
 

 

 

 

 

 

MŠMT – Podpora materiáln ě technické základny sportu 
Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České 
republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.  

Alokace výzvy:  500 mil. Kč 
Příjem žádostí:  11. 9. 2018 – 15. 10. 2018 
Výše dotace v %:  max. 70 % 
Výše dotace v K č: 4 – 30 mil. Kč 
Doba realizace: do 30. 6. 2020 

Cíle výzvy: 

1 Podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na 

sport dětí a mládeže.  

2 Umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.  

3 Rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky 

předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla 

bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost.  

4 Technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické 

úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody. 

Podporované aktivity: 

MŠMT se zaměřuje na podporu: 

• rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb): 

o 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. 

• novostavby: 

o Novou stavbou 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, 

o za novou stavbu MŠMT dále považuje taktéž samostatnou ucelenou (samostatně 

kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby. 

Způsobilé výdaje 

• projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s předmětem žádosti, 

organizaci veřejných zakázek na stavební práce, 

• inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor), 

• stavební práce úzce související s daným projektem včetně: 



 

 

 

 

 

 

o vybudování inženýrských sítí, 

o zajištění bezbariérového přístupu (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

• dodávky interiérového vybavení v případě novostavby 

o jedná se o prvotní vybavení mobiliářem, do maximální výše podpory 500 tis. Kč.   

Podmínky programu: 

• Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Dále pak na jednu a tutéž akci nesmí být 

podáno více žádostí. 

• Preferovány budou projekty zaměřené na krytá sportoviště, prioritně budou podpořeny 2 

projekty z každého kraje, jejichž bodová hodnota bude min. 60% z celkového maximálního 

možného počtu bodů. 

• Sportovními za řízeními  se pro účely této výzvy rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, 

budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování sportovní činnosti. 

• Materiáln ě technickou základnou ve sportu  se pro účely této výzvy rozumí sportovní 

zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí, které náleží ke 

sportovnímu zařízení. 

• Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak pozemku, tak 

i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, 

a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, 

pokud má uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od 

realizace projektu. 

• Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za 

účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 10 let 

zpřístupnění objektů (sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v 

rozsahu 20% užívací (provozní doby). 

• Výzva se nevztahuje  na mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné 

koupaliště, školní sportoviště (tělocvična nebo hřiště - objekt je využíván jako školní 

sportoviště a je prokazatelně umístěn v areálu školy) 

Oprávn ění žadatelé 

• Územní samosprávný celek (ÚSC) - obec, městská část, obvod statutárního města a kraj 

• Sportovní kluby (SK) 

• Tělovýchovné jednoty (TJ) 


