
 

 

Řešíte rekonstrukci a výstavbu sportoviště včetně zázemí?  

Program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 

SPECIFICKÁ VÝZVA 11/2021 – Regiony 2021 

Národní sportovní agentura 

 

Cílem výzvy: 

• technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí  

a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,  

• výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího 

se sportovním zařízením,  

• vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. 

Kdo může žádat:  

• Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost 

v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku. 

Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. 

• ÚSC, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu 

nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují. 

Výše a míra podpory:  

• Max. 70 % celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce,  

• Minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč,  

• Maximální výše dotace však 40 mil. Kč. 

• Alokace: 1 300 000 000 Kč. 

Termín výzvy:  

• 24.8.2021 (12:00) – 30.9.2021 (17:00) 

• Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2024. 

 

Ostatní podmínky 

• Výzva není určena pro novou výstavbu sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené 
správcem programu realizovaných vymezeným okruhem oprávněných žadatelů, která bude 
podporována programem č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury. 

• Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, cyklostezky, 
veřejné volnočasové sportoviště. 

• Výzva není určena pro hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měly 
nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, 
školního sportovního zařízení). 

• Ekonomická činnost může tvořit max. 20% časové kapacity využití sportovního zařízení. 

• Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (IZ) (a to 
jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se 
nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých 
věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu  
s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu. 

• Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu 



 

 

• Součást žádosti kopii stavebního povolení, případně jiného dokumentu pro konkrétní druh 
povolovacího řízení: certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. Stavební povolení 
na stavební část akce musí být ke dni podání žádosti v právní moci.  

 

Přílohy žádosti: 

• Doklad o splnění podmínek stavební připravenosti  

• Doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce (povinná; např. výpis z účtu; smlouva 

s bankou s úvěrovým příslibem; pokud je žadatelem obec, tak usnesení zastupitelstva územního 

samosprávného celku apod.).  

• Projektová dokumentace vyhotovená v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to:  

o projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby, k uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo  

o projektová dokumentace, dle které žadatel provedl nebo bude provádět výběr dodavatele, 

a to pouze v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že stavba nepodléhá stavebnímu 

řízení (stavební povolení) ani není nutno na stavbu provádět ohlášení stavby, přičemž 

minimální požadavky jsou:  

- soupis prací včetně výkazu výměr,  

- technická zpráva,  

- základní výkresová část.  

• Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy.  

• Vyplněný Formulář pro věcné hodnocení.  

• Investiční záměr.  

• Rozpočet projektu členěný na objekty a způsobilé a nezpůsobilé výdaje.  

• Další doklady nezbytné pro posouzení a hodnocení žádosti 

- Stanovisko – vyjádření příslušného Města, Obce.  

- Pokud je žadatelem ÚSC – doloží schválený a platný Plán rozvoje sportu dle zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu.  

• Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, je-li v době podání žádosti již k dispozici. 

 

Způsobilé výdaje 

• stavební práce úzce související s realizací, 

• projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s realizací akce, přičemž tyto 

výdaje musí být prokazatelně vynaloženy maximálně po 1.1.2021, autorský dozor, technický dozor 

investora a služby koordinátora BOZP; zároveň platí, že do max výše 10% z celkových způsobilých 

výdajů, 

• nezbytné posudky autorizovaných osob či soudních znalců apod.; tyto výdaje mohou být uplatněny 

maximálně do výše 25 tis. Kč 

• výdaje na prvotní publicitu (např. informační cedule), přičemž platí, maximální dotace je 10 tis. Kč, 

• výdaje na zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě, cesty apod.) jsou způsobilé 

v případě splnění podmínek výzvy, 

• nákup pozemku, pokud jsou splněny podmínky výzvy. 


