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Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy 
Č.j. :  6 406/2010-50 
 
 
 
 
Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu – výdajový okruh: 

„Tělovýchova včetně programu 233510“ 
 
 
 
Materiál byl předložen na základě plánu hlavních úkolů MŠMT pro I. pololetí 2010 na 
poradu vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci. 
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Rozdělení Státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu – výdajový okruh:  

„Tělovýchova včetně programu 233510“ 
bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 6. dubna 2010 pod č.j. 6 406/2010-50  

a schváleno se zapracováním připomínek dne 14. dubna 2010. 
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ÚVOD 
 

Programy „Státní podpory sportu pro rok 2010“, včetně návrhu na vyhlášení, byly 
projednány  poradou vedení MŠMT dne 21.7. 2009 pod č.j. 13 496/2009-50. Vyhlášeny a 
zveřejněny byly na webové stránce MŠMT. Programy „Státní podpory sportu pro rok 2010“ 
jsou orientovány na vyhlášení Programů I. až  VIII, včetně programového financování 
ISPROFIN s vyhlášeným programem 233510. 
 
Porada vedení MŠMT (dále jen PV MŠMT) následně projednala související materiály: 

 „Zásady programů Státní podpory sportu pro rok 2010“ dne 27.10. 2009 pod  
č.j.: 22 834/2009-50. Jedná se o stanovení kritérií financování, metodiku posuzování 
žádostí.  

 
  Pro postup realizace, tj. uvolňování, hospodaření a vyúčtování neinvestičních dotací 

ze státního rozpočtu České republiky u NNO v oblasti sportu je využíván „Vzor 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu 
pro příslušný rok“, vč. Účelového určení a podmínek použití neinvestičních dotací 
poskytnutých v oblasti sportu, schválený dne 18.12. 2008 pod č.j. 23 831/2008-50.  

 
  Pro vyhodnocení a posouzení žádostí vč. složení poradních, interních expertních 

komisí byl schválen GP náměstka ministryně skupiny V. materiál s názvem: „Poradní 
expertní, výběrové komise v oblasti sportu pro rok 2010“ dne 9. 11. 2009 pod  
č.j. 24 335/2009-50.  
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Rozdělení státního rozpočtu 2010 – výdajový okruh: 
„Tělovýchova včetně programu 233510“ 

 
A.  Neinvestiční dotace vyhlášených Programů IV. až VIII. 

 
V oblasti „Tělovýchovy“ je podpora pro rok 2010, s charakterem tzv. „Veřejně 

prospěšných programů“ (dále jen VPP), vyhlášena Programy IV. – VIII, včetně programu 
233510, který je uveden v samostatném bodě tohoto materiálu. 

Přijímání projektů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 31.10. 2009. Zpracování 
doložených podkladů jednotlivých žádostí a kompletní příprava dokumentace pro činnost 
expertních komisí probíhaly do 31.12. 2009. Oponentní a výběrové řízení ke všem 
vyhlášeným programům se uskutečnily v průběhu měsíce ledna 2010. Jednotlivé komise 
ukončily svoji činnost ke dni 19.2. 2010.  

Součástí rozdělení dotací výdajového okruhu – neinvestičních dotací je i tzv. oblast 
„Ostatní dotace“, která má zvláštní režim s charakterem otevřené celoroční podpory malých 
sportovních a tělovýchovných akcí. 

 
1. Tělovýchova – tzv. Veřejně prospěšné programy  

Program IV. – „Sportovní střediska“ je zaměřen na činnost a rozvoj sportovně 
talentovaných sportovců, kteří jsou členy sportovních středisek. Program je určen na 
podporu sportovních talentů olympijských sportů. Dotace se uskutečňuje na základě 
specifických zásad pro období olympijského cyklu a je poskytována pouze pro NNO 
v oblasti sportu. 

Program V. – „Sport pro všechny“ je určen pro sportovní a tělovýchovnou činnost 
dětí, mládeže a dospělých, včetně pohybových aktivit občanů starších 60 let. 

Program VI. – „Sport a škola“ je zaměřen na podporu činnosti a vytváření podmínek 
pro široké sportovní aktivity a soutěže žáků a studentů, kteří jsou členy školních 
sportovních klubů, včetně studentských a univerzitních sportovních organizací. 

Program VII. – „Sport zdravotně postižených“. Cílem je zajistit podporu činnosti 
občanským sdružením, které se orientují na aktivní sportovní, pohybovou činnost jejich 
členů a integraci zdravotně postižených sportovců ve sportovní oblasti. 

Program VIII. – „Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení“ je 
orientován na podporu zajištění údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení 
v oblasti sportu. 

 
Pro objektivní rozdělování finančních prostředků jsou vypracovány zásady, principy a 

kritéria výběru a realizace poskytovaných státních dotací u jednotlivých vyhlášených 
programů. Jedná se o základní materiál, dle kterého jsou vybírány a rozdělovány finanční 
prostředky ze státního rozpočtu pro rok 2010. Posuzování jednotlivých projektů probíhalo 
podle schválené metodiky a ve schváleném složení expertních komisí. Konečné rozhodnutí o 
rozdělení státní dotace bylo projednáno na Gremiální poradě náměstka ministryně skupiny V., 
včetně stanovení podílu realizovaných žádostí ve vztahu ke značnému převisu – rozdílu mezi 
obdrženými požadavky a možnostmi státního rozpočtu. 

 
Zápisy z jednotlivých komisí Programů IV. – VIII. včetně rozdělení dotací na jednotlivé 

„Projekty“ a ostatní doklady k jednání komisí Veřejně prospěšných programů  (žádosti, čestná 
prohlášení členů komisí, jednotlivé Projekty a prezenční listiny)  jsou uloženy na odboru 50. 
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Přehled  o projektech VPP pro rok 2010 

Program Předloženo  
projektů 

Doporučeno
projektů 

IV. Sportovní střediska 37 37 
V.      Národní program podpory Sportu pro všechny 33 10 
VI.     Sport a škola 5 3 
VII. Sport zdravotně postižených 7 3 
VIII.  Údržba a provoz sportovních a TV zařízení 107 51 

C e l k e m 189 104 
 
Poznámka: V přehledu jsou uvedeny i projekty, které jsou součástí žádostí předložených 
zastřešujícími sdruženími. V závěrečném rozdělení uvádíme ucelené dotace ve vazbě na 
žádosti občanských sdružení. V průběhu výběrového řízení bylo konstatováno, že řada 
předložených projektů nesplňovala věcné podmínky programů nebo je naplňovala pouze 
částečně, v některých případech byly projekty předloženy po termínu. 
 
 
2. Rozdělení neinvestičních dotací 

 
Pro VPP v roce 2010 je stanoven finanční objem ve výši 312 624 tis. Kč, vč. položky 

„Ostatní dotace“ s objemem 922 tis. Kč.  
 

Přehled rozdělení neinvestičních finančních prostředků pro jednotlivé programy oblasti 
„Tělovýchova“ - VPP pro rok 2010: 
 
Tělovýchova – „Veřejně prospěšné programy“                     celkem    312 624 tis. Kč 

 Sportovní střediska ( Program IV.)       74 000 tis. Kč 
 Národní program Sport pro všechny ( Program V.)     31 000 tis. Kč 
 Sport a škola ( Program VI.)       20 000 tis. Kč 
 Sport zdravotně postižených ( Program VII.)                   9 000 tis. Kč 
 Údržba a provoz ( Program VIII.)    (Rezerva = 20 100 tis. Kč*)          177 702 tis. Kč 

                311 702 tis. Kč 
 Ostatní dotace               922 tis. Kč 

 Po schválení návrhu rozdělení dotací budou vydávána Rozhodnutí MŠMT pro 
jednotlivé příjemce dotací. Poskytování státní dotace se realizuje dle schváleného „Vzoru 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro 
příslušný rok“ č.j. 23 831/2008-50, včetně Přílohy č. 1 „Účelové určení a podmínky použití 
neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu“.   

Prostředky tvořící rezervu jsou určeny na krytí mimořádných, významných akcí a 
situací ve sportu a tělovýchově v průběhu kalendářního roku 2010 a jsou v zodpovědnosti 
náměstka skupiny V. Mimořádné situace se řeší na základě předložených žádostí dle zásad 
pro vyhlášené programy pro rok 2010.  

Státní podpora v mimořádných situacích je řešena pravidly zvláštního režimu  
čj. 16 841/2008-50, která jsou v souladu se Směrnicí upravující předběžnou řídící finanční 
kontrolu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od 1. 1. 2005 č.j. 29 570/2004-17 
v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších dodatků“. 



 5

3. Komentář k jednotlivým programům 
Celkový přehled rozdělení neinvestičních dotací v oblasti „Tělovýchova“ na rok 2010 

je uveden v příloze č. 1.   
 

PROGRAM IV. – „Sportovní střediska“ (dále jen SpS) 

Rozpočet pro rok  2010 ...................................................................................... 74 000 tis. Kč 
z toho navýšení v průběhu roku............................................................................   3 000 tis. Kč 

Dotace jsou poskytovány pouze občanským sdružením – NNO v oblasti sportu, které pečují o 
sportovně talentovanou mládež ve věkové kategorii 6 – 15 let. V některých případech 
spolupracují se zástupci těch základních škol, kde jsou zařazeni talentovaní sportovci. 
Na základě kritérií o talentovanou mládež je rozpočet stanoven pro 37 olympijských sportů. 
S ohledem na přípravu nové státní koncepce v oblasti sportu je připravováno plánované 
rozšíření podpory SpS s případným novým pojetím věkových kategorií s nárůstem finančního 
objemu. Součástí materiálu je přehled SpS, viz příloha č. 2. 
 

 PROGRAM V. – „Národní program Sportu pro všechny“ (dále jen Sport pro všechny) 
Rozpočet pro rok  2010 ……………………………………………..………...  31 000 tis. Kč 
z toho  
předfinancování Gymnaestrády 2011 ...................      2 000 tis. Kč 

Dotace je orientována na podporu činnosti sportovních a tělovýchovných sdružení  
a organizací, zejména se zaměřením na pravidelnou činnost v oblasti sportu pro všechny.  
Stanovené priority účelového vymezení jsou:  

 Pravidelná sportovní a tělovýchovná činnost dětí a mládeže ve věku 6 -18 let 
 Otevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových sportovních kampaní 

se zaměřením na zdravý a aktivní životní styl 
 Projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let 
 Vzdělávání dobrovolných pracovníků v oblasti sportu pro všechny 
 Tělovýchovná reprezentace 
 Věda a výzkum v oblasti sportu  

Součástí materiálu je přehled konkrétních dotací pro oblast: SS–NNO (sportovní svazy),  
Jm–NNO (jmenovité akce) včetně podpory významných sportovních akcí a činnosti 
organizací, viz příloha č. 3. 

 
PROGRAM VI. – „Sport a škola“  

Rozpočet pro rok 2010 ……………………………………………..………...   20 000 tis. Kč 

Dotace je každoročně určena na podporu činnosti, zejména středních a univerzitních 
sportovních a tělovýchovných sdružení, organizací, které splňují podmínky stanovené 
v Zásadách k uvedenému programu.  
Stanovené priority účelového vymezení jsou:  

 Pravidelná sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve 
věkové kategorii 6 – 26 let, 

 Soutěže žáků a studentů školních a univerzit. sport. klubů republikového charakteru, 
 Pohybové aktivity zaměřené na zdravotně oslabené žáky a studenty, 
 Podporu projektů Center sportu na školách, 
 Mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních 

školských a studentských organizacích pořádaných na území České republiky.  
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PROGRAM VII. – „Sport zdravotně postižených“  
Rozpočet pro rok 2010 ……………………………………………..………...     9 000 tis. Kč 
z toho: 
podpora paralympijských a deaflympijských nadějí .........................................    2 000 tis. Kč 
(specifické účelové vymezení) 
 
Dotace je určena na podporu činnosti zdravotně postižených sportovců, kteří jsou členy 
sportovních a tělovýchovných sdružení a organizací, které splňují podmínky stanovené 
v Zásadách k uvedenému programu.  
Podpora zohledňuje sportovní činnost v oblasti speciálních olympiád a všechny druhy 
zdravotního postižení: zrakově postižení, spastic handicap, mentálně postižení, vnitřně 
postižení, tělesně postižení a neslyšící sportovci. 

Stanovené priority účelového vymezení jsou:  
 Zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti 
 Zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti 
 Podpora mezinárodních soutěží zdravotně postižených sportovců, pořádaných na 

území České republiky 
Celkový počet obdržených žádostí je 7, z toho 4 nesplnily podmínky vyhlášeného programu 
na rok 2010. 
 

PROGRAM VIII. – „Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení“  
Rozpočet pro rok 2010 ……………………………………….……..………   177 702 tis. Kč 
z toho rezerva č.1  ...........................................................................................       3 612 tis. Kč 
          rezerva č.2 – bude uvolněna po jednání vlády,  č.j. 8 498/2010-50 ....     20 100 tis. Kč 
 
V souladu se „Zásadami Programu VIII“ bylo stanoveno členění žádostí a jejich realizace 
v obsahových skupinách 1. až 3. Po projednání ve výběrové komisi bylo doporučeno 
realizovat uvedenou záležitost v následujícím členění.  
Pro první skupinu zastřešujících organizací se rozdělí 77 % celkového objemu, druhá skupina 
samostatných organizací činí 4 % objemu a pro třetí skupinu sportovních svazů a jmenovitých 
akcí je přičleněn objem ve výši 19 % celkových finančních prostředků.  
Expertní, výběrová komise doporučila zapracovat další specifická kritéria pro rozdělení, která 
zohledňují hodnotu majetku (hodnota kritéria 85%), na který se poskytuje podpora, a 
členskou základnu (hodnota kritéria 15%). Návrh byl akceptován.  

Rozdělení finančních prostředků Programu VIII., viz. příloha č. 4.    
Přehled obdržených žádostí u Programu VIII., viz. příloha č. 5.    
Rozdělení: 

1. skupina ………………………….   135 600 tis. Kč     z toho rezerva č.2 = 20 100 tis. Kč 
2. skupina ………………………….       7 100 tis. Kč 
3. skupina ………………………….     31 390 tis. Kč  
                                                               174 090 tis. Kč 
rezerva č.1                                                 3 612 tis. Kč 

Z rezervy je doporučeno řešit: 
 poměrný schodek při propočtu s ohledem na počet členské základny, resp. hodnoty 
majetku u sportovních svazů a organizací, 

 mimořádné záležitosti sportovních sdružení vzniklé v průběhu roku. 
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PROGRAM  OD  – „Ostatní dotace“  

Rozpočet pro rok  2010 ……………………………………………..………          922 tis. Kč 

Státní podpora v oblasti tzv. „Ostatní dotace“ je ve většině případů zaměřena na podporu 
menších sdružení, která zpravidla nesplňují podmínky pro poskytování státní dotace v rámci 
„Programů státní podpory sportu pro rok 2010“. Dotace jsou jednorázové, na určitou, 
konkrétní akci a netýkají se celoroční činnosti NNO.  
Jejich rozdělení je uskutečňováno v průběhu kalendářního roku, dle došlých žádostí, které 
nemají stanovený termín předkládání. Ostatní dotace mají charakter mimořádných záležitostí 
a jsou řešeny pravidly zvláštního režimu č.j. 16 841/2008-50_OD, která jsou v souladu s 
interní směrnicí MŠMT č.j. 29 570/2004-17.   

 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Dotace vyhlášeného Programu 233510 
 
 

Celkem Program 233510 .......................................................................           600 000 tis. Kč 
 
Programové financování, tj. Program 233510 se zaměřením na poskytování dotací a 

čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, určených na podporu rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny ve sportu je rozdělen na podprogramy: 

 Podprogram 233512 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
sportovních organizací  ……………………………    432 769 tis. Kč 

 Podprogram 233513 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
sportovní reprezentace …………………………….    144 132 tis. Kč 

 
 

 
1. Rozdělení investičních dotací 
 

MŠMT stanovuje postup pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního 
rozpočtu v „Zásadách pro Program 233510“ pod  č.j. 22 834/2009-50_P-233510. 

 

Přehled  o projektech Programu 233510 pro rok 2010 

Program Předloženo  
projektů 

Doporučeno
projektů 

1. Podprogram 233512 430 118 
2.     Podprogram 233513 51 30 

C e l k e m 481 148 
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2. Komentář k jednotlivým programům 
 

Přehled podaných žádostí je zpracován v elektronické podobě a je připraven 
ke zveřejnění na internetových stránkách MŠMT.  

Posuzování jednotlivých projektů probíhalo na jednáních expertní, výběrové komise v 
období od 26.1. 2010  do 2.2. 2010. Komise navrhla úpravu metodiky, která se týká zaměření 
jednotlivých občanských sdružení.   

 
Podprogram 233512 

Rozpočet pro rok  2010 ……………………………………………………… 432 769 tis. Kč 
Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši……………  2 653 323 tis. Kč 

Realizováno ve vztahu ke státnímu rozpočtu bude  pouze 16,31 % obdržených požadavků. 

V souladu se „Zásadami Programu 233510“ bylo stanoveno členění žádostí v podprogramu 
233512 a jejich realizace v obsahových skupinách 1. až 3.   

Skupina č. 1 s objemem finančních prostředků ve výši 144 449 tis. Kč je určena pro 
zastřešující organizace s celorepublikovou působností. Pro skupinu č. 1 expertní, výběrová 
komise doporučila zapracovat další specifická kritéria pro rozdělení, která zohledňují hodnotu 
majetku, na který se poskytuje podpora, a členskou základnu u střešních organizací.  

Skupina č. 2 s objemem finančních prostředků ve výši 12 100 tis. Kč je určena pro 
NNO  s celorepublikovým nebo nadregionálním významem. Pro skupinu č. 2 komise navrhla 
k realizaci investiční záměry NNO s celorepublikovým charakterem.  

Skupina č. 3  s objemem finančních prostředků ve výši 276 220 tis. Kč je určena pro 
NNO  s regionálním nebo specifickým významem. Pro skupinu č. 3 komise doporučila 
zohlednit příslušnost ke sportovnímu odvětví podle úspěšnosti daného sportu, včetně 
demografické struktury krajů. Návrh byl akceptován.  
Rozdělení finančních prostředků u Programu 233512 , viz. příloha č. 6.    
Přehled obdržených žádostí u Programu 233512, viz. příloha č. 7.    
 
Podprogram 233513 

Rozpočet pro rok  2010 ……………………………………………………… 144 132 tis. Kč 
Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši……………..   362 206 tis. Kč 

Realizováno, ve vztahu ke státnímu rozpočtu, bude  pouze 39,8 % obdržených požadavků. 

Dotace jsou orientovány na podporu sportovní reprezentace, která je zabezpečována NNO 
s významným podílem na sportovní reprezentaci ČR a Resortními sportovními centry MO, 
MV a MŠMT. Komise na základě odborného posouzení navrhla rozdělení finančních 
prostředků dle přehledu. 

Skupina č. 1 s objemem finančních prostředků ve výši 46 891 tis. Kč je určena pro rezortní 
sportovní centra MO, MV a MŠMT. 
Skupina č. 2 s objemem finančních prostředků ve výši 57 441 tis. Kč je určena pro NNO  
s celorepublikovým nebo nadregionálním významem. 
Skupina č. 3  s objemem finančních prostředků ve výši 39 800 tis. Kč je určena pro NNO  
s regionálním nebo specifickým významem. 

 
Přehled obdržených žádostí u Programu 233513, viz. příloha č. 8.    
Rozdělení finančních prostředků u Programu 233513 , viz. příloha č. 9.    
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4. Závěr 
Je nutné upozornit, že při realizaci schválených investičních záměrů Programu 233510 
v průběhu roku, obdobně jako v letech minulých, dochází ke změnám, jak v oblasti 
změnového řízení, tak při změně objemů, ale při odstoupení a zrušení akce. Z tohoto důvodu 
se jedná o operativní charakter změn, které řeší odbor 50 ve spolupráci s odborem 19 a 
následně projedná Gremiální porada skupiny 5 a schvaluje náměstek ministra skupiny 5, dle 
usnesení porady vedení MŠMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
 
1. Přehled „Rozdělení neinvestičních dotací na rok 2010 – „Tělovýchova bez programu 

233510“ 
2. Přehled Sportovních středisek – Program IV. 
3. Přehled dotací Sportu pro všechny - Program V.  
4. Rozdělení finančních prostředků - Program VIII. 
5. Přehled obdržených žádostí - Program VIII. 
6. Rozdělení finančních prostředků - Podprogram 233512 
7. Přehled obdržených žádostí - Podprogram 233512 
8. Rozdělení finančních prostředků - Podprogram 233513 
9. Přehled obdržených žádostí - Podprogram 233513 
10. Přehled zkratek uvedených v materiálu 

 
 
 
 
 
 
 
 


