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Z á s a d y  
PROGRAMU  VIII.  -  Údržba a provoz sportovních  

a tělovýchovných zařízení  
 
 

Článek I - Všeobecná ustanovení 
1. Podpora oblasti sportu pro všechny (dále jen „SPV“) je součástí každoročně 

vyhlašovaných tzv. Veřejně prospěšných programů ve sportu a tělovýchově (dále jen 
„VPP“). Tato oblast je podporována v souladu se zákonem č.115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na plnění  usnesení vlády ČR ze dne 5. 
ledna 2000 č.17, k Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny.  

2. Cílem vyhlášeného programu je podpora udržování a provozování sportovních a 
tělovýchovných zařízení, podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení 
sloužících ke sportovní činnosti a podpora udržování a provozování sportovních zařízení 
sloužících k přípravě reprezentantů a sportovních talentů, vše s charakterem vlastnictví, 
výpůjčky, nebo dlouhodobého nájmu občanských sdružení.  

3. Zásady jsou orientovány na vymezení podpory sportovním a tělovýchovným občanským 
sdružením s účelovým zaměřením pro oblast údržby a provozu sportovních zařízení. 

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) stanovuje postup, kterým 
se určují kritéria pro vyhodnocování Programu VIII „Údržba a provoz sportovních a 
tělovýchovných zařízení“, určený občanským sdružením v oblasti sportu a tělovýchovy, 
působícím podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů,  kterým je poskytována dotace ze státního rozpočtu České republiky.  

5. Program je veřejně vyhlašován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ČR  ze dne 7. února 2001 č. 114 o „Zásadách 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy“. 

6. Dotace se realizuje na základě „Rozhodnutí“ pro poskytování a vyúčtování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky občanským sdružením v tělovýchově.  

 
 

Článek II – Základní podmínky  
1. Pro program VIII. se stanovují následující priority: 

a) Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve 
vlastnictví, výpůjčce, 1) nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2). 

b) Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní 
činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2). 

 
1)  § 59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2)  zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská 

sdružení působící v oblasti  tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., 
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.  
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c) Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní 
činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2). 

d) Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě 
reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce 1), nebo dlouhodobém 
nájmu občanských sdružení 2). 

2. Projekty musí být zpracované na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na 
MŠMT – odboru 50 – odboru sportu a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, nebo 
na adrese: http:// www.msmt.cz v odkazu sport a tělovýchova. 

3. Souhrnný projekt musí: 
a) být vyplněn ve všech bodech, 
b) obsahovat kopie stanov a příslušné registrace NNO, 
c) obsahovat kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla organizace (IČ), 
d) obsahovat kopii smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu, 
e) obsahovat doklad o vlastnictví (dlouhodobém pronájmu) budovy, či pozemku, na 

jejichž údržbu NNO se požaduje dotace, 
f) obsahovat u předkladatelů, viz. následující bod 4/a,b, seznam potencionálních  

příjemců dotace. 

4. Vymezení předkladatele žádosti: 
a) NNO s celorepublikovou působností, tzn. pravidelnou organizovanou činnost 

vyvíjejí nejméně v 10 krajích nebo členskou základnu tvoří nejméně 800 členů, 
pokud není jinak přímo vymezeno cílem programu, resp. „Rozhodnutím“,  

b) NNO s nadregionální působností,  tzn. pravidelnou organizovanou činnost vyvíjejí 
alespoň ve 3 krajích nebo členskou základnu tvoří nejméně 400 členů, s výjimkou 
sportů, které jsou v programu Olympijských her, Paralympijských nebo 
Deaflympijských her, pokud není jinak přímo vymezeno cílem programu, resp. 
„Rozhodnutím“,  

c) NNO zejména zařazené do projektu „Intenzifikace sportovních tříd“ a zajišťující 
činnost programu „Sportovní centra mládeže“, 

d) NNO při řešení mimořádných záležitostí jmenovitých žádostí regionálního 
charakteru. 

5. Technicko administrativní zabezpečení programu: 
Odbor sportu a tělovýchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude 
odpovídat za výběr projektů. Kraje mohou poskytovat informační a metodickou pomoc 
NNO s nadregionální působností a spolupracovat v této oblasti s MŠMT. Projekty 
soustředí odbor sportu a tělovýchovy MŠMT a zajistí činnost poradní, expertní komise.  

6. Podmínkou pro posouzení žádosti je správné vyúčtování projektu za uplynulé období. 
 
 

Článek III – Ekonomické podmínky 
 

A.  Metody rozdělování 
 

1. Při vyhodnocení se zohledňují obecné údaje: 
a) Název projektu 
b) Název žadatele 
c) Účelové zaměření žádosti 
d) Finanční požadavek žadatele 
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2. Posouzení projektů v jednotlivých skupinách podle základních a speciálních kritérií. 

Základní kritéria: 
a) orientační návrh přidělovaných finančních částek pro jednotlivé projekty, 
b) opětovné zhodnocení projektů a fixní upřesnění částek návrhu celkové dotace,  
c) společenský význam projektu, zejména ve vztahu k přijatým vládním 

dokumentům, 
d) rozsah a obsah činnosti předkladatele projektů s celostátní působností, zejména 

jeho organizační a  členská základna, hodnota spravovaného majetku apod., 
e) forma zpracování projektu, 
f) shoda předloženého projektu s vyhlášeným programem, 
g) dodržení metodiky zpracování, 
h) úroveň vyúčtování dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v minulém 

období, včetně dodržení termínů, 
i) další pomocná kritéria dle návrhu členů komise. 

Speciální kritéria:          hodnota 
a) objem spravovaného majetku podle údajů uvedených v žádosti ……..  80 % 
b) celková členská základna s členěním na dospělí a mládež …………...  20 % 

přičemž za doplňující kritérium je považována členská základna, která 
sportovní zařízení využívá. 
 

3. Metodika postupu při výběru projektu: 
a) Seřazení projektů podle rozsahu činnosti, účelového zaměření, členské 

základny, organizační struktury předkladatele a hodnoty spravovaného 
majetku, resp. dalších dle návrhu členů komise. 

b) Vyřazení projektů, které nesplňují základní a doplňková kritéria, a ostatní 
rozřadit do skupin dle kvality projektu. 

c) Projekty pro mimořádné záležitosti v oblasti sportu budou posuzovány 
samostatně, dle finančních možností státního rozpočtu. 

d) Zvýhodnění projektů, které slouží jako víceúčelová centra pro přípravu 
zdravotně postižených reprezentantů, a jako taková jsou uznána Českém 
paralympijským výborem. 

 

B.  Kritéria a výpočty 
 

1. Každá předložená žádost je ohodnocena podle metodiky, viz. výše, a je zařazena do 
příslušné skupiny diferencovaného systému.  

2. Žádost NNO může být tímto způsobem zařazena do skupiny na dobu 1 kalendářního 
roku a nemůže, se stejným účelem, být duplicitně zařazena do další skupiny. 

3. Základním principem diferencované podpory u programu VIII je otevřený systém 
zařazování žádostí do skupin podle typu organizační struktury, rozsahu sportovní  
a tělovýchovné činnosti, členské základny a hodnoty majetku NNO. 

4. Rozřazení do skupin dle  d i f e r e n c o v a n é h o  systému finanční podpory: 
a) stanovení celkového finančního objemu požadavků …………………..  100 % 
b) rozřazení do skupin dle stanoveného vymezení a charakteru žadatele, 
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c) úprava a stanovení konečného procentuálního objemu pro jednotlivé skupiny  
s ohledem na aktuální stav předložených podkladů (úprava následující tabulky) 
s rozčleněním do skupin. Změnu v  % rozčlenění schvaluje náměstek skup. 5, 

d) rozdělení dílčích finančních prostředků uvnitř jednotlivých skupin při 
zachování poměru hodnot získaných z předložených podkladů. 

 

Rozčlenění do skupin 

Skupina NNO Objem 

1 NNO s celorepublikovou působností -  prostřednictvím 
zastřešujících občanských sdružení. 

60 % 

2 
NNO s celorepublikovou a nadregionální působností -  
samostatná občanská sdružení.  10 % 

Ostatní projekty NNO se specifickým 
zaměřením i regionálního charakteru, vč. 
jmenovitých žádostí základních článků. 

 

Sportovní kluby zařazené do systému 
podpory Sportovních center mládeže a 
Sportovních tříd.  

30 % 3 MŠMT 

Mimořádné záležitosti NNO a záležitosti 
při živelných událostech.  
 

s mimořádným 
navýšením 
rozpočtu 

 
 

Vysvětlení: 
 
ad. 1:     NNO předkládají žádost za své sdružené subjekty dle systému interních kritérií. 

K ucelené žádosti lze přiřadit žádosti samotných členských občanských sdružení 
se specifickým zaměřením. Procentuální členění objemu uvnitř skupiny 1 se 
uskutečňuje dle stanovených kritérií. 

ad. 2:   Žádosti NNO, samostatných občanských sdružení, jsou vedeny ve skupině 2.  
Procentuální členění objemu uvnitř skupiny 2 se uskutečňuje dle stanovených 
kritérií. 

ad. 3:   Žádosti NNO, které nelze uplatnit ve skupině 1 a 2, včetně jmenovitých žádostí 
regionálního charakteru a specifického zaměření:  – Sportovní centra mládeže a 
– Sportovní třídy, s výjimkou zdravotně postižených sportovců.  

 Procentuální členění objemu uvnitř skupiny 3 se uskutečňuje dle stanovených 
kritérií. 

Výše finančního příspěvku je stanovena až po jednání výběrové komise a 
vyhodnocení všech požadavků.  

 
 
 



Ministerstvo, školství                                                                                                              Zásady Programu VIII. 
mládeže a tělovýchovy                                                                                                              č.j. 20 584/2007-501 

 5

Poznámka: 
a) Pro NNO s regionální působností, viz. projekty u skupiny 3 

diferencovaného systému, se nevztahují základní podmínky vymezení 
předkladatele žádosti uvedené v článku II. odst. 4 písm. a) b).  

b) U žádosti NNO při mimořádných, resp. krizových záležitostí vč. 
jmenovitých žádostí základních článků je výše příspěvku je stanovena na 
základě finančních možností státního rozpočtu příslušného kalendářního 
roku.  

 
 
 

Článek V - Závěrečná ustanovení 
 
1. MŠMT rozhoduje o konečné výši rozdělení dotací pro jednotlivá občanská sdružení a 

zveřejní je pro potřeby žadatelů z oblasti sportu na adrese:  www.msmt.cz, a to po 
schválení v měsíci březen / duben příslušného roku. 

 
2. Realizace, včetně hospodaření, vyúčtování a kontroly státních finančních prostředků 

stanovených na základě vypočtených bodových hodnot se řídí platným „Rozhodnutím“ 
pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních 
neziskových organizacích v oblasti sportu pro příslušný rok. Vzor „Rozhodnutí“ je 
zveřejňován na adrese: www.msmt.cz.  

 
3. Tyto zásady byly aktualizovány a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2008. 
 
 
V Praze dne 11. září 2007 
 
 
 

Jan  Kocourek, v.r. 
 náměstek  ministryně 

 


