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Materiál pro 41. jednání VV ČUS dne 10.3.2015 – Návrh koncepce státní podpory sportu včetně financování 

Důvodová  zpráva: 
 

V lednu 2015 prezentoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy zástupcům 
rozhodujících spolků „Hlavní směry koncepce a strategie sportu do roku 2020“. 
Na TK dne 12.2.2015 pak vyzval sportovní prostředí k předložení vlastních 
návrhů. 
 

Současně 21. února 2015 představil svůj návrh, „Věcný záměr/osnova koncepce 
státní podpory sportu v ČR“ i předseda podvýboru pro sport Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Bc.Jiří Holeček. I tento materiál, projednaný 
s představiteli sportovního hnutí, obsahoval podnětné návrhy. 
 

Česká unie sportu, oba materiály přivítala a rozhodla se  reagovat obratem, 
neboť koncepční a strategické otázky sportu a jeho financování jsou dlouhodobě 
největší slabinou podpory českého sportu. 
 

Předkládaný materiál ČUS ,“Obsahové teze Koncepce podpory sportu a Návrh 
změn Programů státní podpory sportu pro rok 2016“ proto reaguje na výše 
uvedené materiály. 
 

Návrh změn Programů státní podpory sportu pro rok 2016, který je integrální 
součástí navrhovaných změn a na Obsahové teze plynule navazuje, projednala 
finanční komise ČUS dne 24.2.2015 se závěrem doporučit VV ČUS tuto část 
materiálu přijmout jako návrh ČUS pro další jednání se zástupci sportovního 
prostředí  a kompetentními orgány MŠMT. 
 

Při zpracování materiálu se vycházelo z předpokladu, že současná dotační 
politika státu i způsob rozdělování finančních zdrojů plně neakcentuje potřeby 
široké škály sportovního prostředí. Současně vykazuje značné prvky 
nedostatečnosti a nesystémovosti. 
 

Zvláště pak oblast „sportu pro všechny“ tj. zdravotní a sociální oblast sportu je 
současnými dokumenty MŠMT silně podhodnocena jak v oblast finanční, tak 
v oblast motivační a programové vybavenosti. 
 

Česká unie sportu si plně uvědomuje nutnost nového nastavení státní podpory 
všech oblastí sportu, od reprezentace státu a výchovy sportovně talentované 
mládeže, až po podporu každodenní zvyšování kvality života občanů 
prostřednictvím přístupu k pohybovým aktivitám v celé škále jejich 
rozmanitosti. 
 

V předkládaných materiálech, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností ČUS, 
tedy předpokládá definování všech institucionálních, legislativních i finančních 
nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí. 
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I. Úvod 

     Česká unie sportu vychází z toho, že současná dotační politika státu i způsob zabezpečení 
podpory sportu a pohybových aktivit občanů je navzdory vypracování celé řady vládních 
koncepcí rozvoje sportu počínaje koncepcí z roku 1999 a konče koncepcí z roku 2011 stále 
nesystémová, nedostatečná a především finančně značně podhodnocená. 
     Česká unie sportu si plně uvědomuje, že tuto neuspokojivou skutečnost nezbytné začít řešit 
koncepčně, systémově a koordinovaně jak z úrovně státu, tak i krajů a obcí. ČUS přitom 
vychází z textu Koaliční dohody ČSSD, ANO a KDU-ČSL, schválené na volební období 
2013-2017. 
     Pro dosažení chápání a vnímání podpory sportu jako účelného a nesmírně důležitého 
nástroje pro zvyšování kvality života občanů České republiky navrhuje Česká unie sportu 
zpracovat novou ucelenou Koncepci rozvoje a podpory sportu v  prostřednictvím nového 
definování všech institucionálních, legislativních a finančních nástrojů, které budou skýtat 
záruky žádoucího rozvoje sportovního prostředí v dlouhodobém horizontu.   
 

II. Definice základních cílů a priorit nové Koncepce 

 Při definici hlavních cílů rozvoje a podpory sportu v ČR je nezbytné vycházet z toho, že 
základním strategickým cílem českého sportu je vybudovat v České republice aktivní a 
zdravou společnost. 
      Při realizaci tohoto základního strategického cíle musí koordinovaně spolupracovat 
nejenom stát a jeho instituce, ministerstva, kraje i obce, ale i sportovní prostředí samotné.           

 K jeho naplnění je nezbytné stanovit čtyři základní priority, jejichž plnění musí 
probíhat ve vzájemné koordinaci na základě k tomu stanovených dílčích programů a jejich 
postupného uvádění v život: 

 Popularizace sportu pro všechny 
 Podpora státní sportovní reprezentace 

 Rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury 
 Rozvoj sportovního průmyslu 

     Nová Koncepce by měla pro každou z těchto zásadních priorit vypracovat soubor 
mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT (vláda ČR) úkoly v každé 
z těchto čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového 
harmonogramu jejich realizace. 

III. Institucionální rámec státní správy a samosprávy v oblasti     
         péče o rozvoj sportu 

Současný stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, kde státní správu v oblasti podpory a rozvoje sportu zajišťuje méně 
než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky systémového řešení a tím i naplnění jeho 
oprávněného společenského významu. 
      Sportovní veřejnost se stále usilovněji přiklání k názoru, že tak důležitý segment lidské 
činnosti si zaslouží mnohem více pozornosti ze strany vlády ČR a také ze strany krajů a obcí. 



Ukazuje se, že zastřešujícím článkem musí být ústřední orgán státní správy se samostatným 
rozpočtem, zabezpečující výkonnou funkci státu a následná odpovídající struktura státní 
správy na úrovni krajů, měst a obcí, spolupracující s občanskými sdruženími, která jsou 
nositeli sportovní autority s podstatně významnějším vlivem, než je tomu v současné době.  
     Samostatný orgán musí být schopen nejenom rozdělovat finanční zdroje do sportovního 
prostředí, ale také zpracovávat, řídit, koordinovat a zpětně vyhodnocovat metodicko-
systémová opatření v oblasti státní správy v oblasti sportu, analyzovat jejich dopady a přijímat 
účinná opatření ke zvyšování jejich efektivity. 
        V úvahu připadají celkem tři základní varianty možného řešení (každá varianta 
předpokládá odpovídající strukturu i na úrovni krajů, měst a obcí) : 

 Varianta 1 (přechodná) – stávající Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(sportu) personálně posílené na úseku podpory sportu 

     Tato varianta se jeví jako přechodné řešení s tím, že by úsek podpory sportu byl významně 
personálně posílen o analyticko-koncepční odbor, odbor strategií, případně další odbory 
zajišťující plnohodnotnou státní správu na úseku rozvoje sportu. 
     V případě této varianty však bude nezbytné definovat systém a způsob vzájemné 
koordinace těch resortů, které spravují agendy, týkající se sportu. Jedná se zejména o MŠMT, 
MZD., MPSV, MMR, MŽP, MD, MO, MV 

 Varianta 2 – samostatné ministerstvo 
     Tato varianta se jeví z hlediska účelnosti jako nejpřijatelnější, nicméně má jednu slabinu, a 
to v odporu veřejnosti k zřizování nových ministerstev a zvyšování počtu státních úředníků. 
      Měla – li být tato varianta realizována, bylo by nezbytné tak učinit v rámci kompetenční 
reorganizace ministerstev při zachování jejich současného stavu. Vzhledem k trvalému 
decimování úseku sportu (a mládeže) na MŠMT je zřejmé, že pouhá delimitace tohoto úseku 
z MŠMT by nebyla pro zajištění chodu samostatného ministerstva dostačující, a to jak 
v personální, tak i v rozpočtové oblasti.  
     Muselo by tedy dojít k hlubší restrukturalizaci jednotlivých resortů tak, aby 
k personálnímu posílení, tak i k rozpočtovému posílení nedošlo na úkor zvyšování počtu 
úředníků či navyšování výdajů SR. Otázkou by také bylo umístění resortu do samostatné 
budovy, opět nejlépe delimitací v rámci stávající majetkové struktury státních orgánů. 
     Dle rozsahu delimitace jednotlivých činností by mohlo mít nově zřízené ministerstvo 
několik subvariant podle toho, jaké agendy a z jakých ministerstev by se na nové ministerstvo 
delimitovaly (sport, mládež, cestovní ruch apod.)  

 Varianta 3 – neministerský úřad se samostatnou rozpočtovou kapitolou 
     Tato varianta by předpokládala zřízení resortu se samostatnou rozpočtovou kapitolou 
neministerského typu. I zde přichází v úvahu několik, variant, pro rozvoj sportu na národní i 
mezinárodní úrovni by však tato varianta nebyla příliš výhodná.  
     Sport by se totiž dostal mimo vládní agendu a výrazně by se ztížila koordinace na sport 
navazující či se sportem bezprostředně související agendy v rámci činnosti jednotlivých 
ministerstev. 
     Na mezinárodní úrovni by rovněž neministerský orgán nebyl důstojným partnerem 
ministrům, zastupujícím v té či oné vládě agendu sportu, a to v jakékoli vnitřní struktuře. 



     Každá z možných variant má také výraznou slabinu a pro sport by tento způsob státní 
správy nebyl nijak výhodný. V úvahu by mohly připadat: 
        - Vládní výbor pro sport 
        - Státní úřad pro sport 
        - Vládní agentura 

IV. Legislativní rámec 

     Definováním programových priorit a zřízením samostatného orgánu státní správy na 
úrovni státu, krajů, měst i obcí si vyžádá zásadní revizi legislativně právního rámce jak 
v oblasti novely či nového zpracování některých zákonů, tak i v oblasti podzákonných norem 
– vládních usnesení, vyhlášek, směrnic atd., který bude skýtat záruky rozvoje sportovního 
prostředí v dlouhodobém horizontu.  
      K zajištění realizace této koncepce bude nutné novelizovat, případně přijmout zcela nové 
právní úpravy především v těchto oblastech: 
 Zákon o podpoře sportu 
 Kompetenční zákon 
 Zákon o provozování loterií 
 Zákon o rozpočtových pravidlech 
 Zákon o RUD 
 Zákony o financování krajů a měst 
 Daňové zákony (daňové asignace, případně jiné úlevy, resp. odpočitatelné položky) 
 Zákoník práce (dobrovolnictví ve sportu, apod.) 
 Zákon o dobrovolnictví 
 Zákon o zdravotních pojišťovnách 
 Školské zákony (uvolňování z výuky, individuální studijní plány) 
 Zákon o veřejných zakázkách (společenská prospěšnost firem) 
 Atd. 
 Další úpravy podzákonných norem (vládní programy, vyhlášky, směrnice apod.) 
 

V. Financování sportu ze státního rozpočtu 
          Analýza financování sportu v České republice, konstatuje, že v našich podmínkách je 
sportovní prostředí jednak čistým plátcem do státního rozpočtu a jednak je financování 
podpory a rozvoje sportu ze státního rozpočtu, ale i z rozpočtů krajů, města obcí naprosto 
nedostatečné, v některých aspektech i nepřehledné, neadresné, a nesystémové. 
          Podmínkou realizace nové Koncepce je zcela jistě zvýšení výdajů na podporu a rozvoj 
sportu, a to v řádu miliard. Má-li financování sportu v ČR odpovídat alespoň evropskému 
průměru vzhledem k celkovým výdajům státního rozpočtu, resp. k HDP, bude nutné zvýšit 
roční výdaje na sport oproti stávajícímu stavu cca o 10 mld. Kč. Nárůst výdajů se předpokládá 
pozvolný. V první etapě (do konce volebního období vlády v roce 2017 cca 7 mld. Kč ročně, 
tedy stav v roce 2006), ve druhé etapě (do konce roku 2021 cca 1% výdajů státního rozpočtu, 
tj. cca 12, 5 mld. Kč) a ve třetí etapě (do konce roku 2025 částku blížící se průměru EU z roku 
2009, tj. 15 – 16 mld. Kč). – viz tabulka: 



Rok            Předp. výše výdajů SR           Nárůst proti roku 2014       Dosažená úroveň výdajů 
                (v mld. Kč v cenách 2015)        (v mld. Kč)                       (v mld. Kč v cenách 2015) 

2015                         3                                     - 0,5 ⃰                                          SR ČR 1992 

2017                         7                                     + 4                                            SR ČR  2006 

2021                        12,5                                  + 9,5              předp. výdaje SR na kulturu 2017 

2025                        16                                     + 13                           Ø EU 2009 (0,4% HDP) 

⃰ v rámci výdajů SR na rok 2015 by měla vláda i s ohledem na příslib navýšení výdajů na sport v roce 2015 
oproti roku 2014 zvýšit schválené výdaje SR formou rozpočtového opatření alespoň o 0,5 mld. Kč např. z vládní 
rozpočtové rezervy, případně jiných zdrojů. 

     Cílem reorganizace, inovace, modernizace a restrukturalizace stávajícího programového 
dotačního financování delimitovaného na nově zřízený orgán státní správy pro oblast sportu 
by mělo být především dosažení větší adresnosti, transparentnosti a účelovosti vynakládaných 
finančních prostředků.  
      Kromě inovace systému stávajícího programového dotačního financování bude nezbytné 
sjednotit a nově definovat jednoznačně měřitelná kritéria pro posuzování nároků jednotlivých 
žadatelů v jednotlivých programech tak, aby bylo možné objektivně a spravedlivě posoudit 
pořadí všech žadatelů bez jakéhokoli zkreslování či dodatečných nesystémových zásahů.        
     Třetím nezbytným opatřením potom bude restrukturalizace jednotlivých spolků působících 
v oblasti sportu formou úprav svých Stanov tak, aby vycházely ve své struktuře z ustanovení 
nového Občanského zákoníku a současně, aby jejich struktura odpovídala hierarchii  spolků 
zabývajících se sportovní činností (střešní sportovní organizace, sportovní svaz, tělovýchovné 
jednoty a sportovní kluby, sportovní oddíly apod.) tak, aby bylo jasné a zřejmé, jak, kolik a 
jakým způsobem mohou jednotlivé organizace v celé své struktuře čerpat programové dotace 
ze státního rozpočtu.  
     Celkové dotační prostředky ze státního rozpočtu v daném rozpočtovém roce navrhujeme 
rozdělit dle následujících poměrů – neinvestiční programové financování 80%, podpora 
resortních center 5% a investiční programové financování 15 %, a to v následující struktuře1: 

                                                            
1 Podrobnější členění navrženého možného rozdělení zdrojů do jednotlivých programů, včetně definice a 
specifikace podmínek a kritérií je uveden v přiloženém materiálu Návrh České unie sportu na financování 
podpory sportu z programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky od roku 2016. 

 

 

1.  Investiční programy 
 - a Investiční program – akce velkého rozsahu (do 20 mil. Kč) 
 - b  Investiční program – akce malého rozsahu (do 3 mil. Kč) 
 - c Investiční program – stroje, přístroje a zařízení 
 - d Investiční program -  Národní sportovní centra  

2.  Resortní sportovní centra 



      
 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Možné zdroje zvyšování výdajů státního rozpočtu na rozvoj sportu 

     Výdajový výhled financování rozvoje sportu ze státního rozpočtu předpokládá do roku 
2025 nárůst výdajů státního rozpočtu až o 13 mil. Kč. V cenách roku 2015 se jedná o částku 
rovnající se cca 1% celkových ročních výdajů státního rozpočtu ČR, o kterou by byly 
navýšeny výdaje SR na rozvoj sportu v průběhu 10 let, tedy průměrně o 0,2 % celkových 
výdajů státního rozpočtu. 
      Nejedná se tedy v žádném případě o nereálnou částku. Navíc předchozí vlády svými 
rozhodnutími prokazatelně snížily výdaje na sport v řádu miliard Kč, čímž ještě více 
prohloubily zaostávání celkových výdajů na sport oproti nárůstu celkových výdajů státního 
rozpočtu, resp. vůči růstu HDP. 
     S přihlédnutím k faktu, že sport přináší na daních a sociálním pojištění do státního 
rozpočtu více než 32 mld. Kč, do příjmů zdravotních pojišťoven ze zdravotního pojištění více 
než 6 mld. Kč ročně a obcím a krajům v rámci rozpočtového určení daní dalších 9 mld. Kč 
ročně, jsou nároky sportovního prostředí na zvýšení výdajů na sport, které se alespoň částečně 
budou blížit výdajům na kulturu, výdajům na sport na Slovensku či průměru výdajů na sport 
zemí EU zcela oprávněné. 
     Zdroje na navýšení výdajů může vláda získat z následujících zdrojů: 

 Z růstu příjmů SR (lepší výběr daní, nižší dluhová služba, růst ekonomiky) 
 

 Z multiplikovaných příjmů SR z nových výnosů sportovního průmyslu (1 Kč 
věnovaná do rozvoje sportu přináší až 3,55 Kč nových příjmů do veřejných rozpočtů)2 

                                                            
2 Viz Analýza financování sportu KPMG z roku 2012  

3.  Neinvestiční programy 
I  Sportovní reprezentace 
II  Talentovaná mládež 
III  Organizace sportu ve sportovních svazech 
 III a  Organizace sportu ve sportovních svazech - všeobecná 
 III b Organizace sportu ve sportovních svazech - speciální 

IV  Významné sportovní akce 
 IV a Významné sportovní akce – MS, ME 
 IV b Významné sportovní akce – ostatní 

V  Opravy a údržba sportovních zařízení 
 V a Opravy a údržba sportovních zařízení celostátních spolků 
  V b  Opravy a údržba sportovních zařízení TJ/SK 

VI  Organizace sportu v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech 

 VI a Činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů - všeobecná 

 VI b Činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů - speciální 
VII  Organizace sportu ve sportovních organizacích 

VIII  Sport zdravotně postižených 
IX  Školní sport 
X  Projekty pro sportování veřejnosti 



 
 V případě utvoření nového ministerstva a současné delimitaci agend týkajících se 

rozvoje sportu přesunem výdajů z rozpočtových kapitol delimitovaných agend, např.  
Mzd, MV, MS, Msp., MPSV, MD, MMR apod.) 
 

 Z obnovených investičních programů zřízených na obnovu a rozvoj materiálně – 
technické základny regionální sportovní a školské infrastruktury v rámci kapitoly MF 
– Všeobecná pokladní správa (tyto programy existovaly cca do roku 2008-9 a 
investiční výdaje na sport a regionální školská sportovní zařízení dosahovala až 2-3 
mld. Kč ročně) 
 

 Z výnosů loterií formou novely loterijního zákona – přímé výnosy (jejich část) z loterií 
byly sportovnímu hnutí odebrány změnou loterijního zákona v roce 2011 (v té době 
činily příjmy sportu z loterií cca 2,5 mld. Kč ročně)3  
 

 Z regresních fondů zdravotních pojišťoven (z úspory výdajů na léčbu – 100 Kč výdajů 
na sport spoří až 253 Kč výdajů na léčbu civilizačních chorob)4 
 

 Z dividend podniků v majetku státu 
 

 Ze zavedení daňových asignací a zvýšení možností darů odpočitatelných od daňového 
základu formou novely zákona o DPPO a DPFO s přihlédnutím k celkovým příjmům 
SR z těchto daní v rámci SR 
 

 Zavedením institutu společenské odpovědnosti firem do zákona o veřejných 
zakázkách, který by podmiňoval přidělení státních zakázek prokázáním uchazečů- 
firem o přidělení zakázek podpory společenských projektů včetně podpory sportu 

 

VII. Financování sportu z dalších mimorozpočtových zdrojů 

VII.1. Programové financování z operačních programů EU 

     V rozpočtovém období 2014 – 2020 bude podpora sportu z fondu EU záviset na nastavení 
jednotlivých priorit stanovených pro ČR v rámci Evropské komise. Sportovní prostředí sice má 
nově v rámci EU vlastní rozpočet  z programu Erasmus +. Objem je však zanedbatelný pro dopad 
na sportovní prostředí na národních úrovních.      
       Sport bude mít pravděpodobně šanci profitovat v určitých specifických oblastech z aktuálně 
připravovaných programů EU, určených a definovaných pro široké portfolio společenských 
aktivit. Projekty však budou muset splňovat podmínky, které jsou primárně nastaveny pro 
mimosportovní prostředí.  V této oblasti bude proto nezbytné koordinovat možnost čerpání 

                                                            
3 dtto 
4 dtto 



prostředků EU do sportovního prostředí se správci operačních programů v rámci činnosti 
MŠMT, MPSV, MMR a MŽP. 

 

 

VII.2. Financování sportu z rozpočtu obcí 

      Obce nemají povinnost zpracovávat koncepce rozvoje sportovní činnosti v dané obci, 
podpora TJ či SK je spíše nahodilá (granty) než pravidelná. Nová koncepce by měla formou 
definování příslušných legislativních nástrojů vytvořit podmínky pro systémovou podporu 
sportu ze strany měst a obcí zejména ve sportovních spolcích. Důležitá bude zejména 
pasportizace sportovních zařízení a následné stanovení standardů ve sportovním vybavení 
jednotlivých měst a obcí. 

VII.3. Financování sportu z rozpočtu krajů 
     Kraje sice zpracovávají koncepce rozvoje sportu v daném regionu, mají však zpravidla 
deklaratorní charakter bez jasných a konkrétních opatření, která se navíc nedaří v praxi 
naplnit z důvodu nedostatku financí.  
     Nová koncepce by měla formou definování příslušných legislativních nástrojů vytvořit 
podmínky pro systémovou podporu sportu ze strany krajů zejména ve sportovních spolcích. 
Důležitá bude zejména pasportizace sportovních zařízení a následné stanovení standardů ve 
sportovním vybavení jednotlivých krajů. 

VIII. Závěr 
     Vypracování Koncepce a harmonogram její realizace bude pochopitelně vyžadovat 
podrobnější definování jednotlivých priorit a cílů, včetně časového harmonogramu 
realizace jednotlivých dílčích programů a opatření. V přípravném týmu by měli být 
zastoupeni experti sportovních spolků s odpovídajícím vzděláním a dlouholetými 
zkušenostmi ze sportovního prostředí ČR. 

 

 
 

 

 



Návrh České unie sportu na 
financování podpory sportu 

z programů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České 

republiky od roku 2016 
 
 
 
 
 
 

(pracovní návrh projednaný dne 24. 2. 2015  
v Komisi VV ČUS pro  financování sportu) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Úvod 
Česká  unie  sportu  jako  největší  sportovní  organizace  v České  republice  považuje  za  svoji  povinnost 

vyjádřit se jménem svých členských subjektů k financování sportu v České republice. Z tohoto důvodu připravila 
nástin možného způsobu státní podpory v oblasti přímého financování. 

Návrh se opírá především o základní výchozí úvahu, že v České republice stát sport podporuje, nikoliv 
řídí nebo organizuje. Těžiště organizace sportu v České republice a odpovědnost za jeho rozvoj  leží především 
na  sportovních organizacích  spolkového  typu. Dále předpokládá,  že  financování podpory  těchto  sportovních 
organizací  je organizováno  ze  strany  státu  takřka  výhradně prostřednictvím Ministerstva  školství, mládeže  a 
tělovýchovy České republiky.  
 

 
Pojmy 
 
Sport  =  veškeré  formy  tělesné  i duševní  aktivity,  které  jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně  a 
usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, technické znalosti a zručnosti, upevňování 
zdraví,  dosažení  výsledků  v  soutěžích  na  všech  úrovních  či  uspokojování  zájmových  činností  a  rozvoj 
společenských vztahů. 
 
Sport  pro  všechny  =  zájmový,  organizovaný  nebo  neorganizovaný  sport  a  pohybové  aktivity  občanů, 
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální 
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. 
 
Sport handicapovaných = sportovní a pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Napomáhá 
společenské  integraci,  rozvoji  volních  vlastností,  posilování  sebedůvěry,  výchově  k samostatnosti  a 
soběstačnosti. Přispívá ke kompenzaci zdravotních omezení. Je prováděn organizovaně i individuálně na všech 
úrovních – sportu pro všechny, výkonnostní i vrcholové. Je členěn podle druhu postižení do kategorií v souladu 
s mezinárodními standardy. Na území ČR má vlastní organizační strukturu (kluby, svazy, střešní organizace). 
 
Školní  sport  =  zájmové  soutěžní  i  nesoutěžní  organizované  aktivity  ve  školních  sportovních  klubech, 
s pravidelnými  soutěžemi  v rámci  struktury  základních,  středních  a  vysokých  škol.  Cílem  není  výkonnostní 
motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou 
tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu. 
 
Sportovní  oddíl  =  organizační  součást  tělovýchovné  jednoty  nebo  sportovního  klubu,  který  v jejich  rámci 
organizuje a zajišťuje činnost jednoho druhu sportu (sportovní odvětví), popř. sportu pro všechny. 
 
Sportovní  kluby  =  spolky,  jejich  hlavní  činností  je  provozování  a  zajišťování  činnosti  jednoho  sportovního 
oddílu, na místní  (zpravidla obecní) úrovni.  Jsou základními  články  sportovních  svazů a  střešních  sportovních 
organizací.  
 
Tělovýchovné  jednoty  =  spolky,  jejich  hlavní  činností  je  provozování  a  zajišťování  činnosti  více  sportovních 
oddílů na místní  (zpravidla obecní) úrovni.  Jsou  základními  články  sportovních  svazů a  střešních  sportovních 
organizací.  
 
Školní sportovní kluby = spolky, jejich hlavní činností je provozování a zajišťování zájmové soutěžní i nesoutěžní 
organizované aktivity žáků konkrétní základních, středních a vysokých škol mimo rámec školní výuky. 
 
Sportovní svazy =  spolky s celostátní působností, které  sdružují zejména  fyzické osoby a  sportovních kluby a 
tělovýchovné  jednoty v konkrétním sportovním odvětví. Sportovní svazy,  řídí a organizují činnost sportovního 
odvětví  na  území  České  republiky  a  to  zejména  v oblasti  soutěží,  státní  sportovní  reprezentace  a  systému 
talentované mládeže. Zpravidla  jsou členy střešních sportovních organizací. Mají v daném sportovním odvětví 
národní  sportovní  autoritu,  odvozenou  od  členství  v  příslušných  mezinárodních  organizacích,  ve  kterých 



zastupují  sportovní  odvětví  za  Českou  republiku. Mohou mít  také  národní  sportovní  autoritu  bez  členství 
v mezinárodních  sportovních  organizacích,  pokud  takové  organizace  pro  příslušné  sportovní  odvětví  nejsou 
ustaveny. 
 
Střešní  sportovní  organizace  =  spolky  s celostátní  působností,  které  sdružují  sportovních  svazy  s celostátní 
působností,  sportovních  kluby  a  tělovýchovných  jednoty.  Jejich  posláním  je  podporovat  sport  a  pohybové 
aktivity, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených  členů při  jednáních na úrovni orgánů státní správy a 
dalších veřejných i soukromých institucí. Poskytují členům servis a vytváří platformu ke vzájemné spolupráci.  
 
Regionální  sportovní organizace =  spolky nebo pobočné  spolky vykonávající  správu hlavní  činnosti  střešních 
sportovních organizací v příslušném regionu 
 
Sportovní akce =  jednotlivá organizovaná  sportovní  soutěž,  závod,  zápas, hra nebo  jiná aktivita  sportovního 
charakteru. 
 
Mistrovská soutěž = systém sportovních akcí, pořádaných sportovním svazem, za účelem ustavení nejlepšího 
jednotlivce nebo kolektivu ve sportovním odvětví, popř. jeho sportovní disciplíně na úrovni okresu, kraje či ČR 
pro konkrétní rok nebo soutěžní ročník. 
 
Sportovní reprezentace = účast sportovců, trenérů, realizačních týmů na mezinárodních sportovních akcích a 
soutěžích organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, organizacemi a Mezinárodním olympijským 
výborem či Mezinárodním paralympijským výborem, na které byli nominování příslušným sportovním svazem, 
organizací. 
 
Talentovaná mládež  = okruh  sportující mládeže,  které  je  věnována  systematická  soustavná péče  za účelem 
budoucí  úspěšné  sportovní  reprezentace.  Výběr,  výchovu  a  zabezpečení  sportovní  přípravy  v konkrétním 
sportovním odvětví organizuje a zabezpečuje výhradně sportovní svaz ve vlastním systému. 
 
Rezortní  sportovní  centra  =  odborná  pracoviště  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  (MŠMT), 
Ministerstva  obrany  (MO)  a  Ministerstva  vnitra  (MV),  která  vytvářejí  organizační,  materiální,  sociální, 
personální,  zdravotní  a  sportovně  technické  podmínky  pro  přípravu  sportovců  s nejvyšší  výkonností  ke 
sportovní reprezentaci státu. 
 
Sportovní  zařízení  =  objekt,  pozemek,  vodní  plocha,  budova  nebo  jejich  soubor  sloužící  výhradně  nebo 
převážně pro provozování  sportu, včetně nezbytného  a přiměřeného  technologického  a  sociálního  zázemí  a 
zařízení pro regeneraci.  
 
Národní sportovní centra = spolky založené za účelem provozování sportovních zařízení pro přípravu ke státní 
sportovní reprezentaci, poskytující ubytování, stravování, regeneraci a podmínky pro sportovní trénink 
 
Primární příjemce = příjemce státní dotace, který je ve smluvním vztahu o poskytnutí státní dotace s MŠMT a je 
odpovědný za její užití podle Zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla). 
 
Konečný příjemce = příjemce příspěvku, který  je ve smluvním vztahu o poskytnutí příspěvku ze státní dotace 
s primárním  příjemcem.  Poskytnutí  příspěvku  od  primárního  příjemce  konečnému  příjemci  je  v  souladu  se 
zadáním  příslušného  dotačního  programu,  které  buď  takou možnou  připouští  (omezeně  však  výhradně  pro 
členské subjekty) nebo ji ve svém zadání přímo vyžaduje. 
 
Aktivní členská základna = Aktivní soutěžní členská základna = seznam členů tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů, kteří se jako sportovci v konkrétním roce účastní mistrovských soutěží pořádaných 

sportovním svazem. 



  

Aktivní nesoutěžní členská základna = seznam členů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, kteří se jako 

sportovci v konkrétním roce účastní sportovní činnosti, avšak neúčastní se mistrovských soutěží pořádaných 

sportovním svazem. 

  

Pokud by vláda ČR splnila svůj příslib finančních prostředků pro rok 2016 ve výši 6 

mld. Kč, doporučujeme tyto prostředky rozdělit mezi nově navrhované programy 

takto:  

 neinvestiční programové financování 80%  

 podpora resortních center 5%  

 investiční programové financování 15 %,  
a to v následující struktuře: 

 
 
Program I – Sportovní reprezentace 
 
 
Objem:  
Cca 10%  z celkového objemu neinvestičních programů 
 
 
Primární příjemci:  
sportovní svazy 
 
 
Koneční příjemci:  
nejsou  
 
 
Zadání programu:  
Sportovní  reprezentace  je zároveň  reprezentací  státu. Příjemcem dotace  je vybraný okruh  sportovních  svazů 
(např.  50),  jejichž  činnost  na mezinárodním  poli má  význam  pro  reprezentaci  České  republiky  v zahraničí. 
Obecně  platí,  že  mediální  prezentace  reprezentace  státu  je  tím  účinnější,  čím  více  států  příslušný  sport 
provozuje a čím větší je úspěšnost české reprezentace v něm.  
Zároveň je třeba podporovat v rámci tohoto programu i sportovní svazy, jejichž národní popularita je významná 
z hlediska  mediálního  zásahu,  počtu  členů  a  úspěšnosti  na  mezinárodním  poli,  přestože  takové  sportovní 
odvětví ve světě provozuje menší počet mezinárodních federací. 
Podpora je směřována do činnosti oficiálních reprezentačních družstev dospělých a oficiálních družstev nejbližší 
nižší věkové kategorie (juniorská kategorie). 
 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré náklady vynaložené v souvislosti s činností oficiálních reprezentačních družstev dospělých a oficiálních 
družstev nejbližší nižší věkové kategorie (juniorská kategorie), zejména pobytové náklady, náklady na sportovní 
vybavení, náklady na odměny trenérů a realizačních týmů. 
 
 



Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení, investiční náklady, náklady nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, odměny sportovcům, náklady na organizaci 
sportovních akcí, kterých se účastní sportovci, kteří nejsou členy reprezentačních výběrů, náklady na propagaci 
a marketing. 
 
 
Zadání kritérii: 
V rámci  zadání  kritérií  nejprve  definovat  výběr  cca  50  sportovních  svazů. U  takto  vybraných  svazů  stanovit 
procentuální podíl,  který by měl  zvýhodnit  zejména  sportovní  svazy  zařazené na program Olympijských her, 
svazy u sportovních odvětví s vysokým počtem národních federací a úspěšné sportovní svazy. Vypočtený podíl 
pak sportovním svazům garantovat minimálně 2, maximálně 4 roky.  
Mezi  vybrané  sportovní  svazy  bude  rozděleno  95%  dotace  určené  pro  tento  program.  5%  dotace  bude 
poskytnuto grantovým způsobem mezi  sportovní  svazy, které mají v rámci období mimořádné úspěchy nebo 
mají  výjimečné  náklady  přesahující  rámec  přidělené  dotace.  V mimořádných  případech  se může  jednat  i  o 
sportovní svazy nad rámec definovaného výběru. 
 
 
 
 

Program II – Sportovně talentovaná mládež 
 
 
Objem:  
Cca 10%  z celkového objemu neinvestičních programů 
 
 
 
Primární příjemci:  
sportovní svazy 
 
 
Koneční příjemci:  
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (v případě rozhodnutí primárního příjemce) 
 
 
Zadání programu:  
Systém sportovně talentované mládeže velmi úzce navazuje na sportovní reprezentaci. Jeho cílem  je připravit 
co nejlépe vybrané sportovce pro úspěšnou sportovní reprezentaci. Proto se navrhuje, aby vybraný okruh cca 
50 sportovních svazů byl totožný s vybraným okruhem sportovních svazů jako v případě programu I.  
Podpora je směřována do činnosti systému talentované mládeže, které v rámci svých projektů sportovní svazy 
přeloží na celý čtyřletý cyklus. Projekt musí obsahovat nejen organizaci systému talentované mládeže (včetně 
seznamu případných  realizátorů  z řad  tělovýchovných  jednot  a  sportovních  klubů),  ale  i  systém měřitelných 
úkolů a cílů za účelem průběžného a závěrečného hodnocení. 
 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré  náklady  vynaložené  v souvislosti  s  evidovaným  projektem  talentované mládeže,  zejména  pobytové 
náklady,  náklady  na  sportovní  vybavení,  náklady  na  odměny  trenérů  a  realizačních  týmů,  podpora 
talentovaných sportovců 
 
 
Vyloučené náklady:  



náklady na občerstvení, investiční náklady, náklady nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, odměny sportovcům, náklady na organizaci 
sportovních akcí, kterých se účastní sportovci, kteří nejsou členy systému talentované mládeže, náklady na 
propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 
V rámci  zadání  kritérií  nejprve  definovat  výběr  cca  50  sportovních  svazů. U  takto  vybraných  svazů  stanovit 
procentuální podíl,  který by měl  zvýhodnit  zejména  sportovní  svazy  zařazené na program Olympijských her, 
svazy u sportovních odvětví s vysokým počtem národních federací a úspěšné sportovní svazy. Vypočtený podíl 
pak  sportovním  svazům  garantovat minimálně  2, maximálně  4  roky.  Procentuální  podíl mezi  jednotlivými 
sportovními  svazy  by měl  být  totožný  jako  pro  program  I  ‐  Sportovní  reprezentace,  případně  by  se  neměl 
výrazně lišit. 
Mezi  vybrané  sportovní  svazy  bude  rozděleno  95%  dotace  určené  pro  tento  program.  5%  dotace  bude 
poskytnuto grantovým způsobem mezi  sportovní  svazy, které mají v rámci období mimořádné úspěchy nebo 
mají výjimečné náklady přesahující rámec přidělené dotace. 
 
 
 
 
 
 

Program III – Organizace sportu ve sportovních svazech 
 
 
Objem:  
Cca 25%  z celkového objemu neinvestičních programů ( subprogram A – 65% a subprogram B 35%) 
 
 
 
Primární příjemci:  
sportovní svazy 
 
 
Koneční příjemci:  
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (v případě rozhodnutí primárního příjemce – subprogram A) 
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (určeno přímo programem – subprogram B) 
 
 
Zadání programu:  
Vzhledem  k různorodosti  činnosti  sportovních  svazů  a  také  s ohledem  na  omezený  okruh  příjemců 
v programech I a II. umožňuje tento program relativně volné použití poskytnuté dotace v souladu s přeloženým 
projektem. Program obsahuje dva subprogramy.  
Subprogram  A  (všeobecná  část)  bude  podporovat  zajištění  základního  chodu  organizace  a  interní  zajištění 
vlastních projektů směřující k prosperitě vlastního sportovního odvětví (zejména v oblasti mládeže).  
Subprogram  B  (speciální  část)  je  určen  pro  celostátní  projekty  sportovní  svazů,  které  budou  v souladu  se 
zadáním  projektu  vypracovaného MŠMT.  Takový  projekt  by měl  podpořit  řešení  problémů,  které  zasahují 
většinu činnosti svazů, a měl by mít alespoň čtyřletou platnost. Navrhuje se program na podporu odměňování 
trenérů mládeže ve sportovních oddílech. 
 
 
Uznatelné náklady:  



veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu, ve speciální části pak výhradně na odměny trenérů 
mládeže v klubech  
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo  jiné 
personální náklady poskytnuté  jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, náklady na propagaci sportovního svazu a 
sportovního odvětví, náklady na propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 
V rámci  zadání  kritérií  nejprve  definovat  výběr  cca  70  sportovních  svazů. U  takto  vybraných  svazů  stanovit 
procentuální podíl,  který by měl  zvýhodnit  sportovní  svazy  s vyšší aktivní  členskou  základnou. Důležitá bude  
objektivizace (sjednocení metodiky napříč svazy, sledovatelnost struktury systému svazových soutěží, přehledů 
termínových  a  výsledkových  listin  a  soupisek  účastníků  utkání/zápasu/soutěže),  a  dále  rovněž  kontrolní 
mechanismy,  za  základní minimum  lze  považovat  porovnání,  jak  toto  číslo  eviduje  svaz  a  jaká  bude  suma 
klubových  evidencí  osob  s touto  charakteristikou.  Vypočtený  podíl  pak  sportovním  svazům  garantovat 
minimálně 2, maximálně 4 roky.  
Dotace v subprogramu A se dotace rozdělí tak, že každému sportovnímu svazu, který splní podmínky programu, 
je  přidělen  základní  příspěvek  ve  výši  200  tis.  Kč.  Vybraných  70  sportovních  svazů  obdrží  další  doplňkový 
příspěvek ve výši 100 tis. Kč a dále diferencovaný příspěvek na základě vypočteného procentuální podílu. 
Dotace  v subprogramu  B  se  dotace  rozdělí  tak,  že  dotaci  obdrží  pouze  vybraných  70  sportovních  svazů  na 
základě vypočteného stejného poměru jako u subprogramu A. 
 
 
 
 

Program IV – Významné sportovní akce 
 
 
Objem:  
Cca 4%  z celkového objemu neinvestičních programů ( subprogram A 75% a subprogram B 25%) 
 
 
 
Primární příjemci:  
sportovní svazy 
 
 
Koneční příjemci:  
nejsou definováni 
 
 
Zadání programu:  
Program bude vždy obsahovat dvě části (subprogramy).  
Subprogram A bude podporovat organizační zajištění významné sportovní akce ve formě MS a ME definované 
jako  finálová  (závěrečná)  soutěž, konaná ve vymezeném období na území  České  republiky, a ze které vzejde 
mistr  světa  nebo mistr  Evropy.  Takové  akce  se  definují  pouze  v kategorii  dospělých  a  nejbližší  nižší  věkové 
kategorie. 
Subprogram B bude podporovat organizační zajištění dalších významných sportovní akcí, které však musí mít 
charakter  uceleného  podniku  (závod,  turnaj, mítink)  s definovatelným  pořadím.  Sportovní  akce  nesmí mít 
charakter kvalifikační či postupové sportovní akce na finálovou (závěrečnou) soutěž, ze které vzejde mistr světa 
nebo mistr Evropy nebo účast, nebo charakter kvalifikační či postupové sportovní akce na Olympijské hry. 



 
 
Uznatelné náklady:  
náklady  vynaložené  v souvislosti  realizací  projektu,  zejména  nájmy  sportovních  zařízení,  pobytové  náklady 
účastníků do limitu (na osobu a den), odměny rozhodčím, odměny pořadatelům a organizátorům do limitu (na 
osobu a projekt) 
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady  na  občerstvení,  investiční  náklady,  náklad  nesouvisející  s realizací  projektu,  odměny  pořadatelům  a 
organizátorům nad limit (na osobu a projekt), odměny sportovcům, náklady na propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 
Navrhuje  se  rozdělit  objem  finančních  prostředků  do  jednotlivých  subprogramů  dle  objemu  jednotlivých 
žádostí. Rozdělení uvedené v záhlaví tohoto programu je jen orientační. Konání akce významné sportovní akce 
musí být vždy, zásadně a z významné části odpovědností sportovního svazu a to i z hlediska financování takové 
akce. Proto se navrhuje stanovit maximální možný příspěvek na jednotlivou akci. Akce zařazené do subprogram 
A  jsou  omezeny  maximální  částkou  dotace  25  mil.  Kč.  Akce  zařazené  do  subprogramu  B  jsou  omezeny 
maximální částkou dotace 3 mil. Kč. 
Jako  pomocné  kritérium,  díky  němuž  se  porovnávají  jednotlivé  významné  sportovní  akce  mezi  sebou,  se 
používá počet sportovců a doprovodu účastnících se akce, návštěvnost akce, mezinárodní mediální zásah. 
V případě,  že  akce  ve  své  žádosti  překračuje  dimenzi max. možného  příspěvku,  je  třeba  je  třeba  žádat  o 
podporu  jiné  státní  instituce  mimo  rozpočet MŠMT  (např.  z kapitoly  VPS)  a  zdůvodnit  přínos  akce  (např. 
ekonomickým efektem pro státní rozpočet). 
V případě, že objem poskytnutých dotací na významné sportovní akce je nižší, než celková částka alokovaná pro 
projekt, navrhuje se nespotřebované prostředky přesunout do programu III, subprogramu A. 
 
 

Program V – Údržba a provoz sportovních zařízení 
 
 
Objem:  
Cca 20%  z celkového objemu neinvestičních programů ( subprogram A 10% a subprogram B 90%) 
 
 
 
Primární příjemci:  
sportovní svazy (subprogram A),  
střešní sportovní organizace ‐ (subprogram A, B),  
národní sportovní centra ‐ (subprogram A) 
 
 
Koneční příjemci:  
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (určeno přímo programem – subprogram B) 
 
 
Zadání programu:  
Program  je  určen  pro  podporu  udržování  a  provozování  sportovních  zařízení  ve  vlastnictví,  výpůjčce,  nebo 
dlouhodobého nájmu (dále jen provozu) a dále pro podporu udržování technických prostředků, strojů a zařízení 
sloužících  ke  sportovní  činnosti  ve  vlastnictví,  nebo  dlouhodobém  pronájmu.  Program  se  dělí  do  dvou 
subprogramů. 



Subprogram  A  podporuje  údržbu  a  provoz  sportovních  zařízení,  které  jsou  provozovány  sportovními  svazy, 
střešními sportovními organizacemi a národními sportovními centry.  
Subprogram  B  podporuje  údržbu  a  provoz  sportovních  zařízení  určen  pro  financování  údržby  a  provozu 
tělovýchovných  jednot a  sportovních  klubů,  které  svoje  žádosti podávají  výhradně prostřednictvím  střešních 
sportovních organizací. 
 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu, zejména náklady na spotřebu energií ve sportovních 
zařízení, materiál  a  služby  související  s údržbou  a  provozem  sportovních  zařízení  a  technických  prostředků, 
s jejichž použitím se údržba a provoz sportovních zařízení realizuje. 
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady, pojištění 
majetku, náklady na propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 
Navrhuje se rozdělit objem finančních prostředků do jednotlivých subprogramů podle součtů hodnoty majetku 
všech  žadatelů  v rámci  jednotlivých  podprogramů.  Rozdělení  uvedené  v záhlaví  tohoto  programu  je  jen 
orientační. 
Dále rozdělit prostředky v rámci jednotlivých subprogramů dle vlastních kritérií, přičemž kritérii pro dělení mezi 
jednotlivé subjekty by měli být hodnota majetku a výše vybraných provozních nákladů. 
 
 
 
 
 
 

Program VI – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách  
 
 
Objem:  
Cca 20%  z celkového objemu neinvestičních programů ( subprogram A 90% a subprogram B 10%) 
 
 
 
Primární příjemci:  
střešní sportovní organizace 
 
 
Koneční příjemci:  
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (určeno přímo programem) 
 
 
Zadání programu:  
Vzhledem  k různorodosti  činnosti  tělovýchovných  jednot  a  sportovních  klubů  umožňuje  tento  program 
relativně  volné použití poskytnuté  dotace  v souladu  s přeloženým projektem.  Z programu  jsou podporovány 
pouze tělovýchovné  jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se 
uznávají ty, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let. Program obsahuje dva subprogramy.  



Subprogram  A  (všeobecná  část)  bude  podporovat  zajištění  základního  chodu  organizace  a  interní  zajištění 
vlastních  projektů  směřující  k prosperitě  vlastní  tělovýchovné  jednoty,  resp.  sportovního  klubu  (zejména 
v oblasti mládeže).  
Subprogram B (speciální část) je určen pro celostátní projekty tělovýchovných jednot a sportovních klubů, které 
budou v souladu se zadáním projektu vypracovaného MŠMT. Takový projekt by měl podpořit řešení problémů, 
které  zasahují  většinu  činnosti  tělovýchovných  jednot  a  sportovních  klubů,  a měl  by mít  alespoň  čtyřletou 
platnost. Navrhuje se program na podporu vybavení sportovními pomůckami (s výjimkou sportovního textilu) 
používanými sportující mládeží v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech při sportovním výkonu. 
 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu 
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo  jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, náklady na propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 
Dotace v subprogramu A se dotace rozdělí tak, že každé tělovýchovné jednotě a sportovnímu klubu je přidělen 
základní paušální příspěvek ve výši 10 tis. Kč. Zbylá část dotace subprogramu A bude vypočtena diferencovaně 
podle aktivní členské základny  jednotlivých tělovýchovných  jednot a sportovních klubů  (s vahou 1 člen = 1) a 
podle ostatní členské základny (s vahou 1 člen = 0,5) 
Dotace  v subprogramu  B  se  dotace  rozdělí  tak,  že  dotaci  obdrží  stejným  kritériem  jako  u  subprogramu  A 
s jediným rozdílem. Základní paušální příspěvek činí 20 tis. Kč 
 
 
 
 
 
 

Program VII – Organizace sportu ve střešních sportovních organizacích 
 
 
Objem:  
Cca 4%  z celkového objemu neinvestičních programů 
 
 
 
Primární příjemci:  
Střešní sportovní organizace 
 
 
Koneční příjemci:  
Regionální sportovní organizace (v případě rozhodnutí primárního příjemce) 
 
 
Účel použití:  
Činnost střešních sportovních organizací, které organizují činnost zejména sportovních svazů a tělovýchovných 
jednot,  je  nedílnou  součástí  celého  systému  sportu  v České  republice.  V mnoha  případech  jsou  primárními 
příjemci dotací určené pro konečné příjemce. Tato  činnost vyžaduje značné administrativní náklady, zejména 
na  regionálních  úrovních.    Z těchto  důvodů  je  třeba  vytvořit  prostor  pro  financování  takových  organizací. 



V navrhovaném systému  tato podpora  činí přibližně 3% celkového objemu. Z důvodů, aby účelově nevznikaly 
střešní sportovní organizace a  finanční prostředky nebyly účelově  tříštěny, se předpokládá omezení střešních 
sdružení, které mohou získat podporu z tohoto programu. 
Podpora činnosti se vztahuje pouze střešních sportovní organizace, které sdružují alespoň 20 sportovních svazů 
nebo alespoň 300 tělovýchovných jednot nebo sportovních klubů. 
 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu  
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo  jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, náklady na propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 
Základními  kritérii  pro  rozdělení mezi  jednotlivými  střešními  sportovními  organizacemi  by měla  být  kritéria 
odvozených  od  počtů  sdružených  subjektů,  a  dále  od  jejich  členské  základny,  která  bude  vypočtena 
diferencovaně podle aktivní členské základny jednotlivých tělovýchovných jednot a sportovních klubů (s vahou 
1  člen  =  1)  a  podle  ostatní  členské  základny  (s  vahou  1  člen  =  0,5).  Dalším  kritériem  by  měl  být  počet 
regionálních organizací sdružených v příslušné střešní sportovní organizaci. 
 
 
 
 

Program VIII – Organizace sportu handicapovaných 
 
 
Objem:  
Cca 1%  z celkového objemu neinvestičních programů 
 
 
 
Primární příjemci:  
střešní  sportovní  organizace,  sportovní  svazy,  jejichž  předmětem  činnosti  je  organizace  sportovní  činnosti 
handicapovaných 
 
 
Koneční příjemci:  
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (v případě rozhodnutí primárního příjemce), jejichž předmětem činnosti 
je provozování sportovní činnosti handicapovaných. 
 
 
Zadání programu:  
Program zahrnuje všechny organizace, které mají jako hlavní činnost sport handicapovaných. Jejich porovnání s 
ostatními sportovními organizacemi je díky specifikům subjektů provozujícím sport handicapovaných i celkové 
struktuře těchto organizací  je obtížné. Proto program zahrnuje  jak podporu pořádání a účasti na významných 
sportovních akcích zdravotně postižených sportovců, tak podporu činnosti sportovních svazů i tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů, a v neposlední řadě sportovní reprezentaci sportu handicapovaných.  
Vzhledem  k vyčlenění  sportovních  organizací  (střešní  sportovní  organizace,  sportovní  svazy,  tělovýchovné 
jednoty  nebo  sportovní  kluby)  v oblasti  sportu  handicapovaných  do  speciálního  programu,  neměly  by  tyto 
organizace být příjemci dotace z jiných programů. 



 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu 
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo  jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, náklady na propagaci a marketing. 
 
 
Zadání kritérii: 
Je třeba ustavit taková kritéria, která zohlední charakter jednotlivých organizací (střešní sportovní organizace, 
sportovní svaz, tělovýchovná jednota nebo sportovní klub) a charakter jejich činnosti (sport handicapovaných). 
 
 

Program IX – Organizace školního sportu 
 
 
Objem:  
Cca 4%  z celkového objemu neinvestičních programů 
 
 
 
Primární příjemci:  
střešní sportovní organizace, jejichž předmětem činnosti je organizace školního sportu 
 
 
Koneční příjemci:  
školní sportovní kluby (v případě rozhodnutí primárního příjemce) 
 
 
Zadání programu:  
Program zahrnuje všechny organizace, které mají jako hlavní činnost školní sport. Jejich porovnání s ostatními 
sportovními  organizacemi  je  díky  specifikům  subjektů  provozujícím  školní  sport  i  celkové  struktuře  těchto 
organizací je obtížné. Proto program zahrnuje jak podporu pořádání a účasti na významných sportovních akcích 
školního sportu,  tak podporu  činnosti školních sportovních klubů, a v neposlední  řadě sportovní  reprezentaci 
školního sportu.  
Vzhledem  k vyčlenění  sportovních  organizací  (střešní  sportovní  organizace,  tělovýchovné  jednoty  nebo 
sportovní  kluby)  v oblasti  školního  sportu  do  speciálního  programu,  neměly  by  tyto  organizace  být  příjemci 
dotace z jiných programů. 
 
Uznatelné náklady: 
veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu 
 
 
Vyloučené náklady: 
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo  jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně, náklady na propagaci a marketing 
 
 
Zadání kritérii: 



Je třeba ustavit taková kritéria, která zohlední charakter jednotlivých organizací (střešní sportovní organizace, 
sportovní svaz, tělovýchovná jednota nebo sportovní klub) a charakter jejich činnosti (školní sport). 
 
 
 

Program X – Projekty pro sportování veřejnosti 

 
Objem:  
Cca 2%  z celkového objemu neinvestičních programů 
 
 
 
Primární příjemci:  
střešní sportovní organizace 
 
 
Koneční příjemci:  
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (v případě rozhodnutí primárního příjemce), sportovní svazy (v případě 
rozhodnutí primárního příjemce), 
 
 
Základní charakteristika:  
Základními  smyslem  samostatného  programu  je  podpora  veřejně  přístupných  sportovních  akcí  a  to 
jednorázových nebo dlouhodobých. Smyslem takových akcí je propagovat sport zejména mezi mládeží a tedy se 
předpokládá  i  jistá  přiměřená  míra  propagace  sportu,  zdravého  životního  stylu,  či  fair  play  vždy  však 
v souvislosti s konkrétní sportovní aktivitou. 
 
 
Uznatelné náklady:  
veškeré náklady vynaložené v souvislosti realizací projektu včetně přiměřených přímých nákladů na propagaci 
(např. 20% celkové hodnoty dotace) 
 
 
Vyloučené náklady:  
náklady na občerstvení,  investiční náklady, náklad nesouvisející s realizací projektu, mzdové náklady nebo  jiné 
personální náklady poskytnuté jedné osobě nad 300.000 Kč ročně,  
 
 
Základní kriteriální dělení: 
Základem  pro  rozdělení  dotace mezi  jednotlivé  projekty  je  počet  účastníků  projektů,  vždy  však  bude  třeba 
posuzovat  podaný  projekt  individuálně  z hlediska  jeho  dopadu  pro  sportování  veřejnosti,  ale  z hlediska 
propagace sportu mezi veřejností. 
 
 

Závěr: 
    Kromě inovace systému stávajícího programového dotačního financování bude nezbytné sjednotit a nově 

definovat jednoznačně měřitelná kritéria pro posuzování nároků jednotlivých žadatelů v jednotlivých 

programech tak, aby bylo možné objektivně a spravedlivě posoudit pořadí všech žadatelů bez jakéhokoli 

zkreslování či dodatečných nesystémových zásahů.  



      Třetím nezbytným opatřením potom bude restrukturalizace jednotlivých spolků působících v oblasti sportu 

formou úprav svých Stanov tak, aby vycházely ve své struktuře z ustanovení nového Občanského zákoníku a 

současně, aby jejich struktura odpovídala hierarchii spolků zabývajících se sportovní činností (střešní sportovní 

organizace, sportovní svaz, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, sportovní oddíly apod.) tak, aby bylo jasné 

a zřejmé, jak, kolik a jakým způsobem mohou jednotlivé organizace v celé své struktuře čerpat programové 

dotace ze státního rozpočtu.  

 

 

 

 

Návrh objemu prostředků v programech MŠMT                   
(bez stanoveného objemu Kč/rok) 

 

-  Investiční programy 15 % Z toho   
 - a Investiční program – akce velkého rozsahu (do 20 mil. Kč)  45% 
 - b  Investiční program – akce malého rozsahu (do 3 mil. Kč)  35% 
 - c Investiční program – stroje, přístroje a zařízení     5 % 
 - d Investiční program -  Národní sportovní centra   15 % 
-  Resortní sportovní centra    5 % 
-  Neinvestiční programy 80%, 

z toho: 
 

I  Sportovní reprezentace 10 %  
II  Talentovaná mládež 10 %  
III  Organizace sportu ve sportovních svazech 25% z toho: 
 III a  Organizace sportu ve sportovních svazech - všeobecná  65% 
 III b Organizace sportu ve sportovních svazech - speciální  35% 

IV  Významné sportovní akce 4 % z toho: 
 IV a Významné sportovní akce – MS, ME  75 % 
 IV b Významné sportovní akce – ostatní   25 % 

V  Opravy a údržba sportovních zařízení 20 % z toho: 
 V a Opravy a údržba sportovních zařízení celostátních spolků  10 % 
  V b  Opravy a údržba sportovních zařízení TJ/SK        90 % 

VI  Organizace sportu v tělovýchovných jednotách a sportovních 
klubech 

20 % z toho: 

 VI a Činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů - 
všeobecná 

 90% 

 VI b Činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů - speciální  10 % 
VII  Organizace sportu ve sportovních organizacích 4 % 
VII

I 
 Sport zdravotně postižených 1 % 

IX  Školní sport 4 % 
X  Projekty pro sportování veřejnosti 2 % 
  CELKEM     100 % 
 

 


	05_Košilka VV_Návrh koncepce státní podpory sportu v ČR vč…
	05_důvodová zpráva
	05_ČUS -návrh Zásad Koncepce rev
	05_návrh ČUS na financování

