Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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Č.j.: MSMT-16095/2013

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu – výdajový

okruh: „Sportovní reprezentace“

– neinvestiční prostředky Program I a II

Materiál byl předložen na základě plánu hlavních úkolů MŠMT pro I. pololetí 2013 na
jednání porady vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci.
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I.

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 projednávání částky 300 000 tis. Kč a její převod zpět do oblasti
neinvestičních prostředků – Program V, bude rozpočet programu V a programu 133510
řešeno samostatně.
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.
Současně jsou z tohoto výdajového bloku financována resortní sportovní centra:
Vysokoškolské sportovní centrum – organizační složka státu MŠMT, resortní sportovní centra
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, a také Antidopingový výbor – přímo řízená
příspěvková organizace MŠMT, zajišťující antidopingový program v ČR.
Na poskytnutí státních finančních prostředků v daném rozvojovém programu není právní
nárok.
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II. Rozdělení státního rozpočtu 2013 – výdajový okruh: „Sportovní
reprezentace“
V roce 2013 je celkový objem finančních prostředků dle státního rozpočtu pro oblast
„Sportovní reprezentace“ ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 065 160 tis. Kč
z toho:
a) státní podpora v oblasti „Sportovní reprezentace“ s následným rozdělením:
 Podpora sportovní činnosti …………………………….…
z toho vyhlášené programy:

700 392 tis. Kč

Program I – Sportovní reprezentace ……………

368 392 tis. Kč

Program II – Sportovně talentovaná mládež ……

332 000 tis. Kč

b) podpora činnosti Resortních sportovních center MŠMT, MO, MV (RSC)
a Antidopingového výboru ČR (ADV) s následným rozdělením:
 Resortní sportovní centra a ADV ………………………..
z toho: MO ………………. 150 000 tis. Kč
MV ………………. 114 500 tis. Kč
transfer celkem pro RSC MO a MV ………….

364 768 tis. Kč

264 500 tis. Kč

(transfer na MO a MV v I. čtvrtletí činil - 132 250 tis. Kč)

VSC MŠMT ……..
ADV ……………..

88 217 tis. Kč
12 051 tis. Kč

(bude navýšeno na objem 95 000 tis. Kč)
(bude navýšeno na objem 12 651 tis.)

Poznámka č. 1: V průběhu měsíce březen/duben bylo provedeno „Rozpočtové
opatření“ – dopis MF č.j. MF-47 545/2012/14-1402 ze dne 9.4.2013, kterým
se upravují mzdové prostředky zabezpečení Vysokoškolského sportovního
centra MŠMT (VSC) pro rok 2013. Tímto opatřením byl rozpočet upraven.
Poznámka č. 2: Na základě spisu č.j. MSMT-9017/2013-50 je upraven rozpočet
VSC a ADV a následně rozpočet výdajového okruhu „Sportovní
reprezentace“:
VSC MŠMT - navýšeno na celkový objem …………………….. 95 000 tis. Kč
ADV ČR

- navýšeno na celkový objem …………………….. 12 651 tis. Kč

Z toho: 1. fáze: navýšení o částku ………. 4 563 tis. Kč
2. fáze: navýšení o částku ………. 2 820 tis. Kč
celkem
7 383 tis. Kč
Úprava rozpočtu RSC a ADV pro rok 2013
MO ……………….
MV ……………….
VSC MŠMT ……..
ADV ……………..
Celkem
Rozdíl k původnímu objemu

150 000 tis. Kč
114 500 tis. Kč
95 000 tis. Kč
12 651 tis. Kč
372 151 tis. Kč
7 383 tis. Kč
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Sportovní reprezentace
Od roku 2011 došlo k obsahové změně závazného ukazatele „výdaje na sportovní
reprezentaci“. U oblasti talentované mládeže došlo k sjednocení péče o sportovně
talentovanou mládež u věkové kategorie od 6 do 15 let a věkové kategorie 15 až 23 let. Tím
došlo ke sloučení veřejně vyhlášených programů dle obsahové a věkové charakteristiky.
V současné době se jedná o dva veřejně vyhlášené programy se státní podporou sportovní
činnosti.
V rámci systému státní podpory je hlavní důraz kladen na preferenci olympijských
sportů, na zpřesnění způsobu hodnocení sportovní výkonnosti mezi individuálními a
týmovými sporty a sloučení podpory péče o talentovanou mládež.
Zároveň se také uplatňuje větší diferenciace finanční podpory státu ve vztahu
k mezinárodně úspěšným sportovním odvětvím a odvětvím s významnými sportovními
akcemi pořádaných v České republice.
Od roku 2013 dochází k zavedení nového systému podpory v oblasti zdravotně
postižených sportovců. Jedná se o přímou podporu sportovní činnosti jednotlivých druhů
postižení prostřednictvím sportovních svazů. Sportovní organizace Český paralympijský
výbor (ČPV) zůstává zodpovědným za významné sportovní akce (Letní a Zimní
paralympijské hry, Světové Deaflympijské hry, Global Games, případně další s mezinárodním
charakterem).
Hlavní zásady rozdělení státní dotace na sportovní reprezentaci 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 sportovní reprezentace a sportovně talentovanou mládež.
V rámci tohoto systému je hlavním cílem podpora výkonnostních a vrcholových
sportovců – reprezentantů ČR. Součástí je péče o sportovně talentovanou mládež ve věkové
kategorii 6 až 23 let.
Přijímání žádostí a stanovených podkladů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 30. 11.
2012. Zpracování doložených podkladů jednotlivých žádostí a projednání kompletní
dokumentace při expertním projednání bylo ukončeno ke dni 15. 2. 2013. Následné propočty
pro oblast všeobecně sportovní činnost se uskutečnila v průběhu měsíce únor/březen 2013.
Finanční prostředky budou využity na:
 podporu občanských sdružení v oblasti sportu na základě vyhlášených programů a
projektů pro rok 2013 a na podporu čs. účasti na Zimní a Letní Univerziádě 2013 (zimní
v Itálii a letní v Rusku),
 podporu sportovní přípravy reprezentantů seniorské a juniorské kategorie a jejich účasti
na vrcholných mezinárodních soutěžích (olympijské a paralympijské hry, deaflympiády,
mistrovství světa, mistrovství Evropy a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže)
prostřednictvím sportovních svazů/klubů, které jsou zařazeni v systému sportovní
reprezentace ČR,
 podporu přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích
a sportovních svazech (sportovní příprava, soustředění, trenérské, zdravotní, metodické a
servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru,
nájemné prostor pro sportovní přípravu). Současně se jedná o podporu pořádání
celostátního finále „Olympiády dětí a mládeže“, konané v roce 2013 - Zlín.
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 podporu mezinárodních sportovních akcí a soutěží pořádaných v ČR, včetně tzv.
významných sportovních akcí a podporu sportovních akcí, které mají charakter
mimořádných záležitostí, dle možností schváleného rozpočtu pro rok 2012.

KOMENTÁŘ k jednotlivým programům
1.

PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR

Žádosti o státní dotaci Programu I, včetně podkladových materiálů pro rok 2013 byly
projednány v lednu t. r. formou oponentních řízení. Celkem evidováno 115 sportovních svazů
a sportovních organizací – z toho:
109 žádostí bylo akceptováno
6 žádostí bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek
z toho u akceptovaných:
81 žádostí bylo podáno na podporu sportovní činnosti
20 žádostí bylo podáno na významné sportovní akce (VSA)
8 žádostí bylo podáno na oblast zdravotně postižených sportovců (ZPS)
Výsledky posoudila oponentní komise na základě schválených zásad rozdělování
finančních prostředků pro sportovní reprezentaci ČR (tzv. „klíč rozdělování dotací“).
Oponentní komise na jednání dne 8. února projednala připomínky z oponentních jednání.
Komise doporučila pokračovat ve výpočtu rozdělení státních dotací obdobně jako
v předešlém roce. Specifické záležitosti včetně sankcí u nedostatečného plnění úkolů ze strany
sportovních svazů bylo doporučeno řešit na úrovni náměstka ministra skupiny 5.
Při zpracování žádostí a uplatnění všech kritérií je předloženo doporučení:
 Rozdělit dotaci pro sportovní reprezentaci s ohledem na diferenciaci finanční podpory
státu ve vztahu k mezinárodně úspěšným sportovním odvětvím a odvětvím s výraznou
společenskou reflexí v České republice dle zásad roku 2013.
 Sportovní svazy dotovat podle pořadí výpočtu bodového ekvivalentu úspěšnosti TOP pořadí státní sportovní reprezentace. Jedná se o svazy umístěné na 1. – 12. místě; o
svazy umístěné na 13. – 60. místě a o svazy umístěné na 61. – 80. místě. Pro rok 2013 je
doporučeno opět řešit podporu na základě výpočtu s využitím nových údajů úspěšnosti na
základě „Zásad“ pro období dalšího 4 letého Olympijského cyklu s přepočtem po dvou letech.
 Začlenit do rozdělování, obdobně jako v předešlém období, skupinu občanských
sdružení podílející se na sportovní reprezentaci státu s mimořádnou sportovní činností. Jedná
se o Českou asociaci univerzitního sportu, Českou asociaci akademického technického sportu,
České hnutí speciálních olympiád, oblast zdravotně postižených sportovců, Český
paralympijský výbor, Český olympijský výbor a Centrum zdravotního zabezpečení sportovní
reprezentace. Tato skupina je označována jako občanská sdružení „mimo klíč“, tzv.
předzávorková část.
 Podpora se v roce 2013 zaměří zejména na podporu účasti české výpravy na Letních a
Zimních Univerziád (RUS - Kazaň a ITA - Trentino). Na podporu účasti českých
reprezentantů na mezinárodních soutěžích dle plánu na rok 2013.
 Podpora v oblasti reprezentace se uskutečňuje i pro mezinárodní soutěže sportovních
svazů a pro významné akce pořádané v ČR, zejména MS v biatlonu, ČR-Nové Město na
Moravě - 2013.
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a)

Dotace sportovní reprezentace
Rozpočet pro sportovní reprezentaci je stanoven ve výši ..................... 368 392 tis. Kč
z toho:
 pro výpočet sportovním svazům dle úspěšnosti
261 000 tis. Kč
 pro tzv. předzávorkové organizace
51 700 tis. Kč
 změnové řízení a významné akce v ČR
55 692 tis. Kč
celkem
368 392 tis. Kč

Výpočet a rozdělení státní dotace na jednotlivé sportovní svazy v klíči je uvedeno
v příloze, včetně harmonogram uvolňování finančních prostředků (platební kalendář), a
včetně finančních objemů poskytnutých v rámci předfinancování celoroční sportovní činnosti
a zajištění mezinárodních soutěží již v období prvního čtvrtletí letošního roku.
Pro občanská sdružení v tzv. „klíči“ (výpočet dle kritérií) pro TOP 80 je vyčleněna
částka 261 000 tis. Kč.
Pro občanská sdružení mimo tzv. „klíč“ (předzávorkové záležitosti), vč. podpory
změnového řízení je vyčleněna částka 51 700 tis. Kč.
Pro změnové řízení a významné akce v ČR, vč. podpory mimořádných záležitostí je
vyčleněna částka 55 692 tis. Kč.
b)

Přehled rozpisu rozdělení státní dotace
Obsah

ZOH 2014 Soči, RUS

1.

Částka

ČOV

v tis. Kč
Celkem

7 000

2.
3.
4.
5.

mimo K L Í Č - předzávorka

(předfinancování podpory české výpravy)

6.

8.

ČOV

5 200

Podpora „Světových her“ 2013 ČOV
neolympijské sporty

1 500

Zdravotní zabezpečení reprez.
(činnost CZZSR)

ČOV

5 000

ČAUS

16 000

(Světové olympijské soutěže mládeže)

Zimní a Letní Univerziáda

18 700

(akademické mezinárodní soutěže)

Zdravotně postižení sportovci
(podpora ZPS – 5,4%)

17 000

33 000

včetně sportovní činnosti ZPS
v KLÍČI

7.

Zimní a Letní EYOF 2013

Podpora OH reprezentrace
Dorovnání rozpočtu VSC a ADV
Změnové úpravy - sportovní soutěže
Významné sportovní akce
Sportovní svazy v klíči

24 000
7 383
4 309
20 000

55 692

261 000

CELKEM

368 392
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c)

Rozklad dotací s procentuálním vyjádřením objemů pro jednotlivé skupiny
sportovních svazů v tzv. „klíči“:

Pro sportovní svazy v tzv. „klíči“ je vyčleněna částka 261 000 tis. Kč. Tato částka je
rozdělena na základě výpočtu finančních objemů ve vazbě na faktografii, která se skládá
z bodových hodnot výsledků – úspěšnosti sportovních svazů za období 3 let a dalších kritérií
podle schválených „Zásad sportovní reprezentace“.
pro sport. svazy
261 000,-

svazy 1 - 12
55,2 %

svazy 13 - 60
42,8 %

svazy 61 - 80
2%

( v tis. Kč)

CELKEM

10% na přípravu

14 400

11 180

520

26 100

10% na materiál

14 400

11 180

520

26 100

30% na akce

43 200

33 540

1 560

78 300

50% za výsledky

72 000

55 900

2 600

130 500

144 000

111 800

5 200

261 000

Celkem

Při rozdělení dotace je uplatněna u příslušných svazů srážka za pozitivní dopingové
nálezy a také srážka za neuskutečněné akce v předcházejícím roce a postih za nedodání
výsledků dle stanoveného termínu (do 1 měsíce po skončení akce). Tato částka je použita na
podporu výrazných propadů, zejména při propadu sportovních svazů u jednotlivých skupin
TOP. Při výrazném snížení finančních prostředků způsobené mezi rokem 2012 a 2013.
Schválený plán mezinárodních soutěží a akcí roku 2013 s finančním příspěvkem je
uveden v příloze. Na základě závěrů Reprezentační komise budou evidovány nedostatky při
předkládání podkladů pro výpočet úspěšnosti a sankce budou uplatněny při finančním
rozdělení dotací následujícího roku.
Poznámka: U sportu kulturistika byly u reprezentantů projednány opakované pozitivní
dopingové nálezy (od roku 2004). Reprezentační komise s ohledem na „Zásady pro snižování
dotací při porušení antidopingových pravidel“ doporučila odebrání celkové dotace i pro rok
2013.
d)

Plán mezinárodních akcí roku 2013

Počet sportovců a doprovodu

4 069 osob

Počet mezinárodních soutěží

775 akcí

z toho:
ME
MEJ
MS
MSJ
SP, EP, KVA

223 akcí
116 akcí
205 akcí
91 akcí
140 akcí
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(2 785 sportovců a 1 284 doprovodu)

z toho: 52 akcí v ČR

e)

Oblast Zdravotně postižených sportovců
Na základě dohody zástupců MŠMT a s představiteli zdravotně postižených sportovců
ze dne 1.3.1999 je stanoven stabilní příspěvek pro zdravotně postižené sportovce (ZPS: 6
druhů zdravotního postižení) do výše 5,4% objemu státního příspěvku na státní sportovní
reprezentaci se stanovením poměru:
Rozdělení dotací pro oblast Zdravotně postižených sportovců
5,4 % z celkového objemu

ZPS:

v tis. Kč
17 000,0

z toho:

ČPV

dle podkladů

5 800,0

Sporty ZPS

dle výpočtu

9 000,0

5,1 %

ČHSO
Rezerva
ZPS:

867,0
1 333,0

CELKEM

17 000,0

Pro rok 2013 je u oblasti Zdravotně postižených sportovců vyčleněna celková částka
17 000 tis. Kč. Dotace je rozdělena zejména na podporu sportovní přípravy reprezentantů a
na jednotlivé druhy zdravotního postižení sportovců dle závěrů odborné, poradní komise
s doporučením: „řešit podporu sportovní činnosti pro mezinárodní soutěže pouze o disciplíny
na programu „Paralympijských her“.
Realizace čerpání dotace může probíhat pouze při splnění právních náležitostí pro
poskytování státních dotací pro NNO podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, včetně podmínky uzavřeného vyúčtování a vypořádání NNO se státním
rozpočtem.
Konkrétní rozdělení u oblasti 50% členské základny a 50% úspěšnosti se uskuteční
příslušným poměrem k objemu. Případné vnitřní úpravy a přerozdělení budou řešeny na
základě „Zásad Programu I.“ nebo na základě doporučení oponentní a expertní komise pro
rok 2013.
f)

Významné akce pořádané v ČR a mimořádné sportovní záležitosti

U odboru sportu jsou evidovány žádosti od sportovních svazů o podporu významných
sportovních akcí, zejména pořádaných v ČR. Návrh na realizaci těchto akcí je s využitím
rezervní částky tohoto výdajového okruhu. Přehled významných akcí, mimořádných
záležitostí 2013 včetně návrhu na jejich realizaci.
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Pro změnové řízení – významné akce v ČR, vč. podpory mimořádných záležitostí a
jejich krytí se uskutečňuje v rámci rezervního finančního objemu sportovní reprezentace:
Významné akce a mimořádné záležitosti v celkovém objemu ...............

20 000 tis. Kč

Z finančního objemu sportovní reprezentace bude zajištěno také:
 posílení rozpočtu rezortního centra VSC MŠMT …...… na částku

95 000 tis. Kč

 posílení rozpočtu Antidopingového výboru ČR ……… na částku 12 651 tis. Kč
Poznámka:
Podpora významných akcí a mimořádných záležitostí může být realizována také
prostřednictvím Programu V – Organizace sportu roku 2013. Realizování významných akcí a
mimořádných záležitostí se uskuteční na základě usnesení tohoto materiálu.

2. PROGRAM II - Sportovně talentovaná mládež
Oblast sportovně talentované mládeže od roku 2011 slučuje sportovní výkonnost a
věkovou kategorii od 6 let do 23 let. Zodpovědnost je v gesci sportovních svazů. Jejich
posláním je plnění úkolů souvisejících s podporou přípravy mladých talentovaných sportovců
na státní reprezentaci.
Celkový systém podpory je aktualizován s vytvořením dvouletých hodnotících cyklů.
Pro nadcházející období je stanovena podpora pro 38 olympijských sportovních odvětví a pro
další neolympijské sporty a pro oblast zdravotně postižených (dle podání žádostí). S ohledem
na potřeby zdravotně postižených sportovců, zahrnuje podpora věkové kategorie mládeže,
juniorů a seniorů.
Bylo podáno 78 žádostí, z toho byla 1 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek.
Nový systém podpory talentované mládeže je sportovními svazy hodnocena velmi
pozitivně, vzhledem k tomu, že zabezpečuje reprezentační družstva dorosteneckých a
juniorských kategorií a výsledky se začínají zhodnocovat i ve státní sportovní reprezentaci.
Státní podpora je realizována formou diferencované účelové dotace.
Rozpočet sportovně talentované mládeže je stanoven ve výši ................. 332 000 tis. Kč
z toho:
 podpora sportovním svazům – SCM a SpS
243 000 tis.
 podpora sportovně talent. mládeži
80 000 tis.
 podpora ODM 2013
1 000 tis.
 dorovnání výrazných propadů
3 500 tis.
 změnové řízení
4 500 tis.
celkem
332 000 tis. Kč
Rozdělení státní dotace jednotlivým sportovním svazům a platební kalendář pro program II je
uvedeno v příloze.
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Podpora projektu ODM s celorepublikovým rozsahem v oblasti talentované mládeže bude
realizována prostřednictvím ČOV ve výši 1 000 tis. Kč. Žádost pro Program II – ČOV
předložil na MŠMT.

Závěrečné ustanovení:
1. Finanční prostředky účelové dotace ze státního rozpočtu jsou používány podle vyhlášených
pravidel:
a) na sportovní přípravu sportovců SCM, jejich trenérů a členů realizačních týmů
(soustředění, trenérské, metodické, zdravotní a servisní zabezpečení, mzdy, náhrady
mezd, sociální, zdravotní pojištění, ubytování, vybavení tréninkovými potřebami,
nájemné tréninkových prostor). Jedná se o věkovou kategorii 15 až 23 let. Věkovou
kategorii do 23 let lze označovat jako vrcholové sportovní centrum mládeže - VSCM,
b) na sportovní přípravu talentů SpS, zabezpečení sportovců, jejich trenérů a členů
realizačních týmů (mzdy, náhrady mezd, sociální, zdravotní pojištění, ubytování,
vybavení tréninkovými potřebami, nájemné tréninkových prostor). Jedná se o věkovou
kategorii 6 až 15 let,
c) poznámka: u tanečního sportu dochází k členění s ohledem na dřívější systém podpory
(SCM TJ Telnice – taneční sport ve výši 600,0 tis. a Český svaz tanečního sportu –
Sportovní talent ve výši 583,9 tis.).
2. Finanční prostředky se poskytují podle diferenciované podpory ve vazbě na sportovní
reprezentaci ČR, která je závislá na sportovní úspěšnosti. Z tohoto důvodu se finanční
podpora poskytuje sportovním svazům, které se umístily do 80. místa. Pro sportovní svazy
nad toto umístění se podpora poskytuje dle možností státního rozpočtu.
3. Pro sportovní svazy, které mají v roce 2013 výrazný propad proti roku 2012, využít
rezervní částky a dorovnat schodek dle návrhu komise s výší až 60% rozdílu při stanovení
základní úrovně od, které je dopočteno dorovnání.
4. Finanční prostředky se poskytují podle vyhlášené metodiky pro rok 2013, kde v minulých
letech bylo různé kritérium pro využití dotace na mzdové prostředky (u SCM = 60 % a u
SpS = až 90 % z celkového objemu). U jednotlivých věkových skupin je možné stanovit
diferenciované členění mzdových prostředků dle potřeb sportovního svazu, které se však
vyúčtuje pro MŠMT pouze jako celek. Doporučeno upravit stávající metodiku s možností
čerpání mzdových prostředků pro celý program II až do výše 85 % celkového objemu
dotace, s výjimkou zdravotně postižených sportovců. Podpora sportovní činnosti není
omezena. Je vázána na využití mzdových prostředků. V mimořádné situaci, s uvedením
důvodu, žádá o výjimku MŠMT příslušný sportovní svaz.
5. Celkový finanční objem přidělený sportovním svazů řešit následně:
a) U olympijských sportů:
 celkový objem rozčlenit na podporu věkové kategorie 6 až 15 let (SpS)
 celkový objem rozčlenit na podporu věkové kategorie 15 až 23 let (SCM, VSCM)
Poznámka 1: Pro obě kategorie svaz obdrží tabulku k rozpisu efektivního čerpání
finančních prostředků - dodá odbor sportu MŠMT k vyplnění sportovním
svazům.
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Poznámka 2: V obou kategoriích lze zachovat částku pro využití z ústředí sportovního
svazu. Částka se uvede na označenou pozici – řádku v tabulce.
b) U neolympijských sportů:
Celkový finanční objem a jeho využití je v zodpovědnosti sportovního svazu, včetně
stanovení poměru podpory ve věkových kategoriích 6 až 23 let. MŠMT nevyžaduje
vyplnění tabulek s rozpisem na SCM a SpS.

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

Přílohy:
Příloha č. 1: Organizace a složení expertních komisí pro Sportovní reprezentaci 2013.
Příloha č. 2: Přehled žádostí 2013 – „Sportovní reprezentace“ - Programu I.
Příloha č. 3: Rozpis finančních prostředků 2013 - „Sportovní reprezentace“ – Program I.
Příloha č. 4: Pořadí TOP 2013 – „Sportovní reprezentace“ - Programu I.
Příloha č. 5: Přehled výpočtů 2013 – „Sportovní reprezentace“ - Programu I.
Příloha č. 6: Přehled sportovních akcí 2013 – „Sportovní reprezentace“ - Programu I.
Příloha č. 7: Oblast ZPS 2013 – „Sportovní reprezentace“ - Programu I.
Příloha č. 8: Platební kalendář 2013 - „Sportovní reprezentace“ – Program I.
Příloha č. 9: Přehled žádostí 2013 – „Sportovně talentovaná mládež“ - Programu II.
Příloha č. 10: Rozpis finančních prostředků 2013 - „Sport. talent. mládež“ – Program II.
Příloha č. 11: Přehled výpočtů 2013 - „Sportovně talentovaná mládež“ - Programu II.
Příloha č. 12: Platební kalendář 2013 - „Sportovně talentovaná mládež“ - Programu II.
Příloha č. 13: Přehled zkratek uvedených v materiálu
Příloha č. 14: Zápis expertní komise 2013 – „Sportovní reprezentace“ - Programu I.
Příloha č. 15: Zápis expertní komise 2013 – „Sportovně talent. mládež“ – Program II.
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