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Vážený pane premiére,  

Vážený pane předsedo, 

 

obracíme se na Vás jménem Svazu měst a obcí České republiky ve věci zrušené dotační výzvy 

Národní sportovní agentury. Dozvěděli jsme se dnes z webových stránek Národní sportovní 

agentury o jejím rozhodnutí zrušit dotační výzvu č. 162 52 Sportovní infrastruktura – Investice 

nad 10 mil. korun. Rozhodnutí ještě ani nebylo doručeno žadatelům. Děje se tak necelých  

8 měsíců po vypsání výzvy. Ačkoliv má agentura v souladu se zněním výzvy plné právo na její 

zrušení, pro žadatele přináší toto rozhodnutí celou řadu závažných problémů. Použijeme-li 

sportovní terminologii, nejde směrem k žadatelům o fair play. Jedná se přitom již o několikátou 

zrušenou výzvu agentury, která tím ztrácí na kredibilitě a uvrhává žadatele opakovaně  

do nejistoty.  

 

Důvodem pro zrušení této výzvy je podle agentury nesoutěžní charakter výzvy a absence 

hodnotících kritérií. Nejedná se o technickou chybu, ale o zpětné přehodnocení dotační politiky 

agentury. Ačkoliv chápeme, že nové vedení agentury může mít jiné priority a postoje 

k parametrům již vypsaných výzev, považujeme takovéto zpětné zásahy za velmi nevhodné 

vůči žadatelům, kteří připravili a podali projekty v souladu s danými kritérii. Ke zrušení výzvy 

sice došlo těsně před avizovaným oznámením výsledků, žadatelé měli ale vzhledem 

k charakteru výzvy vysokou míru jistoty získání finančních prostředků a s tímto vědomím 

pokračovali v přípravách projektů. Vláda se již dokonce podpořenými projekty chlubila jako 

hotovou věcí.  

 

Výzvy s obdobně nastavenými kritérii přitom nebyly v posledních letech výjimkou, např. 

v programu REACT EU. Na stejných kritériích jsou navíc postaveny i další výzvy Národní 

sportovní agentury. Máme čekat i jejich zrušení? Před rušením dalších výzev, do kterých bylo 

podáno ještě podstatně více projektů, vzhledem k uvedeným argumentům důrazně varujeme.  

 

Se zrušením výzvy hrozí u řady projektů vážné komplikace. Nejde jen o náklady na administraci 

žádostí. Řada projektů je již v závěrečných fázích projektových příprav, některé obce již 

vysoutěžily stavební firmy, sjednaly úvěry a další smlouvy, které je nynější rozhodnutí nutí 

vypovědět a přípravu zastavit. Výzva obsahovala celou řadu úzce definovaných parametrů, 

které museli žadatelé splnit a kvůli kterým upravovali i parametry předkládaných projektů. Jde 

o skutečně široký rozsah práce, která nyní přichází vniveč.  
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Má-li nové vedení Národní sportovní agentury odlišné představy o kritériích dotačních výzev, 

nechť je promítne do nadcházejících výzev. Obce samozřejmě ocení co nejtransparentnější  

a nejférovější podmínky. Důležitým kritériem je pro ně ale také určitá míra jistoty  

a očekávatelnosti dotační politiky agentury, aby v souladu s ní mohly projekty připravovat  

a podnikat kroky k jejich realizaci, která je naším společným cílem.  

 

Velmi bychom ocenili, pokud by bylo možné rozhodnutí Národní sportovní agentury zvrátit, 

anebo alespoň co nejrychleji a zároveň se vší pečlivostí připravit výzvu novou. Svaz měst a obcí 

České republiky je připraven se na tvorbě nových pravidel aktivně podílet.  

 

S úctou 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády ČR 

Úřad vlády ČR  

nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01  Praha 1 

 

a 

 

Vážený pan 

Filip Neusser 

předseda 

Národní sportovní agentura  

Českomoravská 2420/15a 

190 00  Praha 9 

 


