V Praze dne 30. listopadu 2020
č.j.: NSA-0058/2020/A/14

DODATEK č. 2
k Výzvě 8/2020 Provoz a údržba 2021
Čl. 1
1.

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu
Rozvoj a podpora sportu 2021–2025, č.j.: NSA-0058/2020/A/1, dne 9. listopadu 2020 Výzvu 8/2020
Provoz a údržba 2021, č.j.: NSA-0058/2020/A/7, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. listopadu 2020,
č.j.: NSA-0058/2020/A/12 (dále jen „Výzva“).

2.

Tímto dodatkem NSA doplňuje výklad a upřesňuje některá pravidla stanovená ve Výzvě a narovnává
administrativní pochybení obsažené ve Výzvě.

Čl. 2
1. NSA tímto dodatkem mění ustanovení Výzvy tak, že:
a) text uvedený v bodě 1.8. se ruší nahrazuje se novým textem, který zní:
„1.8. Údržbou se pro potřeby Výzvy rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické
opotřebení, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Pod údržbu lze zahrnout i
opravu, kterou se rozumí odstraňování částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem
uvedení majetku do předchozího stavu nebo do provozuschopného stavu. Uvedením do
provozuschopném stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů,
dílů, součástí nebo technologií při splnění podmínky, že takovým postupem nedojde k technickému
zhodnocení. Je-li v textu Programu, Výzvy, jejich přílohách či elektronické žádosti použito označení
„provoz sportovního zařízení“, rozumí se tím jak samotný provoz, tak i údržba a opravy dle tohoto
bodu.
b) za text uvedený v bodě 2.2. se doplňuje vysvětlující ustanovení, které zní:
Celoročním provozem se myslí dlouhodobý provoz (nikoli nahodilý), kdy provozovatel má právní titul
k provozu sportovního zařízení na celý kalendářní rok. Podmínka provozování sportovního zařízení
celoročně je splněna i tehdy, jestliže se jedná o sportovního zařízení se sezónním provozem, tedy např.
lyžařský areál, golfové či fotbalové hřiště, zimní stadion, nekrytý tenisový kurt apod.
c) text uvedený v bodě 6.9. se ruší nahrazuje se novým textem, který zní:
„6.9. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a zároveň vést úplně, průkazně a pravdivě účetnictví tak, aby způsobilé
náklady uplatněné v rámci dotace byly řádně prokázány. Náklady uplatňované v rámci části celkových
způsobilých nákladů hrazených z dotace a náklady uplatňované v rámci části celkových způsobilých
nákladů hrazených z jiných zdrojů musí být v účetnictví sledovány odděleně, a to např. pomocí
zakázky, střediska, analytických účtů výkonů apod.“
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Příjemce dotace bude v rámci vyúčtování a vypořádání dotace povinen doložit výstupem z účetnictví
celkové způsobilé náklady rozdělené na část hrazenou z dotace a část hrazenou z jiných zdrojů.
d) text uvedený v bodě 6.12. včetně vysvětlujícího boxu se ruší nahrazuje se novým textem včetně
vysvětlujícího boxu, který zní:
„6.12. Duplicitní uplatnění stejných nákladů v rámci podpory z různých veřejných zdrojů není
dovoleno. Příjemce dotace nesmí stejné náklady uplatněné v rámci dotace uplatňovat u jiných
poskytovatelů veřejných prostředků. Pokud byl určitý náklad uplatněn v rámci dotace pouze zčásti,
týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části nákladu.“
Za duplicitní uplatnění stejných nákladů je pro potřeby Výzvy považováno tzv. dvojí financování, tedy
situace, kdy stejný náklad je uplatněný dvakrát ze dvou různých veřejných zdrojů a tím v zásadě dojde k
obohacení příjemce.
Náklady uplatňované v rámci části celkových způsobilých nákladů hrazených z jiných zdrojů než z dotace
dle bodu 6.9. mohou být z různých veřejných zdrojů (rozpočtů krajů a obcí či státního rozpočtu)
financovány za předpokladu, že souhrn podpor na stejné způsobilé náklady nepřekročí 100 %.
e) Text uvedený v bodě 7.2. písm. b) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„b) žadatel je provozovatelem sportovního zařízení dle bodu 1.4. alespoň od 1. ledna 2020, přičemž
dané sportovní zařízení je buď v jeho vlastnictví, nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to
soustavně alespoň od 1. ledna 2020.
f)

Text uvedený v bodě 9.1. písm. e) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„e) spotřební materiál, včetně např. dezinfekce, čistících prostředků, chemikálií (bazény), hnojiv a
osiva (hřiště), ochranných pomůcek a oděvů, náhradních dílů, hygienických prostředků, malířských
potřeb, spojovacího a obalovacího materiálu, pracovních pomůcek apod., který souvisí s provozem
sportovního zařízení za období podpory,“

g) Text uvedený v bodě 9.1. g) se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně poznámky zní:
„g) provozní náklady na služby nezbytné pro zajištění provozu sportovního zařízení 1 za období
podpory (může se jednat např. o služby typu bezpečnostní ochrany, nezbytného úklidu, sekání trávy
a jiné nezbytné údržby sportovního zařízení, provoz PC sítí, webových stránek, cloudových služeb,
centrálního dispečinku, elektrických centrál a jiných technických zařízení apod.),“
h) text uvedený v bodě 26.1. se ruší.

Čl. 3
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
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Včetně nákladů na údržbu a opravy – viz bod 1.8.
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