Praha, 4.9.2017

Jak se vyznat v dotační „kauze“ ohledně Programu III?
Zástupci České unie sportu a samotná největší střešní organizace byli obviněni v souvislosti s dotačním
Programem III. ČUS slovy svého obhájce považuje jednání policie v tomto případě za unáhlené.
1) Hlavní argumenty (Prokop Beneš, obhájce ČUS):
- „Zástupci České unie sportu v poradních či expertních komisích nemohli ovlivnit faktické vyplácení
dotací pro jednotlivé střešní organizace. To je přece věcí schvalovacích procesů v organizační struktuře
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.“
- „Zástupci ČUSu dlouho dobu dopředu (od r. 2012) avizovali potřeby této největší sportovní organizace
a aby se zohlednila objektivní kritéria. Pokud by se v rámci Programu III brala v potaz velikost členské
základny, počet územních pracovišť a majetku, byl by ČUS největším příjemcem. Protože se tak nestalo
v poměru těchto kritérií, je zcela pochopitelné, že se zástupci ČUSu ozvali. Veškeré odposlechy, které
se dostaly do médií, jsou tak vytržené z kontextu.“
- „Nemůžeme porozumět tomu, že jsme porušili pravidla hospodářské soutěže. Vláda totiž rozhodla
(podle Koncepce podpory sportu 2016 – 2025), že dotace budou adresné. Česká unie sportu usilovala
pouze o to, aby byla objektivizovaná kritéria. Jedná se o financování na činnost, ne o soutěž. Pokud by
se jednalo o hospodářskou soutěž, tak měla být dopředu definovaná. Copak mezi sebou soutěží
nemocnice, symfonické orchestry nebo jiné kulturní subjekty?“
- „Můžu vyloučit, že by zástupci ČUSU chtěli poškodit kohokoliv dalšího ze sportovních střešních
organizací. Komise se také bavila o tom, že jiná střešní organizace měla šance získat dotace z jiných
programů než z Programu III.“
2) O co přesně šlo?
Program III byl vytvořen pro podporu činnosti střešních sportovních organizací - Česká obec sokolská,
Český olympijský výbor, Autoklub České republiky, Orel, Český klub turistů atd. Účelem je financování
jejich činnosti, a to včetně dotace na mzdy pracovníků. Tyto peníze používají organizace pro vlastní
činnost centra a územních pracovišť, tzn. pro všestrannou podporu svých členů, tj. především
sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Česká unie sportu veškeré prostředky z Programu III rozděluje do celé České republiky! A to
konkrétně na svá územních pracoviště (okresní sdružení a krajské organizace ČUS), která podporují
členské sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytováním administrativního a dalšího servisu.
V programu měly být letos ministerstvem vyplaceny dotace ve výši cca 180 - 240 mil. Kč, program
však byl ministryní zrušen. Následně ČOV a Česká obec sokolská (ČOS) obdržely jako jediní příslib, na
základně individuálních jednání na MŠMT, od ministryně Kateřiny Valachové, na výjimečnou dotaci
v desítkách milionů korun. Nové rozdělení z Programu III zveřejnilo MŠMT 23. srpna 2017.
3) Kritéria pro rozdělování peněz z Programu III (z internetových stránek MŠMT)
Kritéria vycházejí z metodiky - Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na
období 2017 (vydané v roce 2016)
a)
b)
c)
d)

Členská základna
Rozsah péče o extrémní objem vlastněného majetku
Rozsah činnosti v regionech
Národní a mezinárodní aktivity v rámci olympijského hnutí

4) Porovnání kritérií střešních organizací
A) Počet členů
Česká unie sportu sdružuje 1.139 886 (k 31.12.2015)
Česká obec sokolská má 156 682 členů
Český olympijský výbor nemá členskou základnu z fyzických osob.
B) Rozsah činnosti v regionech
Česká unie sportu klubům poskytuje 91 územních pracovišť, čímž obsluhuje 7 772 tělovýchovných
jednot a klubů.
Česká obec sokolská má 42 územních pracovišť – žup (k 31.12.2015) obsluhující 1 107
tělovýchovných jednot.
Český olympijský výbor nemá činnosti v regionech.
C) Objem vlastněného majetku (údaje z povinného rejstříku)
Česká unie sportu
Česká obec sokolská
Český olympijský výbor

1 040 084
229 964
274 114

D) Mezinárodní aktivita v rámci olympijského hnutí
Česká unie sportu NE, pouze člen ENGSO
Česká obec sokolská NE, pouze člen ISCA a Světového svazu sokolstva
Český olympijský výbor ANO-plně
Vyhodnocení:
Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Plně splňuje tři ze čtyř
kritérií! Jako jediný sportovní subjekt disponuje informační systémem s podrobnou databází
členské základny v České republice. ČUS prostřednictvím územních pracovišť podporuje činnost
svých základních organizačních článků – klubů a jednot, a to poskytováním administrativního servisu.

5) Principy Programu III
Program III byl vypsán pro podporu činnosti střešních sportovních organizací. V podmínkách programu
byly stanoveny jasné charakteristiky žadatele. Bylo tak předem známo, že požadavky oprávněného
žadatele splní 12-14 subjektů, střešních sportovních organizací. Šlo o to, jak podle kritérií rozdělit
alokovanou částku mezi oprávněné žadatele. Kritéria MŠMT zveřejnilo však pouze rámcově, nikoliv
exaktně. Jinak se jedná o stejný princip, jako rozdělování příspěvků obcím podle pravidel daných pro
rozpočtové určení daní, nebo pravidla pro stanovení výše odměny autorům z autorských práv. V těchto
případech je vždy jasné, že příspěvek obdrží každý oprávněný, a vždy jsou zveřejněna kritéria
s měřitelnými parametry, podle kterých se stanoví výše příspěvku. Tudíž žádná soutěž o to, kdo
podporu obdrží a kdo nikoliv.
Vedle Programu III mohly střešní organizace žádat o podporu na činnost v programu X (sportovní
projekty pro veřejnost), IV (údržba a provoz sportovních zařízení) a ČOV dále každoročně uplatňuje
žádost o podporu účasti české reprezentace na olympijských akcích (OH, Světové hry, Evropské hry,
EYOF, YOG, …).

6) Rozdělení peněz z Programu III
Návrh MŠMT pro expertní komisi (1. kolo, údaje z veřejných zdrojů) – únor 2017
Česká unie sportu
48 500 000 Kč
OTÁZKA: Pokud ČUS plně splňovalo tři ze čtyř kritérií, jak je možné, že se MŠMT dobralo k tomuto
číslu?
Česká obec sokolská
46 500 000 Kč
Český olympijský výbor
64 400 000 Kč
OTÁZKA: Pokud ČOV nesplňuje tři ze čtyř kritérií, jak je možné, že se MŠMT dobralo k tomuto číslu?
Zdroj:https://www.novinky.cz/domaci/445931-obvineni-jansta-mel-v-dotacich-klicovou-roli-aukoloval-ostatni.html
Rozdělení peněz MŠMT z Programu III v roce 2017 expertní komisí, údaje z veřejných zdrojů
(zastaveno 31. 5.)
Česká unie sportu
60 000 000 Kč
Česká obec sokolská
46 200 000 Kč
Český olympijský výbor
50 000 000 Kč
Zdroj: www.msmt.cz - 02/2017
Rozdělení peněz MŠMT z Programu III v roce 2017 (zveřejněno 23. 8.)
Česká unie sportu
60 267 431 Kč
Česká obec sokolská
51 286 428 Kč
Český olympijský výbor
67 776 337 Kč
OTÁZKA: Kde tedy vznikla ČOV škoda, ze způsobení které je ČUS policií obviněná?
Zdroj: www.msmt.cz - 08/2017

7) Časový harmonogram v obvinění ČUS z ovlivnění Programu III
2014
V únoru tohoto roku se zřídila Národní rada pro sport jako poradní orgán MŠMT. Jeho úkolem bylo
projednávat zásadní legislativní problematiky v oblasti financování sportu v České republice. Jako
místopředseda byl jmenován Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
2016
Březen
Miroslav Jansta odeslal bývalé ministryni Kateřině Valachové dopis, ve kterém jasně definoval potřeby
České unie sportu, jako největší střešní organizaci. V dopise odůvodňuje, proč by měla ČUS získat
dotaci. Zcela otevřeně se hlásí k transparentním kritériím pro rozdělení podpory žadatelům a dovozuje
z toho finanční požadavky ČUS, které argumentuje ministerstvu. Minimálně od té doby je MŠMT
zřejmé, že ČUS potřebuje určité obhajitelné prostředky na svůj provoz.
Červen
Byla vládou schválena Koncepce podpory sportu 2016 – 2025. Přijala ho s usnesením ze dne 27. června
2016. V ní je uvedeno, že základní podmínkou jsou adresné dotace. Stát podporuje sport adresně,
nikoli na bázi soutěžení. Dále určuje fakt, že efektní sportovní politika nemůže být implementována
bez účasti zástupců sportu v rozhodovacích orgánech na státní, regionální a místní úrovni. Stát (MŠMT),
aby realizoval tuto politiku, ustanovil obratem konkrétní pracovní skupiny pro přípravu programů pro
rok 2017.

V pracovních skupinách MŠMT pro přípravu jednotlivých programů byli také Jan Boháč, generální
sekretář České unie sportu i předseda Miroslav Jansta. Ale také další zástupci největších střešních
organizací. Už v červnu v roce 2016 připravovaly skupiny návrhy obsahu programů, včetně kritérií pro
rozdělování peněz, mj. i v Programu III.
Výstup skupiny pro přípravu Programu III obsahoval návrh s objektivně měřitelnými kritérii
rozdělení dotace, včetně příkladové váhy parametrů a příkladových výpočtů. Kritéria byla:
- počet členů
- počet územních pracovišť
- vlastnictví majetku
- aktivity v olympijském hnutí
Listopad 2016
Ministerstvo pravděpodobně pracovalo se závěry poradní komise a připravilo finální znění programu,
avšak metodiku pro rozdělování podpory zobecnilo na text, podle kterého se výše podpory přiděluje
„s ohledem na členskou základnu (rozsah činnosti v ústředí organizace), rozsah péče o objem
vlastněného majetku, rozsah činnosti v regionech a národní a mezinárodní aktivity v rámci
olympijského hnutí“. Bez jakýchkoliv vah jednotlivých parametrů či metodiky výpočtu.
2017
Únor
Byla ustanovena poradní expertní výběrová komise MŠMT ke všem programům. Do komise byl
ministerstvem jmenován i Jan Boháč. Komise nefungovala v rámci výkonné struktury ministerstva,
jednalo se o poradní orgán. Komise obdržela od MŠMT k Programu III pracovní materiál, který nebylo
možné akceptovat. Do kritérií pro Program III byl proto komisí jednomyslně doplněn a schválen nový
parametr, který opravňoval přidělení dotace pro Český olympijský výbor. Komise následně též
jednomyslně přijala úpravu navrhované výše dotace pro některé žadatele, neboť materiál předložený
ministerstvem komisi k projednání, obsahoval částky, které neodpovídaly vyhlášeným kritériím. Takto
v komisi upravený a schválený návrh následně putoval do dalších schvalovacích procesů na MŠMT.
Květen
Byli zadrženi dva představitelé České unie sportu – předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan
Boháč. Do médií se dostávají nezákonně uniklé odposlechy.
Červenec
Byli obviněni ČUS, M.Jansta, J.Boháč za získání neoprávněné výhody pro ČUS a poškození ostatních
organizací. Pokračují spekulace médií.

J. Uhlíř, manažer komunikace ČUS

