Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
čj. MŠMT-7734/2012-50

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“

Materiál byl předložen na základě plánu hlavních úkolů MŠMT pro I. pololetí 2012 na
poradu vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci.
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Rozdělení Státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“
bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 6. března 2012 pod č.j. MŠMT-7734/2012-50
a schváleno se zapracováním připomínek.

ÚVOD
Programy „Státní podpory sportu pro rok 2012“, včetně návrhu na vyhlášení, byly
projednány poradou vedení MŠMT dne 19.7. 2011 pod č.j. 18 813/2011-50. Vyhlášeny a
zveřejněny byly na webové stránce MŠMT - www.msmt.cz.
Programy „Státní podpory sportu pro rok 2012“ jsou orientovány na vyhlášení
Programů I. až V, včetně programového financování EDS/SMVS s vyhlášeným programem
133510.
Podpora činnosti v oblasti sportu roku 2012
Rozpočet celkem (včetně EDS/SMVS) činí
z toho:
běžné výdaje
výdaje na ISPROFIN

2 982 784 tis. Kč
2 362 684 tis. Kč
620 100 tis. Kč

Na podporu činnosti v oblasti sportu je ve státním rozpočtu na rok 2012 (včetně EDS/SMVS)
vyčleněno 2 982 784 tis. Kč, v této částce je zapracována podpora organizace sportu (částka
280 mil. Kč a navýšení o 800 mil. Kč) – vyhlášený program V.
Z toho je rozpočet členěn na výdajové okruhy:



Sportovní reprezentace
Všeobecná sportovní činnost

1 065 160 tis. Kč
1 917 624 tis. Kč

V rámci výdajového bloku „Podpora činnosti v oblasti sportu“ je zabezpečováno plnění
úkolů vyplývajících ze:
• zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
ČR, ve znění pozdějších předpisů,
• zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ze dne 28. února 2001, ve znění pozdějších
předpisů,
• usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v ČR.
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Rozdělení státního rozpočtu 2012 – výdajový okruh: „Všeobecná sportovní
činnost“
V roce 2012 je celkový objem finančních prostředků dle státního rozpočtu pro oblast
„Všeobecná sportovní činnost“ ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 917 624 tis. Kč
z toho:
a) státní podpora v oblasti „Veřejně prospěšných programů“ s následným rozdělením:
¾ Všeobecná sportovní činnost …………………………….…
z toho vyhlášené programy:

1 297 524 tis. Kč

Program III – Všeobecná sportovní činnost ………

63 524 tis. Kč

Program IV – Údržba a provoz sport. zařízení ……

154 000 tis. Kč

Program V – Organizace sportu …………….…….

1 080 000 tis. Kč

b) podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací, vč.
sportovní reprezentace – EDS/SMVS s následným rozdělením:
¾ kapitálové výdaje – Program 133510 ……………………..
z toho:
Podprogram 133512 – „Všeobecná sportovní činnost“ - plán
Podprogram 133513 – „Sportovní reprezentace“ - plán

620 100 tis. Kč
460 000 tis. Kč
160 100 tis. Kč

Poznámka: Program 133510 je od roku 2011 realizován podle nové dokumentace
schválené MF pro období 2011 až 2014.
Všeobecná sportovní činnost
Od roku 2011 došlo k obsahové změně závazného ukazatele „výdaje na všeobecnou
sportovní činnost“. U oblasti sportu pro všechny došlo k sjednocení podpory pro oblast
veřejně prospěšných akcí, oblast péče o školní mládež mimo rámec vyučování a oblast
podpory zdravotně postižených sportovců. Tím došlo ke sloučení veřejně vyhlášených
programů dle obsahového zaměření a charakteristiky všeobecné sportovní činnosti.
Hlavní zásady rozdělení státní dotace na všeobecnou sportovní činnost pro rok 2012
jsou zpracovány v souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 9. března 2011
č. 167 „o Koncepci státní podpory sportu v České republice“.
S ohledem na tyto zásady je zpracován systém rozdělování finančních příspěvků pro
celou oblast sportu pro všechny a pro oblast údržby a provozu sportovních zařízení.
V rámci tohoto systému je hlavním cílem podpora všech věkových kategorií, pravidelné
sportovní činnost, ale i jednorázových akcí sportu pro všechny, sportovní činnosti na školách
a sport handicapovaných. Podpora údržby a provozu se uskutečňuje dle možností státního
rozpočtu, kdy požadavky občanských sdružení převyšují finanční možnosti cca v poměru
60% : 40%.
V oblasti „Všeobecné sportovní činnosti“ je podpora pro rok 2012, s charakterem tzv.
„Veřejně prospěšných programů“ (dále jen VPP), vyhlášena Programy III, IV a V, včetně
investičního EDS/SMVS programu 133510. Od roku 2012 je podpora malých akcí tzv.
„Ostatní dotace“ zrušena.
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Přijímání žádostí a stanovených podkladů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 30. 9.
2011. Zpracování doložených podkladů jednotlivých žádostí a projednání kompletní
dokumentace při expertním projednání bylo ukončeno ke dni 28. 1. 2012. Následné propočty
pro oblast všeobecně sportovní činnost se uskutečnila v průběhu měsíce února 2012.
Finanční prostředky budou využity na:
¾ podporu speciálních projektů pohybových aktivit celostátního rozsahu zaměřených na
širokou veřejnost, zejména mládež, rodinu a seniory,
¾ podporu tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu pro všechny,
¾ podporu programů vzdělávání dobrovolných pracovníků pro oblast sportu
pro všechny a pracovníků informačních a rekondičních center,
¾ podporu udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém
nájmu občanských sdružení (min. na dobu 10 let),
¾ podporu školních, studentských a univerzitních sportovních klubů,
¾ podporu vytváření podmínek pro zapojení zdravotně postižených do pravidelné sportovní
činnosti, které plní stanovené podmínky,
¾ podporu sportovní přípravy žáků tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na
základních školách prostřednictvím vybraných sportovních svazů.

KOMENTÁŘ k jednotlivým programům
1.

PROGRAM III - Všeobecná sportovní činnost

Program je určen na podporu oblasti „Sportu pro všechny“ se zaměřením na sportovní
činnost dětí, mládeže, ale i dospělých, včetně pohybových aktivit občanů starších 60 let.
Součástí je i oblast „Sport a škola“ se zaměřením 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.
Samostatnou oblastí je „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.
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 2012.
Posuzování jednotlivých projektů probíhalo podle schválené metodiky a ve schváleném
složení expertních komisí. Návrh na rozdělení státní dotace bylo projednáno na Gremiální
poradě náměstka skupiny V, včetně stanovení podílu realizovaných žádostí ve vztahu ke
značnému převisu – rozdílu mezi obdrženými požadavky a možnostmi státního rozpočtu.
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Zápisy z jednání expertní komise Programu III, včetně rozdělení dotací na jednotlivé
„Projekty“ a ostatní doklady (žádosti, čestná prohlášení členů komisí, jednotlivé Projekty a
prezenční listiny) jsou uloženy na odboru 50.
Všeobecná sportovní činnost
Rozpočet pro rok 2012 ……………………………………………..………... 63 524 tis. Kč
z toho:
sportovní činnost ……………………
39 400 tis. Kč
kampaň „Sportuj s námi“…………..
5 400 tis. Kč
zdravotně postižení sportovci………
9 700 tis. Kč
podpora 150. výročí ČOS ….………
5 000 tis. Kč
rezerva ….….…………………………
4 024 tis. Kč
63 524 tis. Kč
Na Program III bylo předloženo celkem 157 žádostí o dotaci. Z toho bylo 45 žádostí,
resp. projektů, které byly podány TJ/SK, proto nesplnily základní vyhlášené podmínky. Další
žádosti byly od sportovních svazů, které byly hodnoceny v souvislosti s podporou kampaně
„Sportuj s námi“ realizované prostřednictvím sportovních svazů. Ostatní žádosti byly
projednány a komise doporučila realizovat projekty s uvedeným finančním objemem.
Rozdělení státních dotací pro Program III je uvedeno v příloze.

Rozdělení dotací pro oblast Sport pro všechny
Občanské sdružení

v tis. Kč
Dotace

1

AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

17 300,0

2

ČAUS

Česká asociace univerzitního sportu

4 200,0

3

SSS ČR

Česká asociace akademických technických sportů

4

Svazy

Kampaň „Sportuj s námi“ – sportovní svazy

5 400,0

5

KČT

Klub českých turistů

2 300,0

6

OREL

OREL – Křesťanská tělovýchovná organizace

7

ČASPV

Česká asociace sportu pro všechny

6 300,0

8

ČOS

Česká obec sokolská

6 500,0

9

ATJSK

Asociace Tělovýchovných jednot a Sportovních klubů

5

500,0

600,0

700,0

10

SSS ČR

Sdružení sportovních svazů České republiky

1 000,0

(servisní organizace pro sport. svazy, viz příloha)

11

ČHSO

České hnutí speciálních olympiád

700,0

12

ZPS

Zdravotně postižení sportovci

9 000,0

13

ČOS

Česká obec sokolská

5 000,0

(podpora 150. výročí - 2012)

CELKEM

59 500,0
4 024,0

Rezerva programu III.

2.

PROGRAM IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

Program je orientován na podporu zajištění údržby a provozu sportovních zařízení
v oblasti sportu. Od roku 2012 je rozdělení státní podpoře řešeno podle nových kritérií zásad
programu, kde jsou žádosti posuzovány bez rozdělení do skupin. Jsou zohledněny podmínky
stanovené při veřejném vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2012. Jedná se o předkládání
žádostí pouze prostřednictvím národních sportovních svazů. Po projednání ve výběrové
komisi bylo doporučeno realizovat žádosti dle schválených kritérií.
Na Program IV bylo předloženo celkem 112 žádostí o dotaci. Z toho bylo 49 žádostí,
resp. projektů, které byly podány TJ/SK, proto nesplnily základní vyhlášené podmínky. Další
žádosti byly od sportovních organizací, které neměly ve stanovách podmínku na přímou
realizaci sportovní činnosti. Ostatní žádosti byly projednány a komise doporučila realizovat
projekty s uvedeným finančním objemem. Rozdělení státních dotací pro Program IV je
uvedeno v příloze.
Od roku 2012 musel každý žadatel vedle žádosti předat i elektronicky zpracovaný
podklad s přehledem jednotlivých sportovních zařízení. Tento podklad byl zpracován a
projednán výběrovou komisí. Celkový počet sportovních klubů byl vykázán ve výši 2 934.
Vymezující kritéria se zaměřením na:
• nepřekročení 60% výší požadavku k vykázané hodnotě majetku;
• dodržení 30% spoluúčasti u předložené žádosti o státní dotaci;
• vykázání údaje o vybíraném členském příspěvku;
• při vyšším požadavku o státní dotaci uznat pouze objem do 4 000 tis. Kč, včetně;
• žádosti občanských sdružení orientovaných na ústředí je doporučeno sloučit
s požadavky sportovních klubů a hodnotit uceleně jako jednu žádost;
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• při výpočtu zachovat výši požadovaného finančního objemu i v případě, že je
vypočtena částka vyšší;
• při výpočtu zachovat výši požadovaného finančního objemu z roku minulého
v případě, že je vypočtena částka nižší;
• při výpočtu výrazně vyšších hodnot státního příspěvku použít omezení pro stanovení
konečné částky: základní objem stanovit ve výši 20 000 tis. Kč a objem nad tuto
částku propočítat pouze v hodnotě 20%.
Postup při výpočtu:
• první fáze – výpočet základního příspěvku podle počtu přijatých žádostí sportovních
klubů (dále jen „SK“) s diferencovaným přístupem:
a) žadatelé s počtem přijatých SK v rozpětí 1 až 9 je přiznán příspěvek ve výši
10 tis. Kč na SK;
b) žadatelé s počtem přijatých SK v rozpětí 10 a více je přiznán příspěvek ve
výši 20 tis. Kč na SK.
• druhá fáze – výpočet základního příspěvku pro samotného žadatele – sportovní svaz,
opět podle počtu přijatých žádostí sportovních klubů (dále jen „SK“)
s diferencovaným přístupem:
a) žadatelé s počtem přijatých SK v rozpětí 1 až 9 je přiznán další příspěvek ve
výši 100 tis. Kč na sportovní svaz;
b) žadatelé s počtem přijatých SK v rozpětí 10 a více je přiznán další příspěvek
ve výši 200 tis. Kč na sportovní svaz.
• třetí fáze – výpočet příspěvku podle kritérií hodnoty majetku a podle výši členské
základny ze zůstatku finančních prostředků:
a) výpočet dle vykázané hodnoty majetku ve výši 80 % zůstatku finančních
prostředků;
b) výpočet dle vykázané velikosti členské základny ve výši 20 % zůstatku
finančních prostředků;

Rozpočet pro rok 2012 ……………………………………….……..……… 154 000 tis. Kč
z toho:
¾ Finanční objem pro výpočet ……………… 154 000,0 tis. Kč
¾ Finanční objem po výpočtu ……………… 125 911,8 tis. Kč
¾ Po výpočtu - rezerva ………………………

28 088,2 tis. Kč
154 000,0 tis. Kč

Poznámka: Z rezervy je doporučeno řešit:
¾ poměrný schodek při propočtu s ohledem na počet členské základny, resp. hodnoty
majetku u sportovních svazů a organizací,
¾ mimořádné záležitosti sportovních sdružení vzniklé v průběhu roku.
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3.

PROGRAM V - Organizace sportu

Program je orientován na podporu zajištění realizaci sportovní, organizační a obsahové
činnosti jednotlivých NNO s celorepublikovou působností, které mají ve svých stanovách
hlavní předmět – realizaci sportovní činnosti.
Od roku 2012 je rozpočet navýšen převodem státní podpory ve výši 280 000 tis. Kč pro
NNO v oblasti sportu týkající se organizace sportu, která byla v minulých letech poskytována
prostřednictvím Ministerstva financí. Z tohoto důvodu byl veřejně vyhlášen tento nový
Program V.
Před konečným schválením zákona o státním rozpočtu pro rok 2012 byla oblast sportu
dále posílena, v souvislosti s přípravou novelizace loterijního zákona, o finanční objem ve
výši 800 000 tis. Kč.
Na Program V bylo předloženo celkem 124 žádostí o dotaci. Struktura výpočtu se
uskutečnila podle stanovených kritérií. Rozdělení bylo členěno na:
¾ sportovní svazy v základním výpočtu;
¾ ostatní sportovní svazy;
¾ sportovní organizace v části 1 a části 2.
Rozdělení státních dotací pro Program V je uvedeno v příloze.
Rozpočet pro rok 2012 ……………………………………….……..…… 1 080 000 tis. Kč
z toho:
¾ Sportovní svazy po výpočtu …………………….
655 000,0 tis. Kč
z toho: předfinancování leden 2012 - ve výši 131 900 tis. Kč
(schváleno, vč. podpisu ministra – čj. 2 128/2012-50)

¾ Sportovní organizace po výpočtu ………………

133 000,0 tis. Kč

¾ Mimořádné záležitosti 2012 – navýšení ………….

191 900,0 tis. Kč

(schváleno, vč. podpisu ministra – čj. 8 192/2012-5)

¾ Rezerva …………………………………………..

100 100,0 tis. Kč
1 080 000,0 tis. Kč

Poznámka: Z rezervy je doporučeno řešit:
¾ poměrný schodek při propočtu s ohledem na počet členské základny, resp. hodnoty
majetku u sportovních svazů a organizací,
¾ mimořádné záležitosti sportovních sdružení vzniklé v průběhu roku.
¾ podpora účasti státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2012 – prezentace České
republiky při uskutečnění XXX. Letních olympijských her v roce 2012 v Londýně na
základě usnesení vlády ze dne 10. srpna 2011 č. 602, uvedené v části III předloženého
materiálu pro jednání vlády ČR č.j. 691/11.
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4. PROGRAM 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu
Rozpočet pro rok 2012 ……………………………………………..……...
z toho:

620 100 tis. Kč

plán

 Subtitul 133512 ……………………
460 000 tis. Kč
„Podpora materiálně technické základny sportovních organizací“
 Subtitul 133513 ………………………
160 100 tis. Kč
„Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace“
CELKEM

620 100 tis. Kč

Poznámka: Konečné členění je uvedeno v komentáři u každého subtitulu
MŠMT stanovuje postup pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního
rozpočtu v „Zásadách pro Program 133510“ pod č.j. 24 116/2010-50_P-133510.
Programové financování, tj. Program 133510 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 subtituly podle nového označení
programového financování a systému EDS/SMVS.
Poznámka: Program 133510 je od roku 2011 realizován podle nové dokumentace schválené
MF pro období 2011 až 2014.
Přehled o projektech Programu 133510 pro rok 2012

Program

Obdrženo
Doporučeno
projektů 2011
projektů
2011

Obdrženo
Doporučeno
projektů 2012 projektů 2012

1.

Subtitul 133512

504

109

710

v jednání

2.

Subtitul 133513

50

36

99

55

481

554

809

2 407 016

620 100

4 083 205

Celkem
Finanční prostředky v tis. Kč

Možnosti státního rozpočtu při realizaci v %

323 880

15,1 %

Komentář k jednotlivým subtitulům
Přehled podaných žádostí je zpracován v elektronické podobě a je připraven
ke konečnému dopracování.
Posuzování jednotlivých projektů probíhalo na jednáních expertní, výběrové komise v
období od 5. 1. 2012 do 24. 2. 2012. V současné době jsou výstupy z posuzování žádostí
zpracovávány.
S ohledem na splnění usnesení vlády č. 92 „Zásady poskytování státních prostředků
NNO“ u neinvestičních programů je současně předkládán i investiční program s přehledem
obdržených žádostí na MŠMT, který je součástí výdajového okruhu státního rozpočtu.
Z tohoto důvodu je předkládán také návrh na další řešení, které proběhne na úrovni Gremiální
porady náměstka skupiny V a následného schválení ministrem školství, mládeže a
tělovýchovy.
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Subtitul 133512
Rozpočet pro rok 2012 ……………………

plán

změna

460 000 tis. Kč

296 220 tis. Kč

Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši…………… 3 558 213 tis. Kč
Realizováno ve vztahu ke státnímu rozpočtu bude pouze 47,7 % obdržených požadavků.
Rezerva finančních prostředků u subtitulu 133512 …………………………

296 220 tis. Kč

(investiční žádosti budou dopracovány a řešeny v druhé fázi roku 2012)

Subtitul 133513
Rozpočet pro rok 2012 ………………………

plán

změna

160 100 tis. Kč

323 880 tis. Kč

Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši…………… 524 992 tis. Kč
Realizováno ve vztahu ke státnímu rozpočtu bude pouze 52,3 % obdržených požadavků.
Rozdělení finančních prostředků u subtitulu 133513 ………………………. 323 880 tis. Kč
(investiční akce jsou uvedeny v příloze)

1. Závěr
a) Upozornění: při realizaci schválených investičních záměrů Programu 133510
v průběhu roku, obdobně jako v letech minulých, dochází ke změnám, jak v oblasti
změnového řízení, tak při změně objemů, ale i 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.

Jan Kocourek, v.r.
náměstek ministra

Přílohy:
Příloha č. 1: Organizace a složení výběrových komisí 2012 (interní dokument).
Příloha č. 2: Přehled žádostí 2012 – „Všeobecná sportovní činnost“ - Programu III.
Příloha č. 3: Rozdělení dotací 2012 - „Všeobecná sportovní činnost“ – Program III.
Příloha č. 4: Přehled žádostí 2012 – „Údržba a provoz sportovních zařízení“ - Programu IV.
Příloha č. 5: Rozdělení dotací 2012 - „Údržba a provoz sportovních zařízení - Program IV.
Příloha č. 6: Přehled žádostí 2012 – „Organizace sportu“ - Programu V.
Příloha č. 7: Rozdělení dotací 2012 - „Organizace sportu“ - Programu V.
Příloha č. 8: Přehled žádostí 2012 – „Podpora materiálně tech. základny sportu“ – P_133510.
Příloha č. 9: Rozdělení dotací 2012 – Subtitulu 133513 – investiční prostředky - P_133510.
Příloha č. 10: Přehled zkratek uvedených v materiálu
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