovat v těchto 

programech/výzvách duplicitně. Pokud byl určitý náklad uplatněn v rámci dotace příslušné Výzvy 

pouze zčásti, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části nákladu. 

11. Kontrola použití dotace 

11.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí nebo 

platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté dotaci, 

poskytnout veškeré doklady vážící se poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů 

o naplňování účelu dotace se skutečným stavem a umožnit přístup na místo (místa) uvedená v žádosti 

a do svého sídla a na svá pracoviště kontrolním orgánům a vytvořit jim podmínky, poskytnout 

součinnost a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol. Orgány oprávněnými ke kontrole jsou především 

NSA, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány 

oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR.  

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Další podmínky poskytnutí dotace budou uvedeny v každé jednotlivé Výzvě zveřejněné v rámci 

Programu. 

12.2. NSA si vyhrazuje právo změnit podmínky Programu. Případné změny podmínek Programu budou 

zveřejněny na internetových stránkách NSA.  
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