Dotační neinvestiční program
ORGANIZACE SPORTU 2018
(Č. j.: MSMT- 2778/2018-1)

V Praze dne 13. února 2018
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1. Úvodní ustanovení
1.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje na základě § 6b odst. 1
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře
sportu“),
na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
tento dotační neinvestiční program

Organizace sportu 2018
(dále jen „Program“).
1.2. Program vychází z Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025, přijaté usnesením vlády
č. 591 ze dne 27. června 2016 a je naplněním úkolů stanovených pro MŠMT zákonem o podpoře
sportu v oblasti zabezpečení finanční podpory sportu ze státního rozpočtu.

2. Cíle Programu
2.1. Hlavním cílem Programu je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu
talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované
a neorganizované sportovce, prostřednictvím sportovních organizací; podpora pomocí Programu
bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé aktivity, které napomáhají rozvoji,
rozšiřování a zkvalitňování sportovní činnosti zajišťované prostřednictvím jednotlivých sportovních
organizací ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“).
2.2. Dalšími cíli Programu jsou:
-

-

-

-

podpora aktivit k vytvoření prostředí zajišťující sportovcům i široké veřejnosti kvalitní zázemí a
podmínky k jejich rozvoji a sportovním výkonům,
podpora sportu jakožto zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu,
formujících pozitivně osobnost, postoje a vztahy, harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice
a omezujících zdravotní rizika;
podpora vytváření nabídky pohybových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny
jednotlivých sportovních organizací s cílem navýšení celkového objemu sportovní činnosti pro
organizované i neorganizované sportovce, především z řad dětí a mládeže;
podpora soutěžního sportu a dosahování sportovních výkonů;
podpora masových sportovních akcí a tělovýchovných přehlídek;
podpora vzdělávání trenérů a trenérek, instruktorů a instruktorek, rozhodčích a cvičitelů a
cvičitelek v oblasti sportu a vytváření opatření na slaďování jejich profesního a rodinného života
podpora pravidelné všeobecné, sportovní, tělovýchovné, organizační a obsahové činnosti
sportovních organizací;
podpora rovnosti dívek a chlapců ve sportovních aktivitách se zaměřením na speciální podporu
podreprezentovaného pohlaví u jednotlivých sportů a vytváření možností pro sportovní aktivity
všech skupin obyvatelstva;
prevence negativních jevů v oblasti sportu, včetně prevence sexuálního obtěžování a genderově
podmíněného násilí.

3. Oblasti podpory
3.1. Program je členěn na další podkategorie, tzv. oblasti podpory, takto:
a)
b)
c)
d)

Oblast podpory 1 – Podpora školního a univerzitního sportu;
Oblast podpory 2 – Podpora organizace sportu na úrovni sportovních svazů;
Oblast podpory 3 – Podpora organizace sportu na úrovni zastřešujících sportovních organizací;
Oblast podpory 4 – Podpora sportu pro všechny.
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3.2. Oblast podpory 1 – Podpora školního a univerzitního sportu je zaměřena zejména na podporu:
-

zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, dle
registrovaných stanov,
organizace sportovní činnosti školních sportovních klubů a univerzitních sportovních klubů,
sportovní činnosti žáků školních sportovních klubů,
sportovní činnosti žáků základních škol vykonávané na základě ověřené metodiky MŠMT,
organizace a podpora specifických soutěží školního sportu místního, regionálního i celostátního
charakteru,
organizace a podpora univerzitních soutěží,
mezinárodní zastupování a sportovní reprezentace ČR v oblasti školního a univerzitního sportu,
pořádání mezinárodních sportovních akcí školního a univerzitního sportu v ČR a účast na
mezinárodních sportovních akcích školního a univerzitního sportu v zahraničí.

3.3. Oblast podpory 2 – Podpora organizace sportu na úrovni sportovních svazů je zaměřena zejména na
podporu:
-

zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle
registrovaných stanov,
organizace a rozvoje daného sportu na území ČR,
organizace národních sportovních soutěží,
pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí,
zajištění podpory sportovní reprezentace ČR,
pořádání rozvojových programů daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí,
spolupráce s mezinárodní sportovní federací,
šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť,
vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci daného sportovního odvětví včetně
zahraničních stáží,
rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů,
budování sítě kvalifikovaných trenérů,
antidopingového programu,
zajištění legislativního rámce pro fungování sportovního svazu a jím reprezentovaného
sportovního odvětví,
zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem.

3.4. Oblast podpory 3 – Podpora organizace sportu na úrovni zastřešujících sportovních organizací je
zaměřena zejména na podporu:
-

-

zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní
organizace, dle registrovaných stanov,
zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních
organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění
odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších,
propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

3.5. Oblast podpory 4 – podpora sportu pro všechny je zaměřena zejména na podporu:
-

organizace pravidelných pohybových aktivit pro širokou veřejnost bez ohledu na výkonnostní
stránku či úroveň pohybové zdatnosti, zajišťovaných sportovními organizacemi,
vícegeneračních a rodinných pohybových programů,
pohybových programů pro seniory,
organizaci sportovních přehlídek a masových sportovních akcí.
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4. Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace
4.1. V rámci Programu bude MŠMT zveřejňovat jednotlivé výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace
(dále jen „Výzva“). Prostřednictvím Výzvy stanoví MŠMT veškeré náležitosti, které musí žádost o
poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) splňovat.
4.2. Pro každou vymezenou oblast podpory bude zveřejněna nejméně jedna Výzva. V rámci jedné oblasti
podpory může být zveřejněno více Výzev.
4.3. Obsahové náležitosti Výzev se řídí ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů.
4.4. Každá Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách MŠMT a bude veřejně přístupná po dobu
nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí.

5. Oprávněný žadatel
5.1. Oprávněným žadatelem v rámci Programu může být pouze sportovní organizace.
5.2. MŠMT je oprávněno ve Výzvě stanovit, že společně s příjemcem se na realizaci aktivit uvedených v
žádosti mohou podílet i další subjekty splňující definici sportovní organizace v pozici partnerů
projektu.
5.3. Podrobné vymezení okruhu oprávněných žadatelů, včetně podmínek zapojení partnerů, je-li
umožněno, bude vždy uvedeno v každé jednotlivé Výzvě zveřejněné v rámci Programu.

6. Alokace Programu
6.1. Celková alokace Programu je 1 750 000 000,- Kč.
6.2. MŠMT si vyhrazuje právo celkovou alokaci Programu uvedenou v odst. 6.1 upravit, tj. nerozdělit
veškeré prostředky celkové alokace Programu, příp. tyto prostředky navýšit, a to v závislosti na počtu
a kvalitě obdržených žádostí a na výši disponibilních prostředků.

7. Vztah Programu k dalším dotačním programům MŠMT
7.1. Prostředky dotace poskytnuté v rámci Programu lze použít na aktivity, které umožňuje věcné
zaměření příslušné Výzvy.
7.2. Pokud příslušná Výzva umožní financovat aktivity, které je možné financovat i z dalších
neinvestičních dotačních programů na podporu sportu či mládeže pro kalendářní rok 2018
vyhlašovaných MŠMT, nesmí dojít k jakémukoliv duplicitnímu hrazení stejných výdajů.

8. Vymezení pojmů
8.1. Sportovním klubem se rozumí sportovní organizace, jejíž hlavní činností je provozování a zajišťování
činnosti jednoho sportovního oddílu na místní (zpravidla obecní) úrovni. Jsou základními články
sportovních svazů a zastřešujících sportovních organizací.
8.2. Tělovýchovnou jednotou se rozumí sportovní organizace, jejíž hlavní činností je provozování a
zajišťování činnosti více sportovních oddílů na místní (zpravidla obecní) úrovni. Jsou základními
články sportovních svazů a zastřešujících sportovních organizací.
8.3. Sportovním svazem se rozumí sportovní organizace sdružující další sportovní organizace, zejména
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, která řídí a zastupuje dané sportovní odvětví v České
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republice, a která v daném sportovním odvětví primárně organizuje systémové národní soutěže;
v případě zdravotně postižených sportovců se sportovní odvětví člení podle druhu postižení. Není-li
v příslušné Výzvě výslovně stanoveno jinak, vztahuje se podpora Programu na sportovní svazy
primárně působící ve sportovních odvětvích zdravých sportovců.
8.4. Zastřešující sportovní organizací se rozumí sportovní organizace sdružující sportovní svazy dle
odst. 8.3, která primárně neorganizuje systémové národní soutěže.

9. Zrušovací ustanovení
9.1. Dnem zveřejnění dotačního neinvestičního programu státní podpory „ORGANIZACE SPORTU 2018“
se zrušují programy:
Program IX. – Organizace školního a univerzitního sportu a
Program X. – Projekty pro sportování veřejnosti,
vyhlášené MŠMT v rámci Dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu pro spolky na
období 2017-2019 pod č. j.: MSMT 29154/2016.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1. MŠMT si vyhrazuje právo Program či jednotlivé oblasti podpory zrušit, a to až do okamžiku vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Případné zrušení Programu bude zveřejněno na internetových
stránkách MŠMT.
10.2. Zrušení Programu či jednotlivých oblastí podpory je výhradně v kompetenci MŠMT.
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