
 

 

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací  

poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) 
 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 
 

1. V případě schválených projektů v rámci všeobecné sportovní činnosti – Program VII se může 

dotace poskytnout až do výše rozpočtovaných nákladů.  

2. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků 

evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých 

státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. 

3. D o t a c e  nesmí být použita na: 

a) úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč), 

b) úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků  

a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 

c) duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu, 

d) plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám, mimo obsahové zaměření projektu, 

e) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, 

f) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních povinností, 

g) úhradu výdajů na pohoštění 
1)

 a dary, 

h) mzdové náklady funkcionářům, zaměstnancům, organizátorům nestátní neziskové 

organizace nad výši 45 tis. Kč/měsíc. Nelze duplicitně použít mzdové prostředky 

z různých programů pro jednu osobu, 

i) mzdové náklady manažérů, konzultantů, 

j) reklamní a propagační činnost, 

 

Článek II 

Účelovost používání dotací v programech veřejně vyhlášené  

„Státní podpory sportu“ 

 

a) V Programu VII – Zdravotně postižení sportovci lze dotaci použít pouze na: 

a) realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s obsahovým 

zaměřením programu pro činnost sportovců jednotlivých NNO s celorepublikovou 

působností, dle svých registrovaných stanov v oblasti zdravotně postižených 

sportovců (dále jen „ZPS“), 

b) činnost ústředního orgánu, ale i nižších článků v organizační struktuře spolku, dle 

registrovaných stanov.   

c) realizaci sportovní činnosti, podle účelového vymezení státní podpory bez spoluúčasti 

až do výše rozpočtovaných nákladů, které prokazatelně vznikly v období od 1. ledna 

do 31. prosince příslušného kalendářního roku nebo pokud není stanoveno 

Rozhodnutím jinak. 

                                                           
1)

 Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
 



d) vybavení sportovním materiálem neinvestičního charakteru, 

e) mzdové náklady zaměstnanců a osob realizujících účelové zaměření programu 

s vymezením do 45 tis. Kč/měsíc na osobu. Povinné zákonné odvody zaměstnavatele 

nejsou do této částky zahrnuty. Mzdové náklady je možné čerpat až do výše 

rozpočtovaných nákladů schválené státní dotace na program. 
1)

 

f) stipendia, zkvalitnění stravy, odměny za sportovní a pracovní činnost a poplatky za 

telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí 

přesáhnout výši 10% z celkové dotace 
2)

.  

g) Doplnění podpory 

 podpora sportovní reprezentace ČR, včetně pořádání a účast na domácích 

mistrovských a mezinárodních sportovních akcí, dle reglementu soutěže, včetně 

kvalifikací a přípravných soustředění,  

 podpora sportovně talentované mládeže,  

 realizace podpory všeobecné sportovní činnosti,  

 doplnění podpory údržby a provozu sportovních zařízení, dle zásad Progr. IV, 

 podpora významných sportovních akcí, s využitím zásad Programu VI,   

 realizace podpory činnosti zdravotně postižených sportovců.   

h) Organizační zajištění 

 náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, 

regeneraci, lékařskou službu, vybavení sportovními potřebami neinvestičního 

charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, 

 náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní 

úrazové pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu a odměn delegovaných 

rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle reglementu 

soutěže,  

 úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování; 

 mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na sportovní činnost a organizaci 

spolku zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami, viz vymezení výše, 

 zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní 

světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF).  

 nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF, 

 členský poplatek zastřešujícímu spolku.  

 

 

V Praze dne 31. října 2014   

 

 

 

 

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., v. r. 

náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže 

                                                           
1)   

o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
2)

  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 


