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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 sportovní reprezentace - Program I,  II a v rámci 
všeobecné sportovní činnosti – Program III ve specifické oblasti sportovní činnosti školní 
mládeže a univerzitního sportu, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců se může dotace 
poskytnout až do výše rozpočtovaných nákladů.  

2. V případě programů IV a VSA se dotace  poskytují maximálně do výše 70% 
rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minim. 
do výše 30%), s výjimkou zdravotně postižených sportovců, žáků a studentů školních a 
univerzitních sportovních klubů nebo pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak. 

3. 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. 

4. 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) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích  mistrovských   soutěžích 
2), pokud  není  Programem vymezeno jinak,  s výjimkou zdravotně postižených sportovců,   

i) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v mezinárodních soutěžích,  
vč. služebních cest, pokud  není  Programem vymezeno jinak,  3), s výjimkou  zdravotně 
postižených sportovců, 

j) mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady 
funkcionářům, zaměstnancům, manažerům a poradcům nestátní neziskové organizace, 
není-li Programem stanoveno jinak.  

k) reklamní a propagační činnost, 

l) provozování sportovní činnost k podnikání za účelem vytváření zisku.  

m) sportovní zařízení, které je zatíženo zástavním právem. 

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

2) Domácími mistrovskými soutěžemi jsou dlouhodobé i jednorázové soutěže, v nichž je udělován titul Mistr nebo Přeborník 

republiky,  kraje, župy, okresu apod. nebo obdobný titul v rámci sportovního sdružení. 
 

3) O výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu 
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n) u programu IV dále na úhradu: 

1. výdajů souvisejících s propagací služeb sportovního a tělovýchovného zařízení  
a jeho provozovatele, 

2. úhradu výdajů souvisejících s pojištěním sportovních a tělovýchovných zařízení, 
3. úhradu výdajů služebních cest pracovníků nad rámec organizačních povinností, 
4. úhradu výdajů údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou 

v nájmu NNO na dobu kratší než 10 let. 
5. úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů. 
6. pořizování kancelářského nábytku. 
7. pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní 

telefony apod.), s výjimkou zabezpečovacího zařízení. 
8. úhradu výdajů údržby a provozu administrativních budov, není-li Rozhodnutím 

stanoveno jinak. 
 
 
 

Článek II 
Účelovost používání dotací v programech veřejně vyhlášené  

„Státní podpory sportu“ 
 
 
1. V Programu I – Sportovní reprezentace ČR lze dotaci použít, na základě schváleného 

plánu činnosti NNO, pouze na: 

a) sportovní přípravu reprezentantů a členů realizačního týmu, včetně zahraniční 
(náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a 
technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního 
charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), 

b)  účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích (zejména Olympijské, 
Paralympijské a Deaflympijské hry, mistrovství světa a Evropy seniorů a juniorů, 
Univerziády, YOG, EYOF a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže), 
prostřednictvím vybraných sportovních svazů (náklady na akce, trenérské, zdravotní, 
metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního 
charakteru, nájemné prostor při realizaci sportovní akce), 

c) zabezpečení reprezentantů, trenérů a členů realizačního týmu (mzdové náklady, včetně 
povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, 
víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na 
zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky) a u NNO pojištění odpovědnosti, 
standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění 
sportovního materiálu, 

d) členství NNO ve Světové a evropské sportovní federaci. U zdravotně postižených 
rovněž na účast a pořádání kongresů a zasedání exekutiv, výborů a komisí, 

e) podporu antidopingového programu a potřeb souvisejících se zajištěním dopingo-vých 
testů, 

f) pořádání mezinárodních akcí v ČR, pouze v mimořádných situacích a na základě 
žádosti, která bude předložena a projednána MŠMT. Schválená procentuální výše 
nákladů bude realizována z celkového stanoveného objemu pro NNO,  
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g) pořádání a organizace významných mezinárodních akcí v ČR se řídí účelovým 
vymezením stanoveném v Článku III této přílohy. 

h) mzdové náklady zaměstnanců – členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd  
a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 35 % celkového 
objemu schválené státní dotace na program I. 4),  

i) stipendia, zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky a poplatky za 
telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí 
přesáhnout výši 10% z celkové roční dotace, z toho nejvýše polovina může být 
použita na odměny za sportovní výsledky  5).  

j) materiálně technické zabezpečení – sportovní oblečení, nářadí, náčiní atd. je možné 
čerpat do výše 40 % celkového objemu schválené státní dotace na Program I. 

 
 

2. V Programu II – Sportovně talentovaná mládež lze dotaci použít pouze na: 
a) sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady na 

soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní 
zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné 
prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), v souladu se Zásadami sportovně 
talentované mládeže, 

b) zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na 
dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, 
dále služby) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady 
v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, 

c) mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd  
a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 85 % celkového 
objemu schválené státní dotace na program II stanovených věkových kategorií (bez 
původního členění na SCM a SpS) 6), s výjimkou zdravotně postižených sportovců,  

d) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí na domácích a mezinárodních 
soutěžích zdravotně postižených sportovců. 

e) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí finále celostátního projektu 
„Olympiády dětí a mládeže“ (dále jen ODM), 

f) zkvalitnění stravy a poplatky za telekomunikační služby související s plněním 
programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 2% z celkové roční dotace, 
s výjimkou zdravotně postižených sportovců.  

g) materiálně technické zabezpečení – sportovní oblečení, nářadí, náčiní atd. je možné 
čerpat do výše 40 % celkového objemu schválené státní dotace na Program II. 

 
 

3. V Programu III – Všeobecná sportovní činnost lze dotaci použít pouze na: 

a) realizaci činností dle schválené dotace (zdravotní, metodické, technické a servisní 
zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné 
prostor související s obsahovým zaměřením projektu); 

                                                           
4)   o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
5)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
6)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
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b) úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování; 

c) mzdové náklady, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, 
pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu, nejvýše však 
do 35 % celkové dotace 7), s výjimkou zdravotně postižených sportovců. 

d) vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru nejvýše však do 45 % 
celkové dotace 8), s výjimkou zdravotně postižených sportovců. 

e) u oblasti Zdravotně postižených sportovců: na úhradu výdajů souvisejících 
s pořádáním a účastí handicapovaných v domácích mistrovských soutěžích. 

f) poplatky za telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet 
nesmí přesáhnout výši 2% z celkové roční dotace, s výjimkou zdravotně postižených 
sportovců.  

 
 

4. V Programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení lze dotaci použít pouze na: 

a) provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce NNO, nebo které 
je v celoročním nájmu na dobu vyšší než 10 let, 

b) sportovním zařízením ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o 
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí objekt, pozemek, 
vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro 
provozování sportu; 

c) technické prostředky, stroje a zařízení sloužící ke sportovní činnosti ve vlastnictví 
nebo dlouhodobém nájmu NNO, 

d) mzdové náklady, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, 
pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu 9), nejvýše 
však do 25 % celkové dotace;   

e) údržbu a provoz administrativní budovy ústředí NNO s celostátní působností, 
maximálně do výše 10% z celkových finančních prostředků přidělené dotace, 
pouze na základě souhlasu MŠMT při předložení samostatné žádosti.    

 
 

5. V Programu V – Organizace sportu lze dotaci použít pouze na: 

a) realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, 
metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých 
NNO s celorepublikovou působností, dle svých registrovaných stanov 

b) činnost ústředního orgánu, ale i nižších článků v organizační struktuře občanského 
sdružení, dle registrovaných stanov.   

c) realizaci sportovní činnosti, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců až do výše 
rozpočtovaných nákladů nebo pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak. 

d) mzdové náklady, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné 
čerpat až do výše rozpočtovaných nákladů schválené státní dotace 

                                                           
7)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
8)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
9)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
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e) účelové vymezení státní podpory, které je orientováno na plnění sportovní, organizační 
a obsahové činnosti s výdaji, které prokazatelně vznikly v období od 1. ledna do 31. 
prosince příslušného kalendářního roku.  

 

f) Obsahové činnosti 

 doplnění podpory sportovní reprezentace Programu I, včetně pořádání a účast na 
domácích mistrovských a mezinárodních sportovních akcí, dle reglementu 
soutěže, včetně kvalifikací a přípravných soustředění,  

 doplnění podpory sportovně talentované mládeže, dle zásad Programu II, 

 doplnění podpory všeobecné sportovní činnosti, dle zásad Programu III, 

 doplnění podpory údržby a provozu sportov. zařízení, dle zásad Programu IV. 
 
Poznámka: čerpání dotace s ohledem na doplnění podpory jiného Programu se řídí 

účelovým určením daného Programu.   
   

g) 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,  

 mzdové náklady, včetně povinných odvodů, na organizaci sportovního 
občanského sdružení zajišťující činnosti vymezenou svými stanovami. Mzdové 
náklady na jednu osobu zajišťující organizaci NNO (mimo sportovců – 
reprezentantů) musí být stanoveny na základě adekvátního ocenění ve vztahu 
k pracovní náplni. Doporučení na využití stanovených tarifů vyhláškou pro státní 
úředníky.  

 zabezpečení povinného poplatku za členství, za organizaci akce pro Mezinárodní 
světovou nebo Evropskou sportovní federaci (MSF).  

 nezbytné náklady spojené s účastí na kongresech MSF, 
 

h) Ostatní 

 odměny sportovcům ČR, resp. věcné ceny za sportovní výsledky, jejichž součet 
nesmí přesáhnout výši 10% celkového objemu dotace. Odměny organizačním 
pracovníkům nelze hradit z prostředků státní dotace10).  

 zabezpečení celkového poplatku pro OSA, Integram atd. 

 materiálně technické zabezpečení – sportovní oblečení, nářadí, náčiní atd. je 
možné čerpat do výše 40 % celkového objemu schválené státní dotace na 
Program V. 

 
 

                                                           
10)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
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Článek III 
Účelovost používání dotací při organizaci mezinárodních 

 „významných sportovních akcí“ pořádaných v ČR 
 
1. Dotace, s účelovým vymezením, na organizaci při pořádání akcí v ČR, se poskytují 

maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou 
vykázány i vlastní náklady (minim. do výše 30%), pokud není stanoveno Rozhodnutím 
jinak 11), s výjimkou zdravotně postižených sportovců, žáků a studentů školních a 
univerzitních sportovních klubů. 

2. D o t a c e  může být použita na: 

a) sportovní účast reprezentantů ČR schválenou mezinárodní akci, včetně kvalifikací  
a přípravných soustředění (náklady na trenérské, zdravotní, metodické a technické, 
servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, 
nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), 

b) zabezpečení organizačních nákladů na dopravu, ubytování, stravování a odměn 
delegovaných rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů a sportovců, dle 
reglementu soutěže,  

c) zabezpečení mzdových nákladů, včetně povinných odvodů pořadatele, náhrady mezd 
rozhodčím, technickému doprovodu, organizačním pracovníků akce, 

d) služby spojené s konáním akce (regenerace, lékařská služba, technický servis, náklady 
na dopravu osob a materiálu v místě konání akce, pojištění odpovědnosti, standardní 
úrazové pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu po dobu konání akce), pokud 
není reglementem soutěže stanoveno jinak,  

e) zabezpečení povinného poplatku organizátora akce pro Mezinárodní světovou nebo 
Evropskou federaci, 

f) pronájmy prostor a zařízení při realizaci sportovní a tělovýchovné akce, 

g) mzdové náklady při organizaci akce, včetně náhrady mezd a povinných odvodů 
pořadatele, je možné čerpat do výše 35 % celkového objemu schválené státní dotace 
12),  

h) odměny sportovcům ČR, resp. věcné ceny za sportovní výsledky, jejichž součet nesmí 
přesáhnout výši 10% celkového objemu dotace 13).  

i) vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru nejvýše však do 25 % 
celkové dotace. 

j) materiálně technické zabezpečení – sportovní oblečení, nářadí, náčiní atd. je možné 
čerpat do výše 40 % celkového objemu schválené státní dotace na Program V. 

3. Dotace, s účelovým vymezením, na organizaci při pořádání akce v ČR je nutné vyúčtovat dle 
stanovených podmínek uvedených v „Rozhodnutí“.  

 
 
Upozornění: 
Konečná a zásadní verze účelového určení je součástí „Rozhodnutí“ o poskytnutí státní dotace 
na rok 2014. 
 

                                                           
11)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
12)   o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
13)  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu. 
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