Investiční dotace do sportovních zařízení
Program NSA „Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024“

Na co lze žádat
• Technické zhodnocení sportovního zařízení včetně jeho zázemí1:
o Rekonstrukce = zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických

parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty
o Modernizace = rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku
• Výstavba sportovního zařízení:
o Výstavba = veškerá nová stavební díla,

která vznikají stavební nebo montážní
technologií bez podstatného napojení na
stávající (původní) stavbu2. Novou stavbou
dochází k zastavění volné plochy pozemku
a ke změně způsobu využití této plochy

DEFINICE SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ
objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich
soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování
sportovní činnosti

• Pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportem:
o dle definice zákona o účetnictví (hmotný dlouhodobý majetek nad 40 tis. Kč bez DPH)
o musí být pořízení výhradně v rámci akce technického zhodnocení či výstavby (nelze samostatně)
• Vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení – lze žádat i samostatně
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Pokud jsou součástí objektu technického zhodnocení (ale i výstavby) prostory, které neslouží přímo k provozování sportu (např.
restaurace či kancelář), jsou s nimi spojené náklady uznatelné do maximální výše 20 % z celkových uznatelných nákladů.
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Podstatné napojení znamená napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby

Kdo může žádat
• Kraj (či 100% krajská společnost/organizace), obec (či 100% obecní společnost/organizace),

dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba, spolek (minimálně 2 roky aktivní ve sportu), ústav
(minimálně 2 roky aktivní ve sportu)
• Žadatel musí mít vlastnické právo k nemovitostem vč. pozemků: přímé vlastnictví či smluvní vztah na

dobu min. 10 let s majitelem3 (nájemní smlouva, výpůjčka, užívací smlouva,…)
•

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací a může předložit maximálně 3 žádosti

Výše dotace
• Minimálně 1 mil. Kč, maximálně 50 mil. Kč
• Jedná se o 70 % z těchto nákladů akce:
o stavební práce + dodávky vybavení (nezbytné pro plnohodnotnou realizaci)
o projektová příprava + organizace veřejné zakázky + technický/autorský dozor + koordinace BOZP

→ max do výše 10 % rozpočtu
o nákup nemovitého majetku → max do výše 10 % rozpočtu a zároveň max 1 mil. Kč
o povinná publicita (informační tabule) → max. 10 tis. Kč
• Vlastní spolufinancování 30 % nákladů (např. vlastní zdroje, úvěr, dotace města apod.)

Časový harmonogram a průběžné vyhodnocování
• Princip schvalování „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ (průběžně schvalováno do doby, než dojde objem

vyčleněných peněz)
• Zahájení příjmu žádostí 21.12.2020, ukončení 30.6.2022 (nebo až bude objem dotací vyčerpán)
• Realizace max po dobu 24 měsíců, nejpozději do 31.12.2024

Další informace
• Způsob financování: ex post (zpětně) = ale možnost rozdělit harmonogram prací na tři etapy a po

dokončení každé etapy proplacena část dotace → nutno předfinancovat z mimodotačních zdrojů
• Doba udržitelnosti předmětu dotace 10 let = musí zůstat sportu, nesmí být prodán, zastaven bance,...
• V době podání dotační žádosti musí být vydáno stavební povolení (pokud to akce vyžaduje)
• Žadatel nesmí být v exekuci, dlužit státu, nesměl dříve zneužít dotaci, neměl problém s dopingem…
• Majetek, jež je předmětem dotace, nesmí mít omezena vlastnická práva (zástava bance, exekuce,…)
• Výběr dodavatele stavebních prací na základě zákona o zadávání veřejných zakázek
Pro další informace mě prosím kontaktujte:
Ing. Jan Jedlička
honza@dbjadvisory.cz
tel. 775 313 319
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Majitelem může být pouze kraj (a jeho společnosti/organizace), obec (a její společnosti/organizace), dobrovolný svazek obcí,
školská právnická osoba, spolek, ústav

