Státní podpora sportu pro rok 2015
PROGRAM 133510
Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014
pod č.j. MŠMT-27422/2014

ÚVOD
Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„MŠMT“) předložila návrh materiálu „Státní podpora sportu pro rok 2015 – Program
133510“ v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu pro rok 2015. Materiál o státní
podpoře sportu komplexně zahrnuje podporu v investiční oblasti. Realizace státní podpory
sportu je řešena prostřednictvím vyhlášeného programu s označením 133510.
Poznámka: Příkazem ministra č. 29/2014 došlo k přesunu oblasti programového financování
sportu – Program 133510 od 1. ledna 2015 opět do zodpovědnosti odboru sportu MŠMT.
Programy jsou veřejně vyhlašovány 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 ze dne 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 České republiky ze dne
19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády České republiky č. 657 ze dne 6. srpna 2014.
Státní dotace jsou poskytované nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“)
a plní podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Žadatelem je NNO – spolek nebo zapsaný spolek (zkratka „z.s.“), spolek se zápisem ve
veřejném rejstříku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a získáním spisové značky, identifikačního čísla organizace (dále jen „IČO“).
V tomto právním předpisu se zdůrazňují práva vlastníků nemovitostí proti právům nájemců, a
nepřímo zpochybňuje možnosti uplatňování nároků na kompenzaci při převodu majetku –
sportovního zařízení na města/obce.
Změna ve stanovení cíle je orientována na podporu pouze vlastníků sportovních zařízení.
Součástí státní podpory jsou také žadatelé územní samosprávné celky (dále jen ÚSC) – města
a obce se stanoviskem zastupitelstva města a obce.
S ohledem na závazné ukazatele státního rozpočtu má státní podpora sportu následující
strukturu:
Výdajový blok: „Podpora sportu“
Rozpočet celkem (včetně EDS/SMVS) činí ………………………
z toho: běžné výdaje
výdaje na EDS/SMVS

2 360 219,343 tis. Kč
620 100,000 tis. Kč

1

2 981 136,343 tis. Kč

materiál PV č.j.: MSMT-27422/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 - investice

PROGRAM 133510
Podpora materiálně technické základny sportu
programové financování

A. Obecná ustanovení – investiční prostředky
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Programy státní podpory sportu (dále jen „programy“) pro nestátní neziskové organizace
(dále jen „NNO“) a územní samosprávné celky (dále jen ÚSC) – města a obce, vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“)
a v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními
orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2013
č. 479 a usnesení vlády České republiky č. 657 ze dne 6. srpna 2014.
Programy jsou orientovány na plnění obsahového zaměření s ohledem na usnesení vlády
České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České
republice a mají oporu v zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhlášení programů je rovněž v souladu s usnesením vlády ze dne 30. října
2002 č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
Zdraví pro všechny v 21. století.
Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podléhá pravidlům stanoveným zákonem
č. 218/2000 Sb., a poskytovatelem dotace - MŠMT, a to zejména:
a) na peněžní prostředky státního rozpočtu (dotaci nebo návratnou finanční výpomoc)
není právní nárok,
b) o poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel,
c) na rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je
vyloučeno jeho soudní přezkoumání,
d) dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět
v následujících pěti letech s ohledem na státní dotaci, pokud není v rozhodnutí
o poskytnutí dotace stanoveno jinak. Není zaměřeno na podporu školních hřišť
a tělocvičen.
e) poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelské, obchodní činnosti sloužící
k vytváření zisku.
Státní dotace je poskytována NNO – spolkům dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Vlastníkem se dle této právní normy rozumí vlastník budovy – stavby, včetně
pozemku. Tento zákon neupravuje vlastnické vztahy před nabytím jeho účinnosti.
Oblast poskytování dotací se řídí vyhláškou č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Poskytnutí státní dotace je na kalendářní rok, pokud není Rozhodnutím stanoveno jinak.
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B. Účelové zaměření – investiční prostředky
1. Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.
pro NNO – spolky a města, obce:
(pozn.: dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51200 XXXX)

2. Subtitul 133513: Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace.
pro NNO – spolky a resortní sportovní centra:
(pozn.: dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51300 XXXX)

3. Program 133610: Podpora materiálně technické základny „Národním sportovním
(olympijským) centrům“.
pro NNO - spolky: (pozn.: dle databáze Ministerstva financí)

C. Specifické vymezení - investiční prostředky
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Sportovní zařízení, na kterou se dotace žádá, nesmí být zatíženo zástavním právem.
Výjimka se připouští v případě zástavního práva k NNO - spolku s celostátní působností
nebo ÚSC. Před rozhodnutím o poskytnutí dotace si MŠMT vyhrazuje právo u těchto
zástav detailně posoudit rozsah a důvod zástavního práva.
Vymezení žadatele NNO – spolku se týká také zřizovací listiny, kde hlavním předmětem
ve stanovách musí být uvedena sportovní činnost.
Je-li žadatelem NNO - spolek přikládá k žádosti i stanovisko místně příslušného města,
obce popř. kraje. Současně přikládají stanovisko věcně příslušné NNO - spolku
s celostátní působností.
V případě, že NNO - spolek s celostátní působností dává více kladných doporučení,
stanoví u jednotlivých doporučení pořadí priorit.
Žádost se předkládá na předepsaném formuláři s vyznačením příslušného subtitulu
a se stanovenými doklady, viz dále. MŠMT si pro následnou realizaci dotace může
vyžádat další, doplňující podklady.
Požadavky územních samosprávných celků - měst, obcí a jimi zřízených organizací
(pouze příspěvkové a rozpočtové organizace), budou řešeny individuálně dle možností
státního rozpočtu.

D. Hodnotící kritéria - investiční prostředky
1. Prioritní kritéria ve vazbě na:
a) výše spoluúčasti u podané žádosti (do 30 % a nad tento limit),
b) vlastnictví sportovního zařízení (NNO - spolek, město, obec, budovy - pozemky),
c) stav sportovního zařízení (mimořádné záležitosti, havárie, opravy, rekonstrukce, nové
stavby),
d) sportovní účel (sportovní reprezentace, místní, obecný zájem),
e) stavbu podléhající nebo nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí (legislativní
oprávnění stavby, časová náročnost, technická dokumentace atd.),
f) částečný nedostatek - požadavek na změnu, úpravu, či výjimku.
2. Členění požadavků na:
a) stavby:
o rekonstrukce, modernizace, mimořádné záležitosti (povodně, havárie apod.)
o nové stavby
b) stroje a strojní zařízení – SZNR:
o modernizace
o nové zařízení
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3. Další kritéria ve vazbě na:
a) schopnost dofinancování akce z dalších zdrojů - ÚSC, města a obce a jejich výše
spoluúčasti nad požadovaných 30 %,
b) povinnost provozovat sportovní zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost od
data přijetí dotace, pokud není v rámci mimořádných okolností stanoveno MŠMT
jinak,
c) doporučení sportovního spolku s celostátní působností (potvrzení sportovního svazu ústředí o potřebnosti investice),
d) doporučení zastřešující sportovní organizace s celostátní působností u vlastníka
multifunkčního sportovního zařízení (stanovisko příslušného územně samosprávného
celku/Krajského úřadu nebo města a obce (regionální, místní hledisko),
e) výši disponibilních zdrojů na opravy a údržbu.
f) reálnost následného zabezpečení provozu sportovního zařízení a jeho financování
v dalším období,
g) připravenost akce (reálný harmonogram realizace akce), u stavebních akcí dle stupně
zpracované projektové dokumentace, předložení dokladů podle stavebního zákona,
jejich platnost (ohlášení, územní souhlas, stavební povolení),
h) připravenost k výběrovému řízení (proběhlo/neproběhlo),
i) kvalitu zpracovaného investičního záměru - jasný stavební program, popis stavebnětechnického řešení, zdůvodnění nezbytnosti a potřebnosti akce (cíl, účel investičního
záměru),
j) rozsah využitelnosti - možnosti dalšího využití realizované investice - jiné subjekty,
veřejnost, školy atd.
k) údaj o členské základně. Počet členské základny je důležitým kritériem pro stanovení
diferenciace velikosti státní podpory.

Pokyny pro předkládání žádostí:
investiční prostředky
Každý žadatel – příjemce dotace musí vyplnit oficiální formulář žádosti, včetně
elektronické verze a doplnit přílohy - nutné vyplnění všech údajů s vyznačením příslušného
subtitulu.
1. Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti:
a) u subtitulu 133512 pouze NNO - spolek nebo územní samosprávné celky (dále jen
„ÚSC“) za předpokladu, že je vlastníkem nemovitosti. V případě, že předmětnou
nemovitost vlastní NNO - spolek a ÚSC (stavba a pozemek), může o dotaci žádat
pouze jeden z vlastníků. Podmínkou je, aby majetkové vztahy byly jednoznačně
smluvně ošetřeny.
b) u subtitulu 133513 pouze NNO – spolek, národní sportovní svaz zabezpečující systém
přípravy sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže, včetně pořádání
významných mezinárodních sportovních akcí.
Dále složka státu podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zajišťující přípravu sportovní reprezentace ČR v resortech MŠMT, MO a MV.
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2.

3.

4.

Podmínkou pro zařazení mezi žádosti je minimální spoluúčast ve výši 30% na celkových
nákladech připravované akce. Výjimky ke snížení spoluúčasti na celkových nákladech se
neudělují.
U jednotlivých jmenovitých žádostí o dotaci NNO se jedná o diferencovanou podporu,
omezenou možnostmi státního rozpočtu. Z tohoto důvodu může být přidělená dotace
proti požadavku snížena, s následnou výzvou na úpravu rozpočtu a investičního záměru.
Žádost musí obsahovat:
01)

Základní dokumenty žadatele
 Formulář žádosti.
 Kopie registrovaných stanov NNO – spolku. *
 Kopie potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku
a Sbírky listin“ - adresa: www.justice.cz *
 Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu NNO – spolku. *

* mimo ÚSC a RSC
02)

Investiční záměr – charakteristika
 Stručný investiční záměr s uvedením technických parametrů,
 Stručný investiční záměr pro nákup strojů a zařízení (SZNR) s uvedenými
technickými parametry a specifikací (české názvy),
 Dokument s následným využitím a udržitelností (zdroje atd.).

03)

Stanoviska k žádosti
 pokud se nejedná o spolek s celostátní působností, je nutné přiložit
k žádosti jeho stanovisko na podporu investiční akce *
 u multifunkčních zařízení je možné připojit stanovisko zastřešující
organizace s celostátní působností *

* mimo ÚSC a RSC
7.

Předložení žádosti o poskytnutí dotace je pouze první krok dotačního řízení a nezakládá
nárok na přidělení prostředků státního rozpočtu.

8.

Žadatelé budou o výsledku dotačního řízení informováni pouze prostřednictvím přehledů
schválených projektů zveřejněných na adrese: www.msmt.cz do třiceti dnů po projednání
poradou vedení MŠMT. Příjemci dotací, jejichž žádosti byly schváleny a doporučeny
k realizaci, budou vyrozuměni informačním dopisem MŠMT, kde budou vyzváni
k doložení dalších dokumentů. Ostatní žadatelé nebudou samostatně informováni
o neudělení podpory.

9.

Podané projekty – žádosti o dotaci, kterým nebude přidělena podpora (nebudou
zrealizovány), se nevracejí, pokud si je žadatel písemně samostatně nevyžádá na odboru
sportu MŠMT.

10. Územní samosprávné celky a jimi zřízené organizace v 100% vlastnictví (pouze
příspěvkové a rozpočtové organizace). Těmto žadatelům jsou dotace poskytovány za
dodržení následujících podmínek:
- dotace se poskytují pouze do sportovních zařízení, která žadatel vlastní a jsou již
využívány nebo budou využívány na základě smluv o využívání sportovišť (smlouvy
o nájmu či výpůjčce jsou vyloučeny) s NNO, jejichž hlavní náplní je sportovní
činnost.
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- smlouvy o využívání sportovišť s NNO musí být uzavřeny na dobu minimálně 5 let po
dokončení dotované akce, pokud není v rámci mimořádných okolností stanoveno
MŠMT jinak.
11. Upozornění: Pokud v průběhu dotačního řízení dojde u žadatele ke změnám, které mění
již schválenou dokumentaci žadatele, pak budou podmínky poskytnutí státní dotace
zpětně přehodnoceny.
12. Žádosti k investičnímu programu se předkládají s přesným označením subtitulů:
o pod značkou „Subtitul“ 133512
o pod značkou „Subtitul“ 133513
13. Žádosti se vyplňují na oficiálním formuláři na internetu – adresa www.msmt.cz – sport –
dotace – investiční. Po vyplnění se automaticky elektronicky odešle na MŠMT
a vytiskne. Vytištěné žádosti se zasílají 1x v písemné podobě s údaji na CD-DVD, včetně
požadovaných příloh – pouze poštou na adresu:
MŠMT, odbor sportu - 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
vlevo, nahoře vypsat:

ŽÁDOST 2015 – SPORT
Program č. 133510

vlevo, dole uvést: žadatele – odesilatele.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2015:
Žádosti pro program 133510 se předkládají na MŠMT v období:

od 5. ledna

do 31. ledna 2015

V Praze dne: 9. prosince 2014

Jan Zikl
I. náměstek ministra
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
náměstek ministra

Přílohy:
Příloha č. 1: Formulář žádosti – samostatná příloha
Příloha č. 2: Tabulka spolufinancování
Poznámka:
Vyplnění a správné odeslání formuláře je možné zkontrolovat ve vlastní elektronické poště:
položka - odeslané zprávy.
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Příloha č. 2
Tabulky orientačně vymezující finanční účast státního rozpočtu

Subtitul 133512:

NNO - spolky
Kategorie stavby, SZNR

Podíl SR *

 nová stavba,

max. 50 %

 rekonstrukce, modernizace

max. 70 %

 SZNR

max. 85 %

Územní samosprávné celky (Města a obce)
Kategorie stavby, SZNR

Podíl SR *

 nová stavba,

max. 50 %

 rekonstrukce, modernizace a SZNR

max. 70 %

Subtitul 133513:

Složky státu a NNO - spolky
Kategorie stavby, investiční akce
 nová stavba,

Podíl SR *
max. 70 %

 rekonstrukce, modernizace a SZNR

až do max. 100 %

* Podíl SR = podíl státní podpory z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT
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