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1. Úvod 

Sportovní infrastrukturu musí tvořit mj. i ucelený systém odpovídající potřebám sportovní 
reprezentace ČR. Významná sportovní zařízení pro potřeby sportovní reprezentace ČR se odlišují od 
standardních sportovních zařízení zejména moderní přístrojovou technikou pro trénink (trenažéry, 
simulátory apod.), vědecko-výzkumným servisem, zdravotním zabezpečením sportovců nejvyšší 
dostupné úrovně v ČR, servisem v oblasti regenerace a fyzioterapie, koncentrací nejlepších trenérů a 
sportovních odborníků, ale i ubytovacími kapacitami a možnosti dlouhodobých pobytů. Je určena 
převážně k tréninkovým účelům a přípravě reprezentace ČR, ve speciálních případech současně i 
k pořádání významných mezinárodních sportovních událostí. 

Významná sportovní zařízení pro potřeby sportovní reprezentace ČR jsou provázána na dlouhodobou 
strategii sportovních svazů a resortních sportovních center v přípravě sportovní reprezentace ČR. 
Vybraná sportovní zařízení je nutné modernizovat a dobudovat na mezinárodní úroveň, aby mohlo 
docházet k přímé konfrontaci se sportovně vyspělými zeměmi, neboť většina mezinárodních úspěchů 
současného českého sportu je založena na sportovcích, kteří působí v mezinárodních týmech, trénují 
v mezinárodních tréninkových centrech s nejlepšími ve svém oboru. Rostou tak náklady sportovců na 
pobyty v zahraničí, kde vzhledem k ekonomickým limitům nemohou často využít obvyklý „domácí“ 
servis a snižuje se efektivita tréninkového pobytu nebo významně narůstají náklady. 
Konkurenceschopnost reprezentací se snižuje (až na výjimky) na jednotlivce. Obnovou významných 
sportovních zařízení můžeme dosáhnout nejen efektu vyššího využití českými sportovci, ale být opět 
atraktivní destinací sportovního světa vzhledem k jedinečnému renomé české fyzioterapeutické 
školy, sportovního lékařství a samozřejmě i systémem výchovy českých sportovců. 

Vzhledem k různorodosti sportu a sportovních odvětví, ale i s ohledem na tradice, nelze soustředit 
všechna sportovní zařízení do jednoho centra, ani budovat rovnoměrnou celostátní síť se 
zastoupením ve všech regionech. 

2. Koncepční a právní rámec programu 

2.1. Koncepční rámec a zdůvodnění nezbytnosti programu 

2.1.1. Sportovní infrastruktura v České republice je značně zastaralá a vykazuje zásadní nedostatky 
kvantitativní (množství ploch a zařízení) i kvalitativní (stáří, vybavenost). Podle údajů České 
unie sportu je stáří sportovní infrastruktury v průměru až 49 let. Většina v současné době 
využívaných sportovních zařízení byla postavena před rokem 1989. To se týká i významných 
sportovních zařízení pro potřeby sportovní reprezentace ČR. Je nutné, aby se tento stav změnil 
a sportovního zařízení a sportovní infrastruktura prošla modernizací, resp. byla dobudována a 
získala parametry odpovídající současným požadavkům a normám a reflektovala taktéž trendy, 
které jsou v současné době očekávané.  

2.1.2. Česká republika v současné době nedisponuje dostatečnou nabídkou moderních sportovních 
center určených pro kolektivní sportovní hry, vodní sporty, a většinu dalších zimních i letních 
sportů, které by byly schopné nabídnout srovnatelné podmínky pro přípravu státní sportovní 
reprezentace ČR a talentované mládeže se zahraničím. Aby systém přípravy státní sportovní 
reprezentace ČR a talentované mládeže byl komplexní, je třeba na straně státu vybudovat i 
moderní sportovní centra, která utvoří ucelenou efektivně využívanou infrastrukturu splňující 
nejpřísnější parametry i ve srovnání se zahraničím. Měřítkem by měla být sportovní centra 
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typu „Red Bull Akademie“ v rakouském Salcburku nebo „x-bionic® sphere“ ve slovenském 
Šamoríně, které na ploše 100 ha nabízí skvělé podmínky pro přípravu 26 olympijských sportů – 
v obou těchto případech se jedná o srovnatelné země s ČR, přičemž ze srovnání těchto 
sportovních center se sportovišti v ČR je zřejmé, že poskytují nesrovnatelně lepší možnosti 
sportovní přípravy, což se v budoucnu zákonitě může odrazit i v množství sportovních úspěchů. 

2.1.3. Rozvoj sportovní infrastruktury určené pro přípravu státní sportovní reprezentace ČR a 
talentované mládeže bude mít významný přínos pro přípravu reprezentantů ČR na vrcholné 
mezinárodní sportovní akce a je předpokladem pro dosahování mezinárodních sportovních 
úspěchů i v konfrontaci se sportovně vyspělými zeměmi. Rozvoj sportovní infrastruktury 
určené pro přípravu státní sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže bude mít 
sekundárně význam i pro vědecko-výzkumné poznatky a zavádění nejnovějších trendů v oblasti 
sportovní přípravy do praxe a v neposlední řadě i pro ekonomiku. 

2.2. Zaměření programu 

2.2.1. Program je zaměřen na revitalizaci Národních sportovních center (vyjmenovaných v bodu 
2.2.5. níže) jako souboru jedinečných sportovních zařízení a center pro přípravu státní 
sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže, jejichž součástí budou odborná či vědecká 
pracoviště, zdravotní zabezpečení a fyzioterapie, přístroje a trenažéry nejvyšší úrovně. Je 
odpovědností a závazkem státu modernizovat a doplňovat tuto infrastrukturu s ohledem na 
konkurenci v oblasti státní sportovní reprezentace ČR a zajistit její efektivní provoz. 
Vybudovaná Národní sportovní centra budou dále využívána pro potřeby vrcholového a 
výkonnostního sportu, zejména v oblasti přípravy talentovaných sportovců i národní soutěže.  

2.2.2. Program přímo navazuje na předchozí program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 133D520 (dále jen „předchozí program MŠMT“), který definoval strukturu budoucích 
Národních sportovních center a v rámci kterého již byla některá z Národních sportovních 
center zcela či zčásti vybudována. Správce programu tak fakticky pokračuje v předchozím 
programu MŠMT.  

2.2.3. V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury (dále také jen 
„akce“) zahrnující:  

 výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, 

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

 technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) objektů, pozemků, vodních ploch, 
budov nebo jejich souborů, jehož výsledkem bude vznik sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí, 

 pořízení dlouhodobého majetku. 

2.2.4. Národní sportovní centra budou využívána sportovními reprezentanty ČR a jsou zařazena 
do systémové podpory práce s talentovanou sportovní mládeží.  
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2.2.5. Výčet Národních sportovních center byl proveden v předchozím programu MŠMT a jsou jimi 
následující sportovní zařízení: 

A. Národní sportovní centrum Nymburk 

Realizace záměru vybudování Národního sportovního centra Nymburk (dále též „NSCN“) 
spočívá v postupné náhradě stávajících objektů areálu vybudováním nových, vzájemně funkčně 
i stavebně propojených a moderně vybavených sportovních a ubytovacích kapacit, a to za 
předpokladu zachování nepřetržitého provozu existujícího sportovního centra v několika 
etapách výstavby (dále jen „revitalizace NSCN“). Předmětem záměru revitalizace NSCN je 
celková revitalizace stávajících budov a ploch areálu a realizace nové sportovní a provozně 
technické vybavenosti navazující na stávající objekty a plochy. Realizace záměru revitalizace 
NSCN spočívá v postupné náhradě, resp. rekonstrukci stávajících objektů areálu vybudováním 
nových, vzájemně funkčně i stavebně propojených a moderně vybavených sportovních a 
ubytovacích kapacit, a to při zachování nepřetržitého provozu existujícího sportovního centra. 
Celá revitalizace bude rozdělena na několik etap výstavby.  

Cílem revitalizace NSCN je vytvoření dostatečných kapacit moderně vybavených tréninkových 
sportovišť a potřebné provozní, technické, stravovací a ubytovací vybavenosti. Cílovým stavem 
revitalizace NSCN je plné pokrytí potřeb pro přípravu vrcholových sportovců státní sportovní 
reprezentace ČR v maximálním množství sportů za předpokladu optimalizace sportovišť 
spočívající v multifunkčních a funkčně kumulovaných řešeních. Výsledný stav a kapacity využití 
centra souvisí v neposlední řadě s cílem pořádání speciálních akcí, jako jsou přípravné kempy, 
závody a turnaje, a to s účastí do 500 sportovců. Kvalitní sportovní vybavení a ubytování je 
předpokladem pro využití volných kapacit centra zahraničními zájemci pro soustředění a 
aklimatizační pobyty. Při volných kapacitách sportovišť bude areál přístupný ve vybraných 
hodinách pro sportující veřejnost. 

Revitalizace NSCN je v současné době v nejvyšším stupni připravenosti ze všech dosud 
nerealizovaných Národních sportovních center. Jsou zhotoveny projektové dokumentace 
prvních plánovaných etap akce, kde jsou současně už i vyřešeny majetkové vztahy. Současně 
probíhají přípravné práce i na dalších etapách akce a jednání o získání pozemků a dalších 
nemovitostí potřebných pro celkovou realizaci revitalizace NSCN. 

Záměr revitalizace NSCN zahrnuje přípravnou a realizační část.  

Přípravná část zahrnuje specifikaci nezbytných přípravných prací – zpracovaná dokumentace, 
projektová příprava a její stupně, zadávací a výběrová řízení, podklady, průzkumy, zaměření, a 
to zejména: 
A.1 Demolice ubytovny „A“ včetně realizace přeložek inženýrských sítí a nového 

energocentra. Projekt řeší přechod na energeticky výrazně úspornější způsob přípravy 
teplé užitkové vody a vytápění celé východní části centra. Původní zastaralá technologie 
v podobě výměníkové stanice pára – voda bude demolicí objektu zrušena. Současně bude 
odstraněn objekt ubytovny, která nevyhovuje současným hygienickým a kapacitním 
potřebám centra. Bude realizováno nové energocentrum pro centrální a východní část 
areálu. 

A.2 Novostavba ubytovací kapacity pro sportovce dle standardů ČSN EN ISO 18513. Projekt 
zahrnuje komplexní dokumentaci pro povolení a realizaci objektu, včetně projektu 
technologií, gastroprovozu a vnitřního vybavení – interiér.  
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B  Dokončení rekonstrukce bezbariérového ubytování a učeben – zateplení střešního pláště. 
Projekt řeší poslední etapu rekonstrukce budovy B – střešní plášť, včetně zateplení  

C  Přestavba vzdělávacího a klubového centra. Projekt řeší v úrovni 1 a 2 NP změnu funkce 
původního stravovacího a objektu, v návaznosti na realizaci úprav hlavního vstupu do 
NSCN a ubytovací kapacity v objektu A. 

D.1 - 2  Novostavba tréninkové, ledové plochy se zázemím, novostavba tréninkového bazénu         
50 m se zázemím. Projekt řeší komplexní přestavbu bloku D a dostavbu tréninkové ledové 
plochy, je respektována návaznost na hlavní provozní koridor centra. 

E  Novostavba tréninkového centra míčových sportů. 
F  Rekonstrukce stávající sportovní haly. Projektová příprava bude probíhat souběžně pro 

oba celky E,F, pro zajištění bezkolizních provozních vazeb.  
G  Rekonstrukce a dostavba centra sportovní medicíny. Projektová příprava bude probíhat 

v návaznosti na projekt novostavby a rekonstrukce budov E,F a stavebních úprav centrální 
chodby NSCN. 

H.1 - 2 Rekonstrukce a dostavba vzpírány, Rekonstrukce a dostavba posilovny. Projekt řeší 
prostorovou diverzifikaci posilovacích center – vzpíráren v NSCN podle jejich lokálních 
potřeb v rámci centra. Je pamatováno na eliminaci hlukové zátěže, kterou způsobuje 
provoz silové posilovny /dopady činek/. 

I.1 Dostavba administrativy centra. 
I.2 Dostavba patra a zateplení administrativy centra. Projektová příprava obou celků bude 

probíhat v návaznosti na přestavbu objektu C a stavebních úprav centrální chodby. 
J Rekonstrukce venkovního bazénu regenerace, novostavba energocentra. Projektová 

příprava bude probíhat v návaznosti na výstavbu nového energocentra pro východní a 
střední část NSCN. 

K Rekonstrukce stávajícího energocentra, strojovna chlazení se zpětným ziskem tepla. 
Projektová příprava bude probíhat v návaznosti na projekt novostavby ledové plochy  se 
zázemím a tréninkového bazénu v objektu D. 

L.1 - 5 Rekonstrukce parkovací plochy pro sektor I. včetně komunikací, odvodnění a 
osvětlení. 

L.6 Sadové úpravy. 
L.7 Vnitroareálové komunikace a ostatní plochy. V rámci projektové přípravy bude maximálně 

přihlédnuto k časovému harmonogramu   jednotlivých sektorů NSCN. 
M Novostavba provozního zázemí areálu. Projektová příprava bude probíhat v souběhu 

s přípravou demolice stávající ubytovny A, kde je umístěna současná základny údržby 
NSCN. Současně bude zahrnuta příprava objektu trafostanice Q. 

N Novostavba krytého a venkovního odhodiště pro oštěp, disk, kouli a kladivo, včetně 
šatnového a golfového zázemí. 

O Rekonstrukce stávajícího tenisového centra. 
P.1 - 3 Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej / fotbal / – mokrá umělá tráva, Fotbalové 

hřiště s umělou trávou, Novostavba patovacího sektoru pro golf. Projektová příprava 
sportovišť N - P bude probíhat souběžně v koordinovaných etapách. 

Q Novostavba trafostanice a navazující síťí VN a NN. 
R.1 - 3 Rekonstrukce atletického oválu, novostavba atletické haly, atletický tunel /po 

rekonstrukci 2016/ - sportovní dovybavení. Projektová příprava bude koordinovaně 
navazovat na realizaci sektoru pro fotbal a fotbalové haly . 

S  Novostavba klubového altánu. 
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T Novostavba ČOV a navazující kanalizační síť. V projektové přípravě je preferováno etapové 
připojování jednotlivých sportovišť a navazující provozní a technické vybavenosti. 

U.1 - 2 Novostavba šatnového zázemí, infocentrum, voleybal, beach voleybal, tenis, 
rekonstrukce šatnového zázemí pro fotbal. 

V  Novostavba sportovní víceúčelové haly pro 3500 diváků. 
W Novostavba fotbalové haly 1000 diváků a šatnového zázemí pro venkovní sportoviště.  
X Rekonstrukce venkovních sportovišť – fotbal. Projektová příprava sportovišť U-X bude 

probíhat souběžně v koordinovaných etapách. 
Y Novostavba basebalového hřiště. Projekt řeší komplexní přípravu akce, včetně 

navazujících krajinářských úprav. 
Z  Novostavba hydroforové stanice a navazující vodovodní síť. Projekt řeší zásobování NSCN 

pitnou a užitkovou vodou, zařízení hydroforové stanice, dostatečný tlak a kapacitu zdroje 
užitkové a pitné vody v celém areálu. 

Realizační část zahrnuje rozdělení akce na jednotlivé stavební objekty, resp. stavební, provozní 
a technologické soubory (hotelové ubytování, kongresové centrum, sportoviště, technická 
infrastruktura atd.). 
A.1 Demolice ubytovny „A“ včetně realizace přeložek inženýrských sítí a nového 

energocentra. Jedná se o investici podmiňující další rozvoj střední a východní části centra, 
především v oblasti navýšení kapacity a zlepšení kvality ubytovacích a stravovacích služeb 
– výstavby ubytovací kapacity v budově A. 

A.2 Novostavba ubytovací kapacity pro sportovce dle standardů ČSN EN ISO 18513. Výstavba 
ubytovacího objektu nahrazuje zastaralý objekt ubytovny, který již nevyhovoval 
současným hygienickým a kapacitním požadavkům NSCN. V budově je integrován nový 
gastroprovoz centra, ubytovací kapacity, parkování a školící prostory. Provozy jsou 
funkčně propojeny s centrálním vstupem a hlavním provozním koridorem. 

B  Dokončení rekonstrukce bezbariérového ubytování a učeben – zateplení střešního pláště. 
V rámci dokončení rekonstrukce objektu bude dokončena generální oprava a zateplení 
střešního pláště, včetně vyústění rozvodů VZT a ZTI nově instalovaných při rekonstrukci 
interiéru objektu. 

C  Přestavba vzdělávacího a klubového centra. Zásadním přínosem pro NSCN je realizace 
dostatečně dimenzovaného víceúčelového sálu v 1.NP původním objektu zastaralého 
gastroprovozu. Navazující plochy jsou navrženy pro školící a volnočasové aktivity 
sportovců a sportující veřejnosti. V úrovni 2. NP je objekt funkčně propojen s nově 
navrženou ubytovací kapacitou v objektu A. 

D.1 - 2  Novostavba tréninkové, ledové plochy se zázemím, Novostavba tréninkového bazénu         
50 m se zázemím. Ledová plocha  je navržena pro hokej, krasobruslení a bruslení 
veřejnosti. Předpokládá se časové oddělení plně tréninkového režimu a bruslení pro 
veřejnost. Vlastní hala je koncipována pro velikost ledové plochy 30x60 m. Návrh 
tréninkového bazénu předpokládá vysoký soutěžní standard pro bazény 50 m nebo 2 x 25 
m a variabilní využití pro tréninky a soutěže v disciplínách – plavání, vodní polo, 
synchronizované plavání, plavání veřejnosti. Bazén bude vybaven osvětlením, časomírou a 
detekcí tonoucích.  

E  Novostavba tréninkového centra míčových sportů. Novostavba umožní souběh 
tréninkového a soutěžního využití při vrcholových soutěžích a tréninkových campech. 

F  Rekonstrukce stávající sportovní haly. Návrh rekonstrukce a dostavby počítá 
v budoucnosti s provozem, který bude flexibilně umožňovat využití zázemí a tréninkových 
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ploch novostavby haly E a naplňovat sportovní programy na úrovni tréninkové i soutěžní 
s účastí divácké veřejnosti do počtu 1700 sedících diváků /stabilní tribuny + mobilní 
tribuny/.  

G  Rekonstrukce a dostavba centra sportovní medicíny. Přestavba a dostavba celého bloku 
navazuje na realizaci novostavby a rekonstrukce haly E a F díky kterým dojde k uvolnění 
stávající kapacity zastavěných ploch objektů.  Objekt centra je navržen jako samostatný 
provozní celek se zaměřením nejen na sledování kondičních parametrů sportovců 
s následnou rychlou komunikací a vazbou na tvorbu tréninkových a regeneračních 
programů, ale i na výzkum s kontrolovanou aplikací v praxi. 

H.1 - 2 Rekonstrukce a dostavba vzpírány, Rekonstrukce a dostavba posilovny. Sekce 
posilovacích center představuje základní tréninkovou podporu pro většinu sportovní 
disciplín, které využívají vybavenost NSCN. Podle moderních trendů ve sportovní přípravě 
jsou realizovány jako silová a aerobní, v samostatných provozních celcích. V případě 
aerobní posilovny je plošně počítáno s širším využitím sportovci i sportující veřejností. 

I.1 - 2 Dostavba administrativy centra, Dostavba patra a zateplení administrativy centra. 
Návrh spočívá ve stavebním přičlenění ploch původního vstupu k prostorám stávající 
administrativy. V souvislosti s úpravami a demolicemi nejstarších budov ve východní části 
areálu je navržena nástavba stávajícího administrativního krčku mezi hlavní vstupní halou, 
ubytovnou B a dalšími provozy.  

J Rekonstrukce venkovního bazénu regenerace. Návrh počítá s komplexní rekonstrukcí 
ochozu bazénku, včetně hydroizolací a položení nové protiskluzné dlažby. 

K Rekonstrukce stávajícího energocentra, strojovna chlazení se zpětným ziskem tepla. 
Umístění a plocha kotelny zůstanou zachovány. V rámci diverzifikace energetických zdrojů 
areálu, bude zachovaná funkce kotelny jako zdroje pro objekty B, D, K, I o výkonu 1500 
kW. Zbylou tepelnou ztrátu pokryje zpětný zisk tepla z technologie chlazení ledové plochy. 

L.1 - 5 Výstavba parkovacích ploch pro sektory I. – 5.  včetně komunikací, odvodnění a 
osvětlení. Realizace výstavby bude prováděna po dokončení stavebních činností 
v jednotlivých sektorech. Z uvedeného důvodu je plánován i celkový harmonogram 
výstavby ve směru od jihu / Sektor I. – stávající objekty a plochy NSCN / k severu a západu 
/ Sektory II. a III. / Cílový tav zahrnuje rovněž dostatečně dimenzované plochy dopravy 
v klidu – parkoviště pro diváky, sportovce a sportující veřejnost. 

L.6 - 7 Sadové úpravy, Vnitroareálové komunikace a ostatní plochy. Investice navazující na 
realizaci ploch L.1 – 5, jako finalizace dopravně provozních ploch, včetně sadových úprav a 
ploch nízké zeleně. 

M Novostavba provozního zázemí areálu. V novém provozním zázemí je integrováno veškeré 
technické zázemí pro údržbu ploch a budov NSCN, včetně parkování potřebné techniky a 
zázemí pro zaměstnance technické údržby. 

N Novostavba krytého a venkovního odhodiště pro oštěp, disk, kouli a kladivo, včetně 
šatnového a golfového zázemí. Odhodiště je primárně navrženo pro tréninkové programy 
vrcholových sportovců v disciplínách hod oštěpem, hod diskem, vrh koulí a hod kladivem. 

O Rekonstrukce stávajícího tenisového centra. Navržené úpravy budov zahrnují především 
rekonstrukci vstupního, šatnového a hygienického zázemí a jeho stavební úpravy 
především pro splnění požadavků bezbariérového užívání. 

P.1 - 3 Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej / fotbal / – mokrá umělá tráva, Fotbalové 
hřiště s umělou trávou, Novostavba patovacího sektoru pro golf. Pro potřeby pozemního 
hokeje je navržena mokrá umělá tráva, která je výrazně šetrnější k pohybovému ústrojí 
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sportovců nežli škvárový povrch. Návrh rekonstrukce fotbalového hřiště předpokládá 
kompletní výměnu povrhu, včetně revize a oprav podkladní vrstvy. V rámci terénních 
úprav souvisejících s výstavbou nové ubytovací kapacity jsou navrženy plochy pro 
venkovní tréninková odpaliště. Plochy budou řešeny individuálním návrhem v kombinaci 
přírodního tvarování zatravněného terénu a umělým zatravněním greenů. 

Q Novostavba trafostanice a navazující síť VN a NN. Pro pokrytí zvýšené potřeby NN NSCN je 
navržena velkoodběratelská TS osazená 2x trafem 630 kVA + 1x rezerva (prázdná kobka). 

R.1 - 3 Rekonstrukce atletického oválu, Novostavba atletické haly, Atletický tunel / po 
rekonstrukci 2016 / - sportovní dovybavení. Předmětem rekonstrukce je výměna povrchu 
běžeckého oválu včetně podkladových vrstev, drenážování a statické zajištění náběhových 
oblouků a rekonstrukce stávajících atletických sektorů. V souladu s rozšiřováním nabídky 
centra je dále navržen objekt tréninkové atletické haly, která by obsahově zvýšila 
využitelnost vybavení pro atlety za nepříznivého počasí. Základní provozní plochou 
atletické haly je sportovní sektor s 200 metrovou klopenou 4 dráhou, sprintérskou 60m 
dráhou a sektory pro halové disciplíny, tj. skoky vysoký, daleký o tyči a pro vrh koulí. 
Sportovní dovybavení atletického tunelu zahrnuje především zařízení pro údržbu vnitřních 
sportovních ploch a doskočišť. 

S  Novostavba klubového altánu. Navržený klubový altán a navazující plochy chráněné 
navíjecími plachtovými přístřešky mají za cíl zlepšit komfort sportujících a služeb i při 
nepřízni počasí. 

T Novostavba ČOV a navazující kanalizační síť. Etapová realizace areálové čistírny, vychází 
z koncepce postupné výstavby a rekonstrukcí jednotlivých objektů, bez přerušení provozu 
centra. Cílové kapacity bude dosaženo ve dvou etapách s využitím technologie 
modulárních jednotek ČOV, které lze flexibilně rozšiřovat. 

U.1 - 2 Novostavba šatnového zázemí, infocentrum, voleybal, beach voleybal, tenis, 
Rekonstrukce šatnového zázemí pro fotbal. Součástí koncepce řešení vstupu do NSCN je 
v kontaktu s plochami parkovacích stání objekt infocentra, které bude současně sloužit 
jako dozorové stanoviště na vstupu do rozsáhlého areálu. V objektu je umístěno šatnové a 
hygienické zázemí pro venkovní sportovní plochy. Rekonstrukce šatnového a sociálního 
zázemí pro venkovní fotbal řeší primárně topení a přípravu TUV, jejíž absence limituje 
využití objektu v zimních měsících. 

V  Novostavba sportovní víceúčelové haly pro 3500 diváků. Objekt haly je umístěn na hlavní 
vstupní ose do areálu. Celý prostor, společně s navrženým Tenisovým a informačním 
centrem, pěšími plochami a plochami zeleně, vytváří důstojný vstup do areálu NSCN. 
Podél vstupní osy a před objektem haly jsou umístěna kapacitní parkoviště. 

W Novostavba fotbalové haly 1000 diváků a šatnového zázemí pro venkovní sportoviště. 
Fotbalová hala je navržena a koncipována tak, aby její hmota a zázemí v maximální míře 
sloužily i v sousedství umístěným venkovním fotbalovým plochám. Vstupy do haly od jihu 
a severu jsou vedeny po rampách, které přirozeně vytvářejí tribunu pro sousedící 
venkovní hřiště ve směru východním. 

X Rekonstrukce venkovních sportovišť – fotbal. V souvislosti s výstavbou novostaveb 
fotbalové a atletické haly je navržena celková úprava ploch, včetně komunikací pro pěší, 
sjízdných komunikací, ploch dopravy v klidu, zeleně a vodních ploch.   

Y Novostavba basebalového hřiště. Návrh předpokládá realizaci hřiště s povrchem vyššího 
standardu se zavlažovaným trávníkem. Technika pro seče, aerifikaci a další údržbové práce 
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bude společná s dalším technickým vybavením centra v rámci nově budovaného objektu 
technického zázemí U.1. 

Z  Novostavba hydroforové stanice a navazující vodovodní síť 
 Dislokace nové hydroforové stanice reaguje na konečný stav rozšíření kapacity centra o 

plochách sportovišť severním směrem, jedná se především o fotbalový atletický areál, 
včetně zastřešených sportovišť fotbalové a atletické haly. Napojen bude též sektor pro 
tenis a krytá basketbalová hala. Z uvedených důvodů je zařízení přesunuto z původní 
polohy směrem k městu. 

 
Schéma rozsahu investičního záměru 
 

   Stávající rozsah území sportovního centra 
   rozsah území v konečném výhledu 
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Rozvržení projektu do sektorů  
 

 
 
Přehledná situace majetkoprávních vztahů 
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B. Národní sportovní centrum Harrachov 

 

Realizace záměru vybudování Národního sportovního centra Harrachov zahrnuje obnovu 
areálu malých skokanských můstků K 40, K 70, K 90 a areálu velkých můstků K 125, a K 200 a 
výstavby běžeckých tratí (3,75 km asfalt, 1,6 km zimní trať, smyčka z asfaltové a zimní tratě 5 
km), to vše včetně zázemí. V případě areálu malých můstků je to mimo jiné multifunkční 
budova s tribunou pro diváky, věž pro rozhodčí, systému pro letní provoz můstků (umělý 
povrch), zázemí pro převlékání závodníků a servis lyží, garáže pro techniku na úpravu můstků a 
běžeckých tratí, zařízení pro přepravu sportovců, fitness, jednoduchého ubytování a 
parkovacích ploch. V případě areálu velkých můstků je to mj. multifunkční budova s tribunou 
pro diváky včetně technického zázemí pod tribunou, soudcovská věž, zařízení pro přepravu 
sportovců a trenérů, zázemí pro závodníky v nájezdových věžích a parkovací plochy. Jako další 
doprovodná infrastruktura je plánován multifunkční lehkoatletický stadion. Projekt Národního 
sportovního centra Harrachov je možno také rozšířit o výstavbu stadionu pro rychlobruslení. 

Nespornou výhodou lokality města Harrachov jsou jak přírodní podmínky zaručující příznivé 
klima v zimních měsících, tak také zázemí horského lyžařského střediska včetně zázemí 
Armádního sportovního centra Ministerstva obrany Dukla. 

Národní sportovní centrum Harrachov bude sloužit pro celoroční přípravu talentované mládeže 
a sportovní reprezentace všech disciplín spadajících pod Svaz lyžařů ČR (skok na lyžích, běh na 
lyžích, severská kombinace, sjezd na lyžích, snowboarding a akrobatické lyžování), biatlon a 
rychlobruslení. Díky příznivé nadmořské výšce a novému zázemí centra bude možné NSC 
Harrachov využívat i pro přípravu letních individuálních i kolektivních sportů (mj. atletika, 
volejbal, kanoistika, střelba a veslování), které tuto lokalitu navštěvovaly hojně i v minulosti 
pro všeobecnou přípravu. Vybudovat podmínky pro tyto disciplíny je naplněním závazku ČR k 
podpoře státní sportovní reprezentace. 

Zároveň se předpokládá v areálu pravidelné pořádání soutěží všech úrovní, a to od žákovských 
závodů až po vrcholné akce typu mistrovství světa. Zde se nabízí možnost přeshraniční 
spolupráce s Polskem, kdy v těsné blízkosti Harrachova v Jakuszycích na polské straně došlo k 
rekonstrukci areálu pro běh na lyžích, který dosahuje špičkových mezinárodních parametrů. 

Stav skokanských můstků je v současné době žalostný a revitalizace je zcela nezbytná. 
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C. Areál vodních sportů Račice/Praha-Troja (kanál Troja) 

Realizace záměru vybudování Národního sportovního centra Areál vodních sportů Račice / 
Praha-Troja zahrnuje dvě akce, a to revitalizaci kanálu pro vodní sporty Labe aréna Račice a 
vybudování slalomové dráhy pro vodní slalom v Praze – Troji.  

Labe aréna Račice 

Vodní kanál v Račicích je jedinou závodní dráhou v ČR, která vyhovuje jak parametrům 
Mezinárodní veslařské federace FISA, tak i Mezinárodní kanoistické federace ICF. Zároveň je 
jednou ze tří podobných umělých drah na světě (Peking, Moskva), kde se kromě hlavního 
kanálu nachází i tzv. vratný kanál pro zpětnou jízdu lodí na start. Kanál slouží ale také jako 
výjimečné zázemí pro další sporty – dračí lodě, dálkové plavání, plavání pod vodou, triatlon 
apod. Zároveň je kanál přístupný i široké veřejnosti, u které je oblíbené zvláště in-line bruslení 
na 5 km dlouhém okruhu okolo kanálu.  

Záměr revitalizace Labe arény Račice zahrnuje dobudování zázemí a modernizaci areálové 
infrastruktury, a to: 
 dokončení rekonstrukce stávajícího objektu Staré loděnice (zateplení, výměna oken apod.) 

přeměnou už nevyužívaných prostor původních loděnic na tělocvičnu, posilovnu a 
rehabilitaci k celoročnímu využití pro trénink reprezentací a sportovních center mládeže; 

 dokončení poslední fáze dostavby objektu nové betonové loděnice v prostoru za 
cílovištěm, zahrnující rozšíření stávajících objektů o další 3 ´kóje´ na uskladnění lodí; 

 výměnu technologie a obnovu rozvodů centrální kotelny – dosud fungující centrální 
uhelná kotelna z 80. let je na hranici životnosti, má opotřebením silně sníženou účinnost a 
nesplňuje emisní předpisy, bude nahrazena za moderní fluidní kotel v kombinaci s 
dodatkovým kotlem na dřevo, které bude investor získávat povinným průklestem dřevin 
na pozemku Areálu. Pokud bude provedena rekonstrukce centrální kotelny, bude možno 
současně napojit ca 80m dlouhým teplovodem vytápění hotelu Skif, ten je momentálně 
vytápěn ekonomicky nevýhodným elektrickým topením. Kapacita centrální kotelny bude 
výhledově doplněna solárním systémem představujícím ekologický a úsporný zdroj TUV; 

 obnovu páteřních areálových rozvodů – v rámci investiční akce 2016 byla vybudována 
nová trafostanice, která kapacitně pokrývá potřebu proudu i při největších sportovních 
akcích, úzkým hrdlem jsou nyní staré původní silnoproudé kabely hlavních areálových 
rozvodů, ty je třeba vyměnit za nové ve stávajících trasách. Současně budou obnoveny 
komunikační kabely MaR kontroly a řízení hlavních areálových spotřeb, včetně optických 
kabelů vedení časomíry START-VĚŽ a přenosů TV, které již kapacitně nestačí soudobým 
požadavkům;  

 novou areálovou přípojku vodovodu – celý areál je dnes napájen ze dvou studní 
umístěných severně vně areálu, ve špičkách odběru při velkých závodech však kapacita 
studní nestačí; celý cílový prostor s kapacitními ubytovnami bude napojen na záložní zdroj 
vody prostřednictvím napojení na vodovod obce Račice;  

 rekonstrukci areálové kanalizace – areálové rozvody splaškové kanalizace jsou po 40 
letech na hranici životnosti, z tohoto důvodu je nezbytná renovace areálové větve 
kanalizace (je v havarijním stavu) včetně nové přečerpávací tlakové stanice a obnovy 
původních wc buněk pro veřejnost za tribunou, která bude současně přeložena tak, aby 
vedla výhradně po vlastních pozemcích areálu;  
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 výstavbu vlastní areálové ČOV – v současnosti je celý areál napojen na čističku odpadních 
vod obce Račice, jejíž kapacita je za hranicí požadavků na ní kladených a obec hrozí 
výhledovým odpojením areálu, což by fatálně ochromilo jeho funkčnost; 

 vybudování multifunkční plochy a parkoviště za Provozní budovou – cílem akce je 
kultivace a utilizace této dosud nevyužité plochy zbudováním multifunkční sportovně-
užitné plochy (sport/divácké aktivity při eventech) zakryté lehkou halovou konstrukcí 
umožňující její celoroční využití a malého parkoviště, které lépe dopravně obslouží čerstvě 
zrekonstruovaný objekt Staré loděnice;  

 nivelace a čištění dna závodního kanálu, odbahnění – dno závodního kanálu se vlivem 
spodních proudů v čase zanáší a je třeba ho srovnat tak, aby byla všude stejná hloubka a 
vyhovoval tak regulím FISA a ICF. Srovnání dna bylo prováděno podvodním bagrem 
naposledy v roce 2009, nyní je třeba akci zopakovat včetně odtěžení sedimentu ze dna 
alespoň na závodní hloubku s rezervou při poklesu hladiny vody; 

 rozšíření vratného kanálu – současný vratný kanál je pro potřeby stávajících 
mezinárodních veslařských i kanoistických regat příliš úzký a lze v něm jezdit pouze 
jednosměrně, což již nevyhovuje soudobým požadavkům, a tudíž je potřebné vratný kanál 
rozšířit tak, aby v něm bylo možné rozjetí před závodem a vyjetí po závodě mimo závodní 
kanál. To lze při zachování unikátního ostrova provést jeho radikálním zúžením ze strany 
vratného kanálu o cca 20m na požadovanou min. šířku vratného kanálu 40m. Součástí 
rozšíření vratného kanálu je vybudování dvou nových přemostění na ostrov a položení 
nového 2,1 km asfaltového povrchu podél trati. 

 rekonstrukce Provozní budovy – Provozní budova u vstupu do areálu je jeho historicky 
nejstarší stavbou, původně sloužila jako zázemí těžařů písku při výstavbě areálu, v 80. 
letech byla přebudována na zázemí pro vodní sporty; nyní v ní slouží ubytování 
hostelového typu, záložní jídelna, sauna a centrální kotelna, po dokončení rekonstrukce 
Staré loděnice doplní rekonstrukce této budovy zázemí celého areálu; 

Revitalizace Labe arény Račice je spolu s revitalizací NSCN v nejvyšším stupni připravenosti ze 
všech dosud nerealizovaných Národních sportovních center. Jsou zhotoveny projektové 
dokumentace prvních plánovaných etap akce, kde je současně již vydáno stavební povolení. 
Současně probíhají přípravné práce i na dalších etapách akce. 

Slalomová dráha Praha – Troja 

Současná slalomová dráha pro vodní slalom vybudovaná v roce 1980 přestavbou vorové 
propusti již nevyhovuje současným požadavkům přípravy státní sportovní reprezentace ČR a 
pořádání soutěží nejvyšší mezinárodní úrovně.   

Cílem realizace záměru je vybudování vodní plochy – slalomové dráhy včetně nátokového a 
výtokového kanálu, doprovodných zařízení majících povahu liniových zařízení technického 
vybavení (lodní výtah a vratný kanál), loděnice a zázemí, komunikace včetně mostních objektů, 
terénní úpravy, sadovnické úpravy s výsadbou porostů, přípojky inženýrských sítí, nezbytné 
přeložky vedení sítí technického vybavení a demolice.  

Konkrétně se jedná se o vybudování nové dráhy pro vodní slalom s vratným kanálem na 
pravém břehu řeky Vltavy u Trojského jezu paralelně se stávající vorovou propustí, která slouží 
jako slalomová dráha. Délka dráhy je 529 m a má obloukovitý levotočivý tvar. Dělí se do tří 
úseků – startovací část, závodní trať a cílová část. Samotná závodní trať má délku 265 m, 
převýšení 3,16 m a sklon 1,2 %. Jedná se o železobetonový prizmatický kanál obdélníkového 
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profilu šířky 12 m a hloubky 1,6 m. Průtok vody se předpokládá cca 14 m3/.  Trať je umístěna 
v zářezu pod úrovní stávajícího terénu.  Ve svazích zářezu jsou navrženy tribuny pro diváky 
z pohledového železobetonu (základní tribuny 1500 diváků). Součástí slalomové dráhy jsou tři 
mosty na místních komunikacích a dvě lávky pro pěší přes závodní trať. Dále je navržena 
rekonstrukce loděnice a nezbytného zázemí tak, aby tyto prostory odpovídaly soudobým 
požadavkům kladeným na přípravu reprezentace a talentované mládeže a na pořádání 
mezinárodních i národních soutěží ve vodním slalomu (MS; ME; SP), raftingu a rodeu na divoké 
vodě a tréninkových kempů domácích i zahraničních (reprezentačních) týmů. Součástí záměru 
je také vybudování obslužných komunikací, chodníků a stezek pro cyklisty a doprovodné 
sadové úpravy – zde je předpokládané spolufinancování ze strany Hlavního města Prahy a 
partnerů projektu. 

Záměr je koncipován tak, aby umožňoval bezpečné převedení povodňových průtoků Vltavy. 
Návrh byl konzultován a odsouhlasen a odsouhlasen všemi zainteresovanými subjekty včetně 
správce vodního toku – Povodí Vltavy s. p.  

Letecký pohled – vizualizace záměru 

 

 

Schéma investičního záměru 
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D. Plavecký areál Podolí 

 

Plavecký areál Podolí lze z pohledu vodních sportů hodnotit jako jeden z nejvýznamnějších 
celků v rámci celé ČR. Po nepřetržitém provozu, který trvá již 56 let, bude nutné připravit 
komplexní záměr zásadní rekonstrukce areálu, a to jak bazénových van, tak z části 
doprovodných objektů, a to s přihlédnutím na další nepřetržitý provoz areálu. Investice musí 
být velmi citlivě rozvrženy do několika let, tak aby nedošlo k přerušení tohoto pro sport 
významného provozu. V uplynulých letech proběhla v areálu řada sanačních a modernizačních 
investic. V rámci rekonstrukce zastřešení hlavní bazénové haly 1995 byly provedeny dílčí 
opravy hydroizolací, mobiliáře a obkladu tribun. Komplexní rekonstrukce bazénové technologie 
proběhla v letech 2002 až 2003. Železobetonová konstrukce technologického podzemí 
prodělala celkovou sanaci v roce 2004. Technologické rozvody jsou průběžně modernizovány. 
Přes uvedené investice vyžaduje areál, kterým prochází každoročně tisíce návštěvníků 
hloubkovou revitalizaci a modernizaci. Pro letní provoz areálu je zvláště charakteristické 
nárazové využití v letních měsících a při konání evropských a světových soutěží FINA a LEN.  

Plavecký stadion v Podolí byl rozhodnutím MK ČR 70368/2020 OPP ze dne 19.11.2020 
prohlášen za kulturní památku. 

Cílem realizace záměru je vybudování Národního sportovního centra Podolí (dále také jen 
„NSCP“) jako centra vodních sportů, které bude odpovídat soudobým požadavkům a které 
bude svými parametry vyhovovat konání mezinárodních sportovních akcí typu ME či MS.  

Záměr revitalizace NSCP zahrnuje specifikaci nezbytných přípravných prací – zpracovaná 
dokumentace, projektová příprava a její stupně, zadávací a výběrová řízení, podklady, 
průzkumy, zaměření, a to včetně zpracování přípravné projektové dokumentace (památkově 
chráněný areál), zpracování generelu koncepce areálu a projednání s orgány památkové péče 
MHMP. 

Realizační část záměru revitalizace NSCP následně zahrnuje:  

 sanaci nosných konstrukcí v celém areálu; 
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 dokončení odbavovacího systému včetně instalace elektronických zámků pro 3.500 
skříněk, 

 osazení nerezových bazénových van venkovních bazénů dle pravidel FINA, včetně 
ochranného lamelového krytu proti úniku tepla (50m plavecký a 33m skokanský); 

 výměnu kompletní dlažby okolo venkovních ochozů včetně odvodnění a hydroizolace, 
instalace nového zábradlí v areálu; 

 rekonstrukci letních šaten včetně vytápění; 
 vybudování nových sportovišť (výukový bazén, tělocvična pro sportovce a jáma pro 

skokany do vody); 
 výměnu technologií a instalace UV lamp pro všechny bazény včetně instalace nové VZT 

pro objekt; 
 osazení vnitřní nerezové bazénové vany (50m bazén) dle pravidel FINA; 
 výměnu kompletní dlažby okolo ochozů včetně odvodnění a hydroizolace, kompletní 

sanaci vnitřní haly, včetně instalace nového zábradlí; 
 rekonstrukci celoročních šaten včetně sociálního zázemí a společných prostor, sanaci 

stropů, rozvody elektro, vody, kanalizace, dlažeb a obkladů; 
 zateplení celého objektu včetně rekonstrukce venkovní tribuny pro 5000 diváků; 
 vybudování vlastního zdroje vody pro zásobování bazénů (vrt) – lze realizovat dle 

stávajícího hydrologického průzkumu; 
 rekonstrukce areálových komunikací pro IZS včetně terénních úprav zeleně a vybudování 

parkovacího domu pro cyklisty; 
 rekonstrukci tobogánu včetně dojezdového bazénu (pozn. jedná se o nezpůsobilý výdaj). 
 
Schéma rozsahu investičního záměru 

   Stávající rozsah území PS Podolí 
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E. Vysočina Aréna Nové Město na Moravě – dobudování a modernizace 

 

Národní sportovní centrum Vysočina Aréna Nové Město na Moravě bylo již vybudované 
v rámci předchozího programu MŠMT, záměrem je jeho dobudování a modernizace tak, aby i 
nadále splňovalo soudobé požadavky na sportovní přípravu a konání významných sportovních 
akcí. 

Národní sportovní centrum Vysočina Arena je největší a nejmodernější biatlonový a lyžařský 
areál v ČR, který patří mezi přední světové zimní biatlonové areály. Od počátku své novodobé 
historie, která se započala rekonstrukcí ve druhé polovině roku 2005, hostila Vysočina Arena 
desítky významných mezinárodních akcí – zimních (MS a SP v biatlonu, SP v běhu na lyžích) i 
letních (MS a SP horských kol) lech a v dalších sportech a sloužila pro přípravu reprezentací a 
talentované mládeže. Areál je současně volně přístupný i pro veřejnost, když v době mimo 
konání tréninků a závodů si může veřejnost vyzkoušet jízdu na závodních tratích v zimě, a v létě 
pak areál nabízí vyžití pro in-line bruslení, kolečkové lyže, ale rovněž i horská a silniční kola 
nebo např. trail runing. Právě svojí otevřeností a rozsahem využitelnosti pro širokou veřejnost 
je areál celosvětovým unikátem.  

Vzhledem k neustálému dynamickému vývoji biatlonu a s tím souvisejících zvýšených nárocích 
na technické zajištění vrcholných mezinárodních akcí je potřebné areál Vysočina Areny 
dobudovat a zmodernizovat, a to zejména směrem k roku 2024, kdy se zde bude konat MS 
v biatlonu.  

Realizační část záměru dobudování a modernizace Národního sportovního centra Vysočina 
Arena zahrnuje:  

 dostavbu tribuny B – tiskového střediska;  
 rekonstrukci a dostavbu sociálního zázemí tribun A a C;  
 rekonstrukci trafostanice a chladících věží pro zasněžování tratí;  
 výstavbu tribuny E včetně ubytovacího a stravovacího zázemí pro závodníky;  
 rozšíření servisních buněk a servisního zázemí; 
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 výstavbu tréninkové střelnice: krytá, dvoupatrová, multifunkční budova při závodech 
využívaná jako zázemí pro návštěvníky;  

 dostavbu administrativní budovy;  
 snížení plochy stadionu a střelnice, dobudování podzemních tunelů;  
 úpravu tribun – příchodová část;  
 rekonstrukci tratí; 
 modernizaci stávajícího osvětlení závodních tratí, včetně rekonstrukce datových sítí; 
 vybudování nových parkovacích míst; 
 strojní investice – nákup techniky pro údržbu a výrobu technického sněhu – rolby, 

čtyřkolky, skútry, autopark, sněžná děla. 

F. Městské sportovní centrum Ostrava – již vybudováno 

Národní sportovní centrum Městské sportovní centrum Ostrava je již vybudované v rámci 
předchozího programu MŠMT. Správce programu však předpokládá možnost dalších 
nezbytných investic pro udržení Národního sportovního centra na úrovni odpovídající 
soudobým požadavkům.  

G. Národní centrum Prostějov – již vybudováno 

Národní sportovní centrum Prostějov je již vybudované v rámci předchozího programu MŠMT. 
Správce programu předpokládá možnost dalších nezbytných investic pro udržení Národního 
sportovního centra na úrovni odpovídající soudobým požadavkům.  

2.2.6. Programu bude dále sloužit jako agregát finančních prostředků určených k modernizaci a 
rozvoji sportovních zařízení rezortních sportovních center Ministerstva vnitra (Olymp) a 
Ministerstva obrany (Dukla), jejichž posláním je pečovat o přípravu sportovní reprezentace ČR, 
kdy na základě dohody správců příslušných rozpočtových kapitol dojde k převodu prostředků 
účelově vázaných na odsouhlasenou akci modernizace či vybudování konkrétního sportovního 
zařízení v majetku státu z programu do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra nebo 
Ministerstva obrany 

Jako pilotní akce je v tomto směru předpokládán záměr vybudování Gymnastické haly Věry 
Čáslavské v gesci Ministerstva vnitra, který se v současné době již nachází ve vysokém stupni 
rozpracovanosti. 

2.3. Právní rámec programu, relevantní dokumenty 

2.3.1. Program přispívá k naplnění požadavků vyplývajících ze zákona o podpoře sportu a vychází 
z Koncepce podpory sportu na období 2016 – 2025, která byla schválena usnesením vlády č. 
591 ze dne 27. června 2016 (dále jen „koncepce SPORT 2025“), dále z I. Akčního plánu 
koncepce SPORT 2025 schváleného usnesením vlády č. 519 ze dne 15. srpna 2018 (dále jen 
„první Akční plán“) a dále z II. Akčního plánu koncepce SPORT 2025 schváleného usnesením 
vlády č. 427 ze dne 20. dubna 2020 (dále jen „druhý Akční plán“).  

2.3.2. Dokumentace programu je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie. Program 
je vyhlašován v souladu s následujícími předpisy a strategickými dokumenty: 

 zákon o podpoře sportu (§ 6b), 
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 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále také jen „GBER“), kterým 
se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem (čl. 56),  

 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis, 

 koncepce SPORT 2025, 

 první Akční plán koncepce SPORT 2025, 

 druhý Akční plán koncepce SPORT 2025,  

 Bílá kniha o sportu,  

 Evropská charta sportu,  

 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 (zejména 
strategický cíl č. 6 – Pohybová aktivita, prostředí a infrastruktura), 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

2.3.3. Dále se bude program řídit především následujícími právními dokumenty: 

 zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

 vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 
vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.4. Vymezení pojmů 

2.4.1. Sportovním zařízením se pro potřeby tohoto programu rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst.5 
zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící 
výhradně nebo převážně pro provozování sportu, které je po realizaci akce provozuschopné a 
pro provozování sportu využívané (dále jen „sportovní zařízení“). 

2.4.2. Technickým zhodnocením se rozumí rekonstrukce a modernizace stávajících prostor včetně 
nástaveb a přístaveb. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu 
jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty. 
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

2.4.3. Výstavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se 
považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou 
dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy.  

2.4.4. Pořízením dlouhodobého majetku se pro potřeby programu rozumí takové pořízení majetku, 
které naplňuje znaky dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku dle zákona o 
účetnictví. 

2.4.5. Zahájenou akcí se rozumí v souladu s čl. 2 odst. 23 GBER buď zahájení stavebních prací nebo 
první právně vymahatelný závazek účastníka programu, v jehož důsledku se investice stává 
nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažuje nákup 
nemovitého majetku a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií 
proveditelnosti či přípravné činnosti.  

2.4.6. Dokončenou akcí se rozumí akce, u níž došlo k podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a 
nedodělků bránících užívání díla.  

2.4.7. Etapou se rozumí určitá část technického zhodnocení nebo výstavby sportovního zařízení, na 
kterou bylo vydáno stavební povolení/souhlas a která bude ukončena kolaudačním souhlasem, 
souhlasem s užíváním stavby, povolením předčasného užívání stavby, případně jiným 
relevantním dokladem příslušného stavebního či jiného oprávněného úřadu. 

2.5. Veřejná podpora a podpora v režimu de minimis 

2.5.1. Veřejná podpora je definována Smlouvou o fungování EU v čl. 107 odst. 1 jako podpora 
splňující kumulativně následující definiční znaky: jedná se o podporu z veřejných zdrojů, která 
je směřována podniku nebo skupině podniků, k jejichž zvýhodnění tím dojde, a která má 
potenciál ovlivnit hospodářskou soutěž do té míry, že může být narušen obchod mezi 
členskými státy. Obecně je taková podpora zakázána, ale z tohoto zákazu existují výjimky ve 
formě sekundárních předpisů. Pravidla veřejné podpory jsou relevantní pro všechny účastníky 
programu bez ohledu na právní formu (tzv. podniky). 

2.5.2. Pakliže bude podpora poskytnuta v rámci veřejné podpory, lze ji poskytnout pouze jako: 

 veřejnou podporu poskytovanou v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem – obecné nařízení o blokových výjimkách – GBER, 
nebo 
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 veřejnou podporu poskytovanou v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis, ve znění Nařízení 2020/972 ze dne 2. července 2020, zveřejněném v 
Úředním věstníku EU dne 7. července, nebo 

 individuální podpora schválená Komisí v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2015/15891 
ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. 

2.5.3. Podpora bude poskytována v rámci blokové výjimky podle nařízení GBER, přičemž zároveň 
platí, že: 

a) sportovní infrastruktura není výhradně využívána jediným uživatelem v oblasti 
profesionálního sportu. Jiní uživatelé v oblasti profesionálního nebo amatérského sportu 
musí ročně využívat danou sportovní infrastrukturu alespoň z 20 % její kapacity, 

b) v době podání žádosti ještě nebylo u investiční akce rozhodnuto o výběru dodavatele a 
nebyla s tímto dodavatelem uzavřena smlouva o dílo; v případě specifických zadávacích 
postupů (např. zadání design & build) bude splnění podmínky motivačního účinku 
posouzeno individuálně, 

c) projektová dokumentace je zpracována až po podání žádosti a zároveň je tento výdaj 
zaúčtován jako investiční; v opačném případě může být podpořena v režimu de minimis. 

2.5.4. Aby mohla být účastníku programu vyplacena podpora v rámci blokové výjimky podle nařízení 
GBER, musí být dále splněny následující podmínky: 

a) účastník programu není podnik v obtížích podle čl. 2 bodu 18 nařízení GBER, 

b) účastník programu nebyl vystaven inkasní příkaz, 

c) výdaje budou u účastníka programu zaúčtovány jako investiční a vznikly až po podání 
žádosti,  

d) bude-li sportovní zařízení využíváno profesionálními kluby, musí být podmínky 
stanovování cen za její využívání zveřejněny, 

e) u multifunkčních zařízení jsou z podpory vyloučeny hotely a zábavní parky; to se netýká 
ubytovacích kapacit v rámci Národních sportovních center určených primárně pro 
ubytování sportovců. 

2.5.5. Veřejná podpora v rámci blokové výjimky podle nařízení GBER musí mít motivační účinek, tedy 
měnit chování podniků. Motivační účinek je splněn v případě, že žádost o podporu byla podána 
před zahájením prací na akci v souladu s bodem 2.5.3. písm. b). Motivační účinek akce v rámci 
tohoto programu bude posuzován ve vztahu k okamžiku podání žádosti. 

2.5.6. Podpora podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis bude poskytnuta za následujících 
podmínek: 

a) podpora může být poskytnuta jednomu podniku ve výši maximálně 200 000 EUR, a to za 
tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok), 
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b) podpora je považována za poskytnutou dnem vydání Rozhodnutí, částka podpory 
v korunách je určena na základě přepočtu kurzem Evropské centrální banky k datu 
podpisu Rozhodnutí,  

c) údaje o podporách de minimis jsou zanášeny do registru de minimis v zákonné lhůtě 
5 pracovních dnů od jejich poskytnutí. Zápis do registru provádí správce programu. 

2.5.7. Režim de minimis bude využit v případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro využití 
blokové výjimky podle nařízení GBER nebo v případě, že nebyl dodržen motivační účinek dle 
bodu 2.5.5. V režimu de minimis může být poskytnuta podpora na: 

a) publicitu, 

b) projektovou dokumentaci, která vznikla před podáním žádosti, 

c) technický dozor investora, 

d) veškeré činnosti potřebné k vydání stavebního povolení/souhlasu apod., 

e) posudky autorizovaných osob či soudních znalců, 

f) výdaje, které nebudou u účastníka programu zaúčtovány jako investiční. 

2.5.8. V případě žádosti spadající do režimu de minimis podle tohoto článku, je účastník programu 
povinen k žádosti přiložit čestné prohlášení k podpoře v režimu de minimis, které bude 
přílohou výzvy. Účastníkovi programu může být poskytnuta podpora maximálně do výše 
nevyčerpaného limitu de minimis. 

2.5.9. Individuální podpora bude poskytnuta po rozhodnutí Komise v souladu s nařízením Komise 
(EU) č. 2015/15891 ze dne 13. července 2015, kterým bylo poskytnutí individuální podpory 
schváleno. 

3. Členění programu  

3.1. Program se nedělí na žádné další subtituly (podprogramy). 

4. Specifikace věcných cílů programu  

4.1. Níže uvedené cíle Programu jsou plně v souladu s koncepcí SPORT 2025, která definuje 
následující strategické cíle v oblasti 7 „Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR“ 
a dále v oblastech 5 „Obnova a budování sportovních zařízení“ a 6 „Sport handicapovaných“, 
které budou pomocí programu naplňovány: 

 Strategický cíl 7.1: Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních 
sportovních centrech. 

 Strategický cíl 5.4: Vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro státní reprezentaci 
a regionální tréninková centra pro přípravu talentované mládeže. 

 Strategický cíl 5.5: Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a 
talentů. 

 Strategický cíl 6.1: Zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením. 

4.2. Cílem programu je vytvoření dostatečných kapacit moderně vybavených Národních 
sportovních center pro sportovní přípravu a související potřebné provozní, technické, 
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stravovací a ubytovací vybavenosti. Cílovým stavem je plné pokrytí potřeb pro přípravu 
vrcholových sportovců – členů státní sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže 
v maximálním množství sportů za předpokladu optimalizace sportovišť spočívající 
v multifunkčních a funkčně kumulovaných řešeních. Kvalitní sportovní vybavení a ubytování je 
také předpokladem pro využití volných vybudovaných kapacit případnými zahraničními zájemci 
pro soustředění a aklimatizační pobyty. Při volných kapacitách Národních sportovních center 
budou areály přístupné ve vybraných hodinách sportovním klubům, tělovýchovným a 
tělocvičným jednotám, školám a dalším školským zařízením a obdobných institucí, firemním 
zákazníkům a sportující veřejnosti. 

 

4.3. Program je zaměřen na následující cíle: 

Cíl 1 Obnovit a rozvíjet Národní sportovní centra určená pro přípravu státní sportovní 
reprezentace ČR a talentované mládeže. 

4.4. Cíle programu budou plněny prostřednictvím realizace akcí definovaných v bodu 2.2., kterými 
se rozumí: 

 výstavba nových sportovních zařízení, 

 technické zhodnocení stávajících sportovních zařízení,  

 technické zhodnocení objektů, pozemků, vodních ploch, budov nebo jejich souborů, jehož 
výsledkem bude vznik nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí, 

 pořízení dlouhodobého majetku. 

5. Oprávněnost účastníka programu 

5.1. Program zahrnuje taxativní výčet oprávněných účastníků programu: 

 Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů; 

 Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městské část dle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská 
část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“); 

 Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ); 

 Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud 
je 100% vlastněná obcí, krajem nebo spolkem vyvíjejícím činnost v oblasti sportu jako 
svou hlavní činnost. 
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5.2. Účastník programu musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), 
které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti (včetně pozemků) v nájmu nebo 
výpůjčce nebo pachtu (případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul, např. na 
základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací“), a to minimálně po dobu 
udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou, nebo musí mít minimálně po dobu udržitelnosti 
k daným pozemkům právo stavby. Toto se nevztahuje na situaci, kdy je předmětem akce 
pořízení nemovitého majetku v souladu s tímto programem. 

5.3. Nájem, výpůjčka nebo pacht dle předchozího bodu jsou však přípustné výhradně v případě, že 
vlastníkem dané nemovitosti je oprávněný účastník v rámci tohoto programu dle bodu 5.1., 
nebo je ve vlastnictví České republiky. Právo stavby není tímto způsobem omezeno. 

5.4. Na dlouhodobý majetek, jež je předmětem dotace, se nesmí vést výkon rozhodnutí (exekuce), 
nesmí na něm váznout žádné pohledávky nebo závazky včetně zástavy bance na půjčku či úvěr, 
s výjimkou věcných břemen v podobě služebnosti inženýrských sítí dle § 1267 a násl. NOZ a 
věcných břemen zřízených ve prospěch České republiky. 

5.5. Účastník programu nesmí mít splatné nedoplatky na daních, na zdravotním a sociálním 
pojištění a vůči dalším osobám stanoveným výzvou, což prokazuje čestnými prohlášeními, 
které budou součástí žádosti. 

5.6. Účastník programu musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o 
podpoře sportu. 

5.7. Účastník programu v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem nesmí porušit 
podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle zákona o podpoře sportu, 
pravidla boje proti antidopingu nebo závažným způsobem neohrozil naplňování programu 
prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží; skutečnost, že tomu tak je prokazuje 
čestným prohlášením v žádosti. Za opakované porušení podmínek čerpání podpory poskytnuté 
ze státního rozpočtu je pro potřeby programu/výzvy považováno stanovení alespoň dvou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši přesahující polovinu celkové částky poskytnuté 
dotace. Za porušení podmínek čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu závažným 
způsobem je pro potřeby programu/výzvy považováno stanovení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši celkové částky poskytnuté dotace. 

6. Indikátory a parametry programu 

6.1. Indikátory byly stanoveny na základě priorit a cílů, kterých má být tímto programem dosaženo:  

Interval 
Cíl Indikátor Jednotky Počet 

Výše dotace 
na jednotku 

Celkem 
- 30 % + 0 % 

1. 
Obnovená a dobudovaná 
Národní sportovní centra 

ks 7 714 285 714 5 000 000 000 2 0 

 Celkem  7  5 000 000 000   

6.2. Výsledným efektem vynaložených finančních prostředků bude naplnění indikátoru 
stanoveného cíle, kterým je rozvoj sportovní infrastruktury výstavbou, technickým 
zhodnocením a pořízením dlouhodobého majetku. 

6.3. Sledované technické parametry: 
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Cíl Parametr Jednotky 

1. obestavěný prostor celkem m3 
1. plocha užitková celkem m2 
1. venkovní plocha sportoviště m2 

1. vnitřní plocha sportoviště m2 

7. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu 

7.1. Program je koncipován jako jedenáctiletý (na roky 2021 až 2031) s víceletou realizací akcí a 
s možností budování Národních sportovních center ve vícero samostatných etapách, přičemž 
termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu jsou stanoveny takto: 

 Vypracování návrhu dokumentace programu: 1. 6. 2021 - 15. 6. 2021 

 Předložení návrhu dokumentace programu vládě ČR: 15. 6. 2021 – 30. 6. 2021 

 Schválení dokumentace programu vládou ČR: 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021 

 Realizace programu po schválení jeho dokumentace: 1. 8. 2021 – 31. 12. 2031 

 Zpracování a předložení závěrečného vyhodnocení programu: 1. 1. 2032 – 31. 12. 2032 

8. Bilance potřeb a zdrojů financování programu 

8.1. Celková alokace programu činí 5 mld. Kč ze státního rozpočtu na celé dotační období. Rozložení 
finančních prostředků v letech je uvedeno v následující tabulce: 

Program závaznost 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Státní rozpočet (mil. Kč) MAX 50 495 495 495 495 495 

Vlastní zdroje účastníka 
programu (mil. Kč) 

MIN 5,56 55* 55* 55* 55* 55* 

Celkem za program (mil. Kč)  55,56 550 550 550 550 550 

Program závaznost 2027 2028 2029 2030 2031 CELKEM 

Státní rozpočet (mil. Kč) MAX 495 495 495 495 495 5 000 

Vlastní zdroje účastníka 
programu (mil. Kč) 

MIN 55* 55* 55* 55* 55* 555,56* 

Celkem za program (mil. Kč)  550 550 550 550 550 5 555,56 

*Výše vlastních zdrojů účastníka programu bude upravena vždy po dosažení maximálního limitu spoluúčasti jednotlivého 
účastníka programu stanoveného v bodu 10.2. 

9. Pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu 

9.1. Dotace v rámci programu budou poskytovány na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) a b) 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení 
podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Na přidělení dotace není právní nárok. 

9.3. Dotace budou poskytovány formou ex post s možností podávání průběžných žádostí o platbu. 

9.4. Jedna žádost může v rámci jedné akce zahrnovat jak technické zhodnocení, tak i výstavbu části 
sportovního zařízení či pořízení dlouhodobého majetku. V rámci technického zhodnocení i 
výstavby je umožněna etapizace.  

9.5. Vyčerpané či nevyužité prostředky dotace budou finančně vypořádány v souladu s vyhláškou 
č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o finančním vypořádání“). 

9.6. Akce budou realizovány jako víceleté. U víceletých akcí bude vyúčtování a finanční vypořádání 
prováděno vždy po ukončení financování v souladu s § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky o finančním 
vypořádání. 

9.7. Realizace akcí musí být ukončena v termínu stanoveném v Rozhodnutí, nejpozději však do 
konce realizace programu, tj. nejpozději do 31. prosince 2031.  

9.8. Změny programu 

9.8.1. Správce programu rozhoduje o změnách programu či vyhlášených výzev v mezích daných 
schválenou dokumentací programu. 

9.8.2. Případné změny v administraci programu spojené se změnou používaných informačních 
systémů sloužících k administraci jednotlivých akcí schvaluje Ministerstvo financí a není 
povinnost takovou změnu dokumentace předkládat ke schválení vládě ČR. 

9.8.3. V případě novelizace právních předpisů a technických norem se nejedná o změnu parametrů 
programu a zapracování těchto změn je v kompetenci správce programu, který změny 
zapracuje a upraví odkazy a požadované hodnoty. K těmto úpravám nepotřebuje souhlas 
Ministerstva financí ani vlády ČR. 

10. Výše dotace a její spolufinancování akce 

10.1. Výše poskytnuté dotace z programu bude činit max. 90 % celkových skutečně vynaložených 
způsobilých výdajů akce. 

10.2. Dotace bude vyplácena jako účelová dotace a bude vázána na určitou míru vlastní spoluúčasti 
účastníka programu stanovenou ve výši min. 10 % z celkových skutečně vynaložených 
způsobilých výdajů akce. Maximální výše spoluúčasti v rámci všech etap jednotlivého účastníka 
programu však činí 50 mil. Kč. 

10.3. Akci lze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, prostředků fondů EU či 
z prostředků územních samosprávných celků, umožňují-li to pravidla použití těchto prostředků. 
Je možné využít synergie s programy financovanými z fondů EU či státního rozpočtu (v oblasti 
životního prostředí, regionálního rozvoje apod.), je-li to pravidly těchto programů umožněno. 
Vztah mezi programem a ostatními programy financovanými z fondů EU či státního rozpočtu je 
koordinován správcem rozpočtu průběžně tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšších 
synergických efektů a aby byla zajištěna komplementarita podpor. 
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11. Způsobilé výdaje 

11.1. Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (včetně nezbytně souvisejících 
neinvestičních nákladů) na realizaci schválených akcí. 

11.2. Zaúčtování výdajů akce musí být provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Správce programu závazně stanoví účelový znak. 

11.3. Způsobilé výdaje akce jsou pouze ty výdaje, které vznikly po podání žádosti, vyjma 
projektových a přípravných činností dle bodu 11.6. písm. a); to se týká i již probíhajících akcí 
(na dokončenou akci nelze v souladu s bodem 16.1 žádost podat). 

11.4. Způsobilé výdaje musí být výdaje přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým 
a být v souladu s následujícími principy: 

a) hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů akce), 

b) účelnosti (optimální míra dosažení cílů v přímé návaznosti na akci), 

c) efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy akce). 

11.5. Obecná pravidla pro způsobilost výdajů: 

a) způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s podmínkami programu, 

b) způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem, 

c) způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany účastníka programu a doložen 
relevantním dokladem o úhradě, 

d) způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací akce a je součástí jeho rozpočtu, 

e) DPH je způsobilým výdajem v případě, kdy účastník programu je osoba, která není v rámci 
akce plátcem DPH. V ostatních případech je možné DPH zařadit mezi způsobilé výdaje 
pouze v případě, kdy účastník programu, plátce DPH, nemůže uplatnit nárok na odpočet 
DPH na vstupu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

f) způsobilé i nezpůsobilé výdaje akce musí být podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, vedeny v účetnictví či dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v daňové evidenci, 

g) jeden výdaj může být v rámci investičního programu započítán jako způsobilý pouze 
jedenkrát. 

11.6. Za způsobilé výdaje se v rámci programu považují výdaje, které prokazatelně souvisí 
s předmětem vyhlášené výzvy programu. Konkrétně se jedná o výdaje na: 

a) projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s realizací akce, přičemž 
tyto výdaje musí být prokazatelně vynaloženy nejdříve od listopadu 2017 (jedná se o 
datum, kdy byl vyhlášen předchozí program MŠMT), dále autorský dozor, technický dozor 
investora a služby koordinátora BOZP1, služby dotačního poradenství včetně zpracování 
studie proveditelnosti, služby právního poradenství a služby spojené s řízením projektu – 

                                                           
1 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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realizací akce (tj. služby projektového týmy); služby dle tohoto bodu musí bezprostředně 
souviset s realizací akce přičemž zároveň platí, že výdaje spojené se službami dle tohoto 
bodu mohou být v součtu uplatněny do maximální výše 10 % z celkových způsobilých 
výdajů akce, 

b) posudky autorizovaných osob či soudních znalců apod. potřebné pro plnohodnotnou 
realizaci akce, 

c) nákup nemovitého majetku (včetně pozemků) nezbytného pro plnohodnotnou realizaci 
akce, pokud jsou splněny následující podmínky: 

 k uzavření kupní smlouvy může dojít nejdříve po schválení programu, 

 nemovitý majetek (včetně pozemků) bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být 
starší než 6 měsíců před datem pořízení nemovitého majetku) vyhotoveným znalcem 
dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné 
znaleckým posudkem, 

 prodávající (tj. právní předchůdce účastníka programu) neobdržel v posledních 
5 letech před podáním žádosti o podporu dle programu dotaci z veřejných zdrojů na 
nákup daného nemovitého majetku; to neplatí, je-li prodávajícím nemovitého 
majetku Česká republika nebo územní samosprávní celek, 

 jedná se o nemovitý majetek, který je nezbytný k realizaci akce a následnému užívání 
sportovního zařízení (zejména jde o pozemek, který je určen k umístění stavby, 
dotčen terénními úpravami apod. dle pravomocného rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu), 

 jedná se o nemovitý majetek, který je nejpozději ke dni jeho nabytí účastníkem 
programu prost právních vad bránících jeho užívání za účelem, pro který je pořizován, 

 záměr nákupu nemovitého majetku bude schválen správcem programu, 

d) zřízení věcných břemen (služebnosti inženýrské sítě, cesty apod.) nezbytných pro 
plnohodnotnou realizaci akce, pokud jsou splněny následující podmínky: 

 úplata za zřízení věcného břemene – služebnosti bude stanovena dle znaleckého 
posudku (nesmí být starší než 6 měsíců před datem pořízení pozemku) vyhotoveným 
znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 způsobilým výdajem je úplata za zřízení věcného břemene – služebnosti maximálně 
však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, 

 jedná se o zřízení věcného břemene – služebnosti, které je nezbytné k realizaci 
a následnému užívání sportovního zařízení (zejména jde o služebný pozemek, který je 
určen k umístění stavby, dotčen terénními úpravami apod. dle pravomocného 
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu), 

 záměr zřízení věcného břemene bude schválen správcem programu, 

e) stavební práce úzce související s realizací akce včetně: 

 vybudování inženýrských sítí,  



Stránka 31 z 38 

 

 zajištění bezbariérového přístupu (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), 

f) publicitu (např. informační cedule) v rozsahu určeném správcem programu, 

g) pořízení majetku v rámci akce, který naplňuje znaky dlouhodobého majetku dle zákona o 
účetnictví; dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek může 
být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba či technické 
zhodnocení, pokud se jedná o majetek, který není hlavním účelem akce a současně který 
se sportovním zařízením souvisí a je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce,  

h) dodávky vybavení v rámci akce, zejm. soubory movitého majetku tvořící funkční celek 
(např. vybavení ubytovacích pokojů, vybavení tělocvičen, vybavení sportovních zařízení 
sportovním náčiním a pomůckami), které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce. 

11.7. Výdaje na případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce) je možné zahrnout do celkových 
způsobilých výdajů pouze za předpokladu dodržení podmínek § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“). 

11.8. Program není určen pro samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku 
nebo dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý 
nehmotný majetek může být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba či 
technické zhodnocení, pokud se jedná o majetek, který není hlavním účelem akce a současně 
který souvisí se sportovním zařízením a v něm provozovaným sportem a je nezbytný pro 
plnohodnotnou realizaci akce. 

11.9. Další vymezení příp. omezení způsobilých výdajů může být uvedeno ve výzvě. 

12. Nezpůsobilé výdaje 

12.1. Nezpůsobilé výdaje musí být vždy výhradně hrazeny z vlastních zdrojů účastníka programu a 
nezapočítávají se do povinného podílu na spolufinancování akce. 

12.2. Za nezpůsobilé (výdaje nezahrnuté do celkové bilance potřeb a zdrojů) se považují výdaje na: 

 sankce, penále, pokuty, manka, škody, kurzové ztráty, provize, celní, správní a ostatní 
poplatky, bankovní a jiné poplatky, úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček, 

 vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez dalších náhrad, 

 projektové činnosti a přípravné činnosti, služby dotačního a právní poradenství a služby 
spojené s řízením projektu, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí, 

 pronájem nemovitých věcí, 

 úpravy venkovních ploch, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí, 

 provozní výdaje,  

 mzdové náklady a související náklady (např. náklady na vlastní stavební dozor), 

 náklady související s použitím dočasných náhradních prostor za rekonstruované prostory, 

 náklady na právní spory vzniklé v souvislosti s akcí, 
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 pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění, pojištění pracovní odpovědnosti apod., 
vyjma pojištění odpovědnosti a stavebně-montážního pojištění předkládaných 
zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení, 

 bankovní záruky, vyjma bankovních záruk za realizaci díla a za záruční dobu předkládaných 
zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení, 

 úplata za zřízení práva stavby. 

12.3. Další vymezení příp. omezení nezpůsobilých výdajů může být uvedeno ve výzvě. 

13. Obsah a způsob podání žádosti  

13.1. Žádosti budou podávány prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí 
(dále jen „JDP“). Účastník programu v žádosti a v přílohách uvádí: 

 název akce, 

 základní identifikační údaje: úplný název účastníka programu (obchodní jméno) – podle 
ARES, adresa – podle ARES, IČO a DIČ, právní forma, statutární zástupce, kontaktní osoba, 
plátcovství DPH, 

 cíl akce, parametry a indikátory; 

 investiční záměr zpracovaný dle předepsané osnovy uvedené v bodě 14.2., 

 předpokládaný harmonogram realizace akce, 

 čestná prohlášení o splnění podmínek uvedených ve výzvě, 

 čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé, 

 plná moc k zastoupení účastníka programu (zmocnění), je-li relevantní, 

 doklad o existenci bankovního účtu (výpis z bankovního účtu, smlouva o zřízení účtu), 

 doložení stupně stavební připravenosti dle podmínek stanovených výzvou, 

 další informace či doklady stanovené výzvou. 

14. Obsah investičního záměru 

14.1. Investiční záměr (dále také jen „IZ“) je součástí žádosti jako podrobný popis opatření a jeho 
přínosů, kdy se jedná o souhrn požadavků a návrhů řešení s předběžnými odhady nákladů a 
stanovuje základní technické, ekonomické a časové parametry navrhované akce.  Na základě IZ 
je vydána Registrace akce v Informačním systému Evidenční dotační systém (dále jen „IS EDS“). 

14.2. Základní obsah IZ: 

 věcný popis akce jednoznačně postihující předmět a rozsah plánovaných prací, 

 zdůvodnění nezbytnosti akce – účelnost, 

 vyhodnocení efektivnosti – přínos, 

 propočet nákladů – rozpočet akce zpracovaný oprávněnou osobou (např. rozpočtářem, 
projektantem, ekonomem apod.), 
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 majetkoprávní vztahy doložené aktuálním výpisem z KN a snímkem z pozemkové mapy 
včetně případného návrhu kupní smlouvy/kupní smlouvy na nemovitý majetek, 

 základní výkresová dokumentace, je-li relevantní nebo technický popis, bude-li se jednat 
o pořízení dlouhodobého majetku, 

 zákres nové budovy na pozemku, tj. její umístění, je-li relevantní, 

 fotodokumentace současného stavu,  

 studie stavby příp. projektová dokumentace a studie proveditelnosti dle podmínek 
stanovených výzvou, 

 v případě nájmu, výpůjčky, pachtu či práva stavby příslušná smlouva včetně souhlasu 
vlastníka se zamýšlenými změnami, 

 případné další informace či doklady stanovené výzvou. 

14.3. Obsah studie proveditelnosti (je-li stanovená výzvou): 

 Základní identifikační údaje: 

o název projektu,  
o název účastníka programu (IČO, statutární orgán, kontaktní osoba). 

 Charakteristika projektu: 

o popis cílů a výsledků projektu ve vztahu k účelu dotace, 
o infrastruktura a stávající technické zázemí, 
o základní věcná charakteristika projektu. 

 Majetek: 

o uvedení vlastnického a jiného věcného práva k dlouhodobému investičnímu majetku, 
o plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi: 

- technické zhodnocení, 
- reinvestice, 
- životnost majetku, 
- převody, zápůjčky, pronájmy majetku třetím osobám, 
- vč. předpokládaných termínů. 

 Detailní popis projektu: 

o identifikace nemovitých věcí dotčených realizací projektu, 
o výchozí stav – problémy a nedostatky stávající infrastruktury a popis situace, pokud 

projekt nebude realizován (nulová varianta), 
o stupeň realizace přípravné fáze projektu – realizována/nerealizována, 
o stavebně-technická část, technické údaje, popis vybavení jednotlivých prostor, 
o stavební program, přehled plánovaných parametrů, 
o podpora udržitelného rozvoje, energeticky úsporná opatření, plánované synergie 

s dalšími programy, 
o vliv na životní prostředí, 
o dopravní situace,  
o zprovoznění, dislokační přesuny po uvedení do provozu (stěhování). 

 Harmonogram projektu: 



Stránka 34 z 38 

 

o podrobný harmonogram projektu dle jeho jednotlivých fází (vč. popisu územního  
a stavebního řízení, organizace jednotlivých zadávacích a výběrových řízení apod.), 

o stav připravenosti projektu (co už bylo provedeno), 
o technická připravenost: 

- majetkoprávní vztahy, 
- připravenost projektové dokumentace, 
- připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, 
- výsledky územního řízení, stav stavebního řízení (výčet termíny) a závazných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy apod., 
- popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet termínů, 
- popis organizačních a finančních vztahů mezi účastníkem programu 

a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti, 
o přehled jednotlivých plánovaných zadávacích a výběrových řízení. 

 Financování projektu: 

o celkové náklady projektu, 
o objemy jednotlivých zdrojů po letech, 
o rekapitulace rozpočtu – položkový rozpočet – v členění na INV a NIV (v členění 

příprava, stavba, vybavení), způsob stanovení cen v rozpočtu (odborný odhad 
nákladů/průzkum trhu/předpokládaná hodnota veřejné zakázky/skutečná cena 
z výsledku zadávacího a výběrového řízení apod.), 

o zdroje financování vč. přípravné fáze před registrací projektu, 
o úvěry, půjčky, zdroj prostředků na jejich překlenutí, 
o provozní výdaje a příjmy účastníka programu plynoucí z provozu infrastruktury, 
o financování provozní fáze – stávající a budoucí stav vč. zdrojů jejich financování  

(vč. údržby a reinvestic). 

 Řízení projektu: 

o projektový tým, organizační schéma, 
o externí subjekty, 
o dodavatelé, 
o u všech popis činností, např. v členění na přípravnou a realizační část, organizace 

kontrolních dnů. 

 Analýza rizik a varianty řešení: 

o pro přípravu a realizaci projektu – např. časová rizika, vlastnické vztahy, navýšení cen 
stavebních prací oproti předpokladu, nedostatky v projektové dokumentaci, 
nekvalitně provedené zadávací řízení, nedodržení termínů realizace stavby, 
nekvalitně provedené technické řešení, škody na majetku apod. 

15. Podávání žádosti o poskytnutí dotace – nastavení výzev 

15.1. Výzva je správcem programu vydaný dokument, který obsahuje zejména termín zahájení, 
způsob podání žádosti a termín ukončení příjmu žádostí v rámci programu, dále pak konkrétní 
okruh oprávněných účastníků programu a další parametry, případně odkaz na bližší specifikace 
v dalších dokumentech. 

15.2. Výzva bude zveřejněna před zahájením příjmu žádostí na webových stránkách ………. .  
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15.3. Výzvy budou průběžné nesoutěžní.  

15.4. V rámci výzvy mohou být upřesněny a doplněny podmínky programu. 

16. Pravidla pro výběr a administraci žádostí 

16.1. Žádosti budou podávány na základě výzvy. Žádost nelze podat na již dokončenou akci (viz bod 
2.4.6.). Žádost lze podat i na již probíhající akci za podmínky dodržení pravidel veřejné 
podpory. 

16.2. Změna rozsahu a obsahu dokumentů předkládaných účastníkem programu je v pravomoci 
správce programu. Změna musí být implementována do výzvy před jejím vyhlášením. 

16.3. Posouzení a hodnocení doručených žádostí bude u průběžných výzev probíhat kontinuálně na 
základě posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti (administrativní soulad) a 
věcného hodnocení, které bude zahrnovat pouze posouzení přiměřenosti rozpočtu akce ve 
vztahu k naplnění cílů programu. 

17. Zásady programového financování 

17.1. V případě schválení žádosti o poskytnutí dotace vygeneruje správce programu z JDP projekt, 
kterému se přidělí v IS EDS identifikační číslo projektu. Následně je vyhotovena Registrace akce 
spojená s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), které bude zasláno 
účastníkovi programu. 

17.2. Registrace akce a Rozhodnutí bude vydáno v IS EDS na základě předložených dokumentů, 
kterými jsou: 

 originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí vydaný maximálně 30 dní před 
doručením na adresu správce programu, 

 podepsané Podmínky čerpání dotace (dále jen „Podmínky“) obsahující podmínky přípravy 
a realizace akce, zejména věcné, časové a finanční, 

 stavební povolení pro alespoň první ucelenou část/etapu akce, 

 projektová dokumentace pro alespoň první ucelenou část/etapu akce 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 projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy, k 
posouzení autorizovaným inspektorem, 

 doklad o zajištění vlastního podílu účastníka programu na financování akce (např. výpis z 
účtu, smlouva od banky s úvěrovým příslibem, usnesení zastupitelstva územního 
samosprávného celku apod.,  

 další relevantní doklady stanovené výzvou či správcem programu. 

17.3. V průběhu realizace akce je správce programu oprávněn vyzvat účastníka programu 
k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Účastník programu je povinen tyto 
dokumenty správci programu bezodkladně předložit. 
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18. Žádosti o platbu, roční zúčtování akce 

18.1. Dotace bude uvolňována průběžně prostřednictvím žádostí o platbu. Účastník programu je 
oprávněn v žádosti nastavit finanční plán, v rámci kterého může podat 1 krát za 3 měsíce 
průběžnou a 1 krát závěrečnou žádost o platbu. Závěrečná žádost o platbu bude podána po 
ukončení realizace akce. 

18.2. Účastník programu nastaví finanční plán tak, aby nejpozději do 15. října daného rozpočtového 
roku podal žádost o platbu zahrnující roční zúčtování akce, obsahující zejména: 

 kopie uhrazených faktur včetně položkového rozpočtu, 

 kopie výpisů z účtu nebo internet bankingu, ze kterých bude patrné uhrazení všech 
předložených faktur, 

 průběžnou zprávu u akce, která nebyla dokončena, 

 závěrečnou zprávu včetně příloh u akce, která byla ukončena, 

 další relevantní dokumenty stanovené výzvou či správcem programu. 

19. Závěrečné vyhodnocení akce 

19.1. Bude vydáno po ukončení realizace akce a předložení dokumentů prokazující splnění účelu 
poskytnutí dotace nejdéle do termínu stanoveném v posledním platném Rozhodnutí. Jedná se 
zejména o: 

 závěrečná zpráva s okomentováním správcem programu stanovených ukazatelů akce 
v posledním platném Rozhodnutí, 

 formuláře EDS/SMVS – příloha č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 
financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 finanční vypořádání akce, tj. soupis všech smluv, faktur a dalších finančních nároků 
uplatněných v rámci akce (tj. rekapitulace smluv s přiřazením faktur ve formě tabulky), 

 fotodokumentace hotového díla, 

 protokol o předání a převzetí díla; pokud byl součástí soupis vad a nedodělků, pak včetně 
dokladu o jejich odstranění, 

 kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby, povolení předčasného užívání stavby, 
případně jiný relevantní doklad příslušného stavebního či jiného oprávněného úřadu, 

 zprávy z případných kontrol jiných kontrolních orgánů, které byly u účastníka provedeny 
od podání žádosti do závěrečného vyhodnocení akce, 

 další relevantní dokumenty. 

19.2. Uvolnění poslední části dotace (platby) bude provedeno až po předložení kolaudačního 
souhlasu, souhlasu s užíváním stavby, povolení předčasného užívání stavby, případně jiného 
relevantního dokladu příslušného stavebního či jiného oprávněného úřadu. 

20. Požadavky na výběr dodavatele 

20.1. Účastník programu ve vztahu k finančním prostředkům nutným pro zajištění realizace akce 
bude postupovat a v souladu s principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání 
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veřejných prostředků (dále jen „principy 3E“) tak, aby dosáhl optimálního vztahu mezi 
hospodárností, efektivností a účelností. To znamená: 

 hospodárné je takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 
nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných 
úkolů; 

 efektivní je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného 
rozsahu, kvality a přínosu plnění úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených 
na jejich plnění; 

 účelné je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při 
plnění stanovených úkolů. 

20.2. Je-li účastník programu zadavatelem dle ZZVZ, bude při výběru dodavatele postupovat 
v souladu s tímto zákonem. U veřejných zakázek malého rozsahu (§ 27 ZZVZ) musí účastník 
programu dodržet zásady dle § 6 ZZVZ.  

20.3. V případě, že dojde při výběru dodavatele k porušení pravidel ZZVZ, bude případný odvod za 
porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 
odst. 5 rozpočtových pravidel, nebo opatření o nevyplacení části dotace dle § 14e 
rozpočtových pravidel (dále jen „odvod“) stanoven podle závažnosti porušení až do výše 25 % 
z částky poskytnuté dotace použité na veřejnou zakázku dotčenou porušením ZZVZ, přičemž 
současně platí, že: 

 pokud v rámci veřejné zakázky dojde k vícero porušením ZZVZ, bude stanoven pouze 
jeden odvod za nejzávažnější porušení, 

 pokud bude možné přesně vyčíslit finanční vliv identifikovaného porušení ZZVZ na 
dotčenou veřejnou zakázku, bude odvod stanoven ve výši vyčísleného finančního vlivu, 

 pokud se bude jednat o takové porušení ZZVZ, které nemělo ani nemohlo mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, nebude stanoven žádný odvod, 

 odvod ve výši 25 % bude stanoven za porušení ZZVZ spočívající v úplném vyloučení 
hospodářské soutěže; v případě ostatních porušení ZZVZ bude stanoven podle závažnosti 
porušení odvod až do výše 10 %. 

21. Udržitelnost 

21.1. Předmět dotace musí být od data podání finančního vypořádání dotace po dobu 10 let pro 
akce, které byly podpořeny dotací do výše 300 mil. Kč (počítá se součet všech případných etap 
akce v rámci programu) a po dobu 25 let pro akce, které byly podpořeny dotací více než 300 
mil. Kč (dále jen „doba udržitelnosti“), využíván ke sportovní činnosti. 

21.2. Předmět dotace nesmí být po dobu udržitelnosti prodán (převeden, zcizen, darován) jinému 
subjektu bez souhlasu správce programu. Dále nesmí být předmět dotace po dobu 
udržitelnosti poskytnut bance jako zástava na půjčku, úvěr apod. bez souhlasu správce 
programu. 

21.3. Účastník programu je povinen po dobu udržitelnosti oznámit správci programu změny 
související s předmětem dotace způsobem stanoveným v Rozhodnutí. Důležité změny (např. 
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změna právního titulu k provozu či vlastnictví apod.) bude možné provést pouze se souhlasem 
správce programu. 

21.4. V případě, že vlastník sportovního zařízení, který obdržel dotaci z programu na technické 
zhodnocení nebo výstavbu tohoto zařízení, nebude sám sportovní zařízení provozovat, je 
povinen po dobu udržitelnosti provozovatele tohoto sportovního zařízení vybrat podle ZZVZ. 
Shodně musí být postupováno v případě výběru koncesionáře. Toto se nevztahuje na 
dlouhodobé vztahy uzavřené alespoň 1 rok před podáním žádosti. 

21.5. Účastník programu bude povinen po dobu udržitelnosti přednostně, vždy před zahájením 
příslušného kalendářního roku, nabídnout kapacity Národního sportovního centra sportovním 
svazům a rezortním sportovním centrům zabezpečujícím přípravu státní sportovní 
reprezentace ČR a sportovně talentované mládeže.  

22. Závěrečná ustanovení 

22.1. V průběhu realizace akce je správce programu oprávněn vyzvat účastníka programu 
k předložení dalších dokladů vztahujících se k akci. Účastník programu je povinen tyto 
dokumenty správci programu bezodkladně předložit. 

22.2. Pokud se správce programu domnívá (v rámci průběžné kontroly), že účastník programu 
porušil podmínku stanovenou v Rozhodnutí nebo v Podmínkách, bez zbytečného odkladu 
písemně vyzve účastníka programu podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel k provedení 
opatření k nápravě. 

22.3. Pokud povaha porušení neumožňuje nápravu v náhradní lhůtě, vyzve správce programu 
účastníka programu k vrácení části nebo celé dotace podle § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel. 

22.4. Pokud správce programu během realizace akce vyhotovil výzvu k nápravě podle § 14f odst. 1 
rozpočtových pravidel nebo výzvu k vrácení části nebo celé dotace podle § 14f odst. 3 
rozpočtových pravidel, bude bez zbytečného odkladu vhodným způsobem o vydání výzvy 
k opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace včetně toho, jak bylo na výzvu 
reagováno, informovat místně příslušný finanční úřad (§ 14f odst. 7 rozpočtových pravidel). 

22.5. V rozsahu, v jakém účastník programu provedl opatření k nápravě nebo vrátil dotaci nebo její 
část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně (§ 14f odst. 2 rozpočtových pravidel). 

22.6. Jestliže účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s vydaným 
Rozhodnutím, neprodleně o tom informuje správce programu a podá návrh na změnu 
Rozhodnutí. V takovém případě správce programu postupuje podle rozpočtových pravidel. 

22.7. Při kontrole dodržování Podmínek podle programu a uplatnění vratek při neoprávněném 
použití nebo zadržení dotace se postupuje podle rozpočtových pravidel. 

22.8. Specifikace vratek bude obsažena v Podmínkách, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí.  


