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DOTAČNÍ INFO K 16. 2. 2018 

 

MŠMT 

Výzva č. 1 
Podpora školního a univerzitního sportu 
 
Alokace:  117 000 000  CZK 
 
Oprávněný žadatel:  

a) Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu splňující následující podmínky:  

b) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

c) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti školního a/nebo 
univerzitního sportu,  

d) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

e) ke dni podání žádosti je alespoň po dobu 5 let hlavním předmětem činnosti žadatele čin-
nost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

f) žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravo-
mocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti 
majetku, nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, nebo se na něj hledí, jako 
by nebyl odsouzen,  

g) žadatel je bezdlužnou osobou:  

 u orgánů Finanční správy České republiky,  

 u orgánů Celní správy České republiky,  

 na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,  

 na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti;  

 za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou ne
 doplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 
 na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo.  

 
Podání žádosti do   16. 3. 2018 

Věcné zaměření výzvy 

Výzva je zaměřena na podporu: 

 zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, 
dle registrovaných stanov,  

 organizace sportovní činnosti školních sportovních klubů a univerzitních sportovních klubů,  

 sportovní činnosti žáků školních sportovních klubů,  

 sportovní činnosti žáků základních škol vykonávané na základě ověřené metodiky MŠMT,  
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 organizace a podpora specifických soutěží školního sportu místního, regionálního i celo-
státního charakteru,  

 organizace a podpora univerzitních soutěží,  

 mezinárodní zastupování a sportovní reprezentace ČR v oblasti školního a univerzitního 
sportu,  

 pořádání mezinárodních sportovních akcí školního a univerzitního sportu v ČR a účast na 
mezinárodních akcích školního a univerzitního sportu v zahraničí (v oblasti univerzitního 
sportu se jedná o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evrop-
ských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) a v oblasti škol-
ního sportu o světové Gymnaziády apod.).  

 
Více informací: 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-c-1-podpora-skolniho-a-univerzitniho-sportu-1 

 

Výzva č. 2 
Organizace sportu pro všechny 
 
Alokace:  80 000 000  CZK 
 
Oprávněný žadatel:  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu 
splňující následující podmínky:  

a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu, a to zdravých 
a/nebo zdravotně postižených sportovců,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  
d) ke dni podání žádosti je alespoň po dobu 5 let předmětem činnosti žadatele činnost dle 

písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  
e) žadatel není sportovním svazem, 
f) žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravo-

mocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti 
majetku, nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, nebo se na něj hledí, jako 
by nebyl odsouzen,  

g) žadatel je bezdlužnou osobou: - u orgánů Finanční správy České republiky, - u orgánů Celní 
správy České republiky, - na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, - na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;  

 za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, 
 u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž 
 včasné a řádné plnění bude doloženo. 
 
Podání žádosti do   16. 3. 2018 

Věcné zaměření výzvy 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-c-1-podpora-skolniho-a-univerzitniho-sportu-1
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Výzva je zaměřena na podporu: 

 organizace pravidelných pohybových aktivit pro širokou veřejnost bez ohledu na výkon-
nostní stránku či úroveň pohybové zdatnosti, zajišťovaných sportovními organizacemi,  

 vícegeneračních a rodinných pohybových programů,  
 pohybových programů pro seniory,  
 organizace sportovních přehlídek a masových sportovních akcí. 

 
Více informací: 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-c-2-organizace-sportu-pro-vsechny-1 

 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-c-2-organizace-sportu-pro-vsechny-1

