Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: MSMT-6211/2013-50

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“ – neinvestiční prostředky Program III a IV

Materiál byl předložen na základě plánu hlavních úkolů MŠMT pro I. pololetí 2013 na poradu
vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci.
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Rozdělení Státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“ – neinvestiční prostředky Program III a IV
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a schváleno se zapracováním připomínek.
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ÚVOD
Programy „Státní podpory sportu pro rok 2013“, včetně návrhu na vyhlášení, byly
projednány poradou vedení MŠMT dne 19. 6. 2012 pod č. j.: MSMT-19507/2012-50.
Vyhlášeny a zveřejněny byly na webové stránce MŠMT. Programy „Státní podpory sportu
pro rok 2013“ jsou orientovány na vyhlášení Programů I. až V, včetně programového
financování EDS/SMVS s vyhlášeným programem 133510.
Podpora činnosti v oblasti sportu roku 2013
Rozpočet celkem (včetně EDS/SMVS) činí
z toho:
běžné výdaje
výdaje na ISPROFIN

2 982 784 tis. Kč
2 062 684 tis. Kč
920 100 tis. Kč

Na podporu činnosti v oblasti sportu je v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 (včetně
EDS/SMVS) vyčleněno 2 982 784 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 je rozpočet ve stejné
výši. Dochází ke změně objemu v oblasti investičních prostředků, kde došlo k navýšení ve
vazbě na předložení pozměňovacího návrhu v PS PČR o částku 300 000 tis. Kč ve prospěch
investičního programu 133510 na konečný finanční objem ve výši 920 100 tis. Kč pro rok
2013.
Z toho členění na položky výdajového bloku:





Sportovní reprezentace
Resortní sportovní centra a ADV
Všeobecná sportovní činnost
EDS/SMVS

700 392 tis. Kč
364 768 tis. Kč
997 524 tis. Kč
920 100 tis. Kč

Poznámka: S ohledem na další projednávání částky 300 000 tis. Kč a její případný převod
zpět do oblasti neinvestičních prostředků je předkládáno rozdělení státních dotací pouze u
Programu III a IV.
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
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
 usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v ČR.
Na poskytnutí finančních prostředků v daném rozvojovém programu není právní nárok.
Materiál byl projednán GP skupiny 5 dne 18. února 2013. Materiál prošel vnitřním
připomínkovým řízením a připomínky byly zapracovány.
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Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu - výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“ – neinvestiční prostředky Program III a IV

V roce 2013 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:
 Všeobecná sportovní činnost …………………………….…
z toho vyhlášené programy:

997 524 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 …………….…….

780 000 tis. Kč

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

920 100 tis. Kč
290 000 tis. Kč
630 100 tis. Kč

Poznámka: Program 133510 byl pozměňovacím návrhem při schvalování
státního rozpočtu v PS PČR pro rok 2013 navýšen o 300 000 tis. Kč.
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 2013
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%.
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V oblasti „Všeobecné sportovní činnosti“ je podpora pro rok 2013, s charakterem tzv.
„Veřejně prospěšných programů“ (dále jen VPP) – neinvestiční prostředky, vyhlášena
Programy III, IV a V. Od roku 2012 je podpora malých akcí tzv. „Ostatní dotace“ zrušena.
Přijímání žádostí a stanovených podkladů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 30. 9.
2012. Zpracování doložených podkladů jednotlivých žádostí a projednání kompletní
dokumentace při expertním projednání bylo ukončeno ke dni 5. 2. 2013. Následné propočty
pro oblast všeobecně sportovní činnost se uskutečnila v průběhu měsíce února 2013.
Finanční prostředky budou využity na:
 podporu tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu pro všechny,
 podporu školních, studentských a univerzitních sportovních klubů,
 podporu vytváření podmínek pro zapojení zdravotně postižených do pravidelné sportovní
činnosti, které plní stanovené podmínky,
 podporu udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém
nájmu občanských sdružení (min. na dobu 10 let),

KOMENTÁŘ k jednotlivým programům
1.

PROGRAM III - Všeobecná sportovní činnost

Program je určen na podporu oblasti „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“ (ZPS). 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.
Tento program doplňuje podpora významných sportovních akcí v oblasti školních
sportovních organizací, včetně studentských a univerzitních sportovních organizací a oblasti
ZPS. Dle vyhlášených podmínek je podpora stanovena i pro významné sportovní akce
organizací v oblasti všeobecné sportovní činnosti.
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 2013.
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 2013 ……………………………………………...
63 524 tis. Kč
z toho:
činnost školních a univerzitních organizací…………… 24 300 tis. Kč
oblast zdravotně postižených sportovců……………….. 12 400 tis. Kč
podpora Významných akcí ….…………………………... 3 830 tis. Kč
rezerva ….….……………………………………………... 22 994 tis. Kč
63 524 tis. Kč
Na Program III bylo předloženo celkem 66 žádostí o dotaci. Z toho bylo 42 žádostí
vyřazeno pro nesplnění podmínek stanovených při veřejném vyhlášení „Státní podpory
sportu“ pro rok 2013. Nedostatky vyřazených žádosti: žadatelem byla TJ/SK (nesplnění
základní podmínky – pouze organizace s celostátní působností), dalším žadatelem byl
sportovní svaz, či organizace (neakceptováno – účelové vymezení bez těchto sportovních
svazů, sportovních organizací, mimo činnosti zaměřenou na oblast ZPS).
Akceptovaných žádostí bylo celkem 24, z toho 8 žádostí bylo na podporu „Významných
akcí“ a 13 žádostí bylo z oblasti ZPS. Rozdělení státních dotací pro Program III je uvedeno
v příloze.
Poznámka:
1. Od roku 2013 dochází k omezení podpory pro oblast sportu pro všechny zabezpečující
sportovními svazy a sportovními organizacemi, které finanční prostředky musí
získávat na regionální úrovni z rozpočtů měst a obcí. Tyto rozpočty jsou posíleny ze
zdrojů zisku z loterijní činnosti.
2. S ohledem na omezení činnosti sportu pro všechny došlo tím k zvýšení rezervy ve
vztahu k původně plánovanému objemu pro Program III. Tato rezerva bude využita
pro dořešení schodků k požadavkům na sportovní činnost a také k posílení ostatních
položek výdajového okruhu „Všeobecné sportovní činnosti“. Toto rozdělení bude
řešeno v souvislosti se schválenými zásadami k příslušnému vyhlášenému programu.
Rozdělení dotací pro oblast Všeobecné sportovní činnosti
v tis. Kč

Občanské sdružení
1

AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

Dotace
19 300,0

vč. Odznaku všestran. olymp. vítězů a Školní soutěže

2

ČAUS

Česká asociace univerzitního sportu

3

ČAATS

Česká asociace akademických technic. sportů

Celkem

4 500,0
500,0
24 300,0
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1

ZPS

České hnutí speciálních olympiád - ČHSO

2

ZPS *

Druhy postižení:

800,0
8 200,0

Mentálně postižení – 1 523,8
Sluchově postižení – 1 822,0
Spasticky postižení – 2 014,5
Tělesně postižení-ČATHS – 575,9
Tělesně postižení-ČSTPS – 848,2
Zrakově postižení – 728,0
Vnitřně postižení – 687,6
8 200,0
3

ZPS

Sportovní svazy s činností ZPS:

3 400,0

Český svaz cyklistiky – 300,0
Fotbalová federace ČR – 300,0
Lední hokej, Sledge hockey – 2 000,0
Český tenisový svaz, vozíčkáři- 500,0
Svaz lyžařů ČR, ZPS – 300,0
3 400,0
Celkem

12 400,0

VA

ČAUS

Česká asociace univerzitního sportu

VA

ATJSK

Asoc. tělových. jednot a sport. klubů ČR

VA

ČSMPS

Český svaz mentálně postiž. sportovců

VA

ČATHS

Česká asoc. tělesně handicap. sportovců

VA

ČATHS

Česká asoc. tělesně handicap. sportovců

VA

ČATHS

Česká asoc. tělesně handicap. sportovců

VA

ČATHS

Česká asoc. tělesně handicap. sportovců

VA

AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

VA - České akad. hry a MEU
VA - Euro hry Doksy a další MZ
VA – ZPS_MS v atletice
VA – ZPS_SP - paralymp. lukostřelbě
VA - ZPS_Czech Open-stolní tenis
VA - ZPS_EP v cyklistice
VA - ZPS_EP v atletice
VA - Humbert Cup škol v atletice

Celkem

1 300,0
500,0
1 250,0
250,0
180,0
200,0
100,0
0,0
3 830,0

CELKEM

40 530,0

Rezerva programu III…………………………….. 22 994,0 tis. Kč
* U oblasti mentálně a tělesně postižených sportovců došlo k úpravě členské základny na základě duplicitního
výkazu členů u ČHSO x Svazu mentálně postižených a u tělesně postižených mezi ČATHS x ČSTPS.
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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 podpory řešeno podle nových kritérií zásad
programu, kde jsou žádosti posuzovány bez rozdělení do skupin. Jsou zohledněny podmínky
stanovené při veřejném vyhlášení Státní podpory sportu. Jedná se o předkládání žádostí pouze
prostřednictvím národních sportovních svazů a organizací s celostátní působností. Po
projednání ve výběrové komisi bylo doporučeno realizovat žádosti dle schválených kritérií.
Na Program IV bylo předloženo celkem 98 žádostí o dotaci. Celkem žádostí, které
nesplnily stanovené podmínky, bylo 34 vyřazených. Z toho byly žádosti, 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.
Akceptovaných žádostí pro rok 2013 bylo 64. Tyto 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 musí každý žadatel vedle žádosti předat i elektronicky zpracovaný
podklad s přehledem jednotlivých sportovních zařízení. Tento podklad byl zpracován a
projednán výběrovou komisí. Celkový počet konečných příjemců od jednotlivých žadatelů byl
předložen v počtu 2 726. Z toho byl akceptován expertní komisí a doporučen pro výpočet
státní podpory počet 2 338 konečných příjemců.
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;
 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.
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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 2013 ……………………………………….……..… 154 000 tis. Kč
z toho:





Finanční objem pro výpočet ……………… 154 000,0 tis. Kč
Finanční objem po výpočtu ……………… 127 510,8 tis. Kč
Doplnění – úprava schodku ……………… 14 000,0 tis. Kč
Po výpočtu - rezerva ……………………… 12 489,2 tis. Kč
154 000,0 tis. Kč

Poznámka: 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.
 mimořádné záležitosti projednává a schvaluje náměstek pro podporu sportu a mládeže.

Jan Kocourek, v.r.
náměstek ministra
pro podporu sportu a mládeže

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:

Organizace a složení expertních komisí pro Všeobecnou sportov. činnost 2013.
Přehled žádostí 2013 – „Všeobecná sportovní činnost“ - Programu III.
Rozdělení dotací 2013 - „Všeobecná sportovní činnost“ – Program III.
Přehled žádostí 2013 – „Údržba a provoz sportovních zařízení“ - Programu IV.
Rozdělení dotací 2013 - „Údržba a provoz sportovních zařízení - Program IV.
Zápis z expertní komise Programu III
(interní dokument MŠMT)

Příloha č. 7: Zápis z expertní komise Programu IV
(interní dokument MŠMT)

Příloha č. 8: Přehled zkratek uvedených v materiálu
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