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Vážený pane premiére, 

 

obracím se na Vás jménem Svazu měst a obcí ve věci dotačních výzev Národní 

sportovní agentury pro tento rok. V posledních týdnech se na nás obracejí členské obce 

s dotazy na vypsání investičních výzev NSA na rozvoj sportovní infrastruktury, které 

agentura avizuje již od jara tohoto roku. Obce mají připravené projekty a s dalšími kroky 

čekají právě na vypsání dotačních výzev. Každá prodleva vzhledem k neustále se 

zvyšujícím cenám tyto projekty prodražuje. Rozumím tomu, že se musí sama agentura 

potýkat se změnami svého, resp. státního rozpočtu. Ani to však neospravedlňuje 

netransparentní a nepředvídatelné rozhodování agentury. Nemůžeme nadále nechávat 

obce v této nejistotě.  

 

Žádám Vás proto o urychlené vypsání těchto výzev. Pokud je to možné, oceníme 

možnost vyjádřit se k jejich podobě ještě před vyhlášením. Nabízíme pomoc s přípravou 

těchto výzev, v návaznosti na to pak maximální součinnost v informování obcí a 

zprostředkování případné metodické podpory, která by zvýšila kvalitu žádostí a 

usnadnila tak v konečném důsledku práci žadatelům i Národní sportovní agentuře.  

 

Připomínám naše upozornění na nedostatky výzvy Regiony 2021, které jsme vedení 

agentury zasílali po jejím vyhlášení a dodnes nedošlo navzdory slibům k její nápravě. 

Doufáme, že nově vyhlášené výzvy již poskytnou rovné šance obcím i sportovním 

organizacím, tedy že agentura dostojí svým závazkům vyplývajícím ze zákona i státní 

Koncepce rozvoje sportu. Pevně věřím, že budou v těchto výzvách podpořeny i školní 

sportovní areály, které agentura doposud zcela opomíjela. 

 

Dovoluji si Vás také požádat o zvážení změny přístupu agentury na poli neinvestičních 

dotací, tedy zejména kritérií aktuálně vypsané výzvy Provoz a údržba. Požadujeme, aby 

bylo čerpání těchto prostředků umožněno také obcím, pro které se v návaznosti na 

skokový nárůst energií stává provoz některých sportovišť neudržitelný. Pojďme 

společně učinit všechny potřebné kroky pro zachování a rozvoj sportovišť v České 

republice.   
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Závěrem připomínám, že Svaz měst a obcí aktivně podporoval vznik Národní sportovní 

agentury. Její nezávislost Svaz podporuje i nyní v rámci současných diskusí k novele 

zákona o podpoře sportu.  

 

Žádám Vás v této souvislosti o osobní jednání.  

 

Děkuji za Vaši spolupráci  

 

S úctou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. František Lukl, MPA                                                  Mgr. Miroslav Žbánek 

          předseda                                                         předseda Komory statutárních měst       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Vlastimil Picek                                                          Mgr. Pavel Drahovzal       

předseda Komory měst                                                   předseda Komory obcí 
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Rozdělovník 

 

Vážený pan  

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 

předseda Vlády ČR 

Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 4  

Praha 1 - Malá Strana  

PSČ 118 01 

 

Na vědomí:  

 

Vážený pan 

Filip Neusser 

Národní sportovní agentura  

Palackého nám. 4 

Praha 2 

PSČ 128 01 
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