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Zásady
PROGRAMU III. - Sportovní talent
(dále jen „Klíč“)

Článek I - Všeobecná ustanovení
1. Podpora oblasti „Sportovní talent“ vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů a z usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999 k
Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému
výchovy sportovních talentů.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) stanovuje postup, kterým
se určují podmínky pro poskytování, čerpání a vyhodnocování Programu III „Sportovní
talent“, určeného nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“), zejména
občanským sdružením v oblasti sportu pro všechny, působícím podle zákona
č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, dotovaných ze státního
rozpočtu České republiky.
3. Program je veřejně vyhlašován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, s usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o „Zásadách vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy“.
4. V oblasti prevence úrazů se zaměřit na plnění usnesení vlády ČR č. 926 o Národním
akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017 ze dne 22.8.2007.
5. Stát poskytuje finanční prostředky na oblast výchovy sportovních talentů prostřednictvím
MŠMT na základě vyhlášených „Programů státní podpory sportu“ schválených PV
MŠMT k příslušnému období (www.msmt.cz/sport).
6. Dotace je účelová a může být použita na krytí nákladů podle podmínek, které stanoví
MŠMT, a realizuje se na základě „Rozhodnutí o poskytování neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR v oblasti sportu“ pro příslušný rok (dále jen „Rozhodnutí“).
7. Dotace ze státního rozpočtu je jen finančním příspěvkem, jehož výše i způsob rozdělení
vychází z možností státního rozpočtu a z potřeb státu diferenciovaně zabezpečit úspěšnou
sportovní reprezentaci České republiky a rozvíjet partnerské vztahy s občanskými
sdruženími.

Článek II – Účelové vymezení
1. Programem Sportovní talent se rozumí:
• Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích (podpora
je zaměřena především na činnost jednotlivců, oddílů nebo klubů s určením na
výcvikové tábory, sportovní materiál a mzdy trenérů. Dále na testování sportovců,
kontrolní sportovní srazy, soutěže sportovních tříd, okresní a krajské výběry a jejich
soutěže, republikové výběry mládeže).
• Podpora finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“ (dále jen „ODM“),
v příslušném roce.
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2. Dotace se poskytuje sportovnímu občanskému sdružení - asociaci, federaci, svazu, unii
(dále jen „sportovní svaz“) dle přijatých kritérií na základě jeho žádosti a předložení
potřebných podkladů ke stanovení výše příspěvků (viz. následující podmínky). Pokud
svaz nepožádá o dotaci v termínu, který stanoví MŠMT, podá žádost bez požadované
dokumentace a nebo nesplňuje-li stanovené podmínky, nebude zařazen do rozdělování na
příslušný kalendářní rok.
3. Sdružené sportovní svazy
občanského sdružení.

žádají o dotaci prostřednictvím svého zastřešujícího

4. Žadatel musí splňovat následující podmínky:
a) má vlastní subjektivitu a vyvíjí činnost v České republice, včetně doložení platných
stanov občanského sdružení, resp. aktualizace stávajících,
b) ve svém sportovním odvětví je jediným uznaným zástupcem České republiky
v příslušné mezinárodní sportovní federaci, resp. MOV,
c) mezinárodní sportovní federaci musí tvořit nejméně dvacet řádných členských zemí
(u mezinárodních federací sdružujících více odvětví se jedná o počet členů
příslušných aktivit či sekcí). Za členy mezinárodní sportovní federace se nepovažují
kluby, případně konfederační státy apod.,
d) svou činnost vyvíjí nejméně ve 10 krajích, minimálně ve dvou klubech nebo oddílech
podle krajského členění ČR nebo členskou základnu tvoří nejméně 800 členů
a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže v nárokovaných disciplínách.
Tato podmínka se považuje za splněnou u disciplín zařazených do olympijského
programu nejbližších OH,
e) je v evidenci sportovní reprezentace a předává podklady pro výpočet úspěšnosti
(podmínka programu I.). Současně musí předložit podklad o stavu členské základně za
kalendářní rok se závěrkou ke dni 31. 12. Konečný stav členské základny, zejména
mládeže, se uzavře na MŠMT do 10. března. Uvedené podklady vstupují do výpočtu
bodových hodnot, které jsou poměrem k celkovému finančnímu objemu pro program
Sportovní talent.
5. Má na MŠMT uzavřené vyúčtování za poskytnuté státní dotace předešlého roku.
6. Podklady a aktuální záležitosti projednává poradní orgán v oblasti reprezentace, např.
Reprezentační komise MŠMT (dále jen „RK“) a návrh je předkládán na jednání GP
skupiny 5 a PV MŠMT ke konečnému schválení.
8. MŠMT zveřejní aktualizované „zásady“ pro potřeby žadatelů z oblasti sportovních svazů
na adrese: www.msmt.cz.

Článek III - Metody rozdělování
1. Objektivizace požadavků uvedených ve finančním dotazníku (dále jen FD) je shodný s FD
státní sportovní reprezentace a je řešena při oponentním řízení. Pro účel objektivizace
podkladů pro výpočet a stanovení finančních objemů se využívá činnost oponentní komise
sportovní reprezentace ČR.
2. Po přepočtu položek uvedených v zásadách sportovní reprezentace se dotace rozdělí, podle
bodových hodnot, na dva díly v poměru:
počet mládeže
50 %
sportovní úspěšnost
50 %
Pro sportovní svaz se výše příspěvku v každé ze dvou částí dotace stanoví samostatně
podle jednotlivých kritérií.
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3. Výše příspěvku pro ČOS se stanoví poměrnou částkou samostatně ke kritériu počtu
mládeže a sportovní úspěšnosti.
4. Příspěvek pro Unii zdravotně postižených sportovců (ČSTV) se stanoví ve výši 2,25 % z
celkové částky příslušející ČSTV.
5. Mimo výpočet je stanovená podpora na přípravu sportovních talentů, která je orientována
na podporu finále celostátního projektu „ODM“. Tato podpora je uskutečněna formou
příspěvku na organizaci a průběh pořádání finále celostátních postupových soutěží. Tato
částka bude upřesněna po schválení státního rozpočtu, nejvýše však do výše 3% objemu
programu sportovní talent.

Článek III - Závěrečná ustanovení
1. Návrh výše bodových hodnot projedná oponentní komise. Přepočet bodových hodnot na
výši finančního příspěvku jednotlivým sportovním svazům projednává poradní orgán, resp.
Reprezentační komise. Na úrovni MŠMT je návrh projednáván Gremiální poradou
náměstka ministryně skupiny 5 a poradou vedení MŠMT s ohledem na schválení
celkového objemu státního rozpočtu ČR.
2. Návrhy se uplatňují na dobu 1 kalendářního roku s následným přehodnocením.
3. MŠMT rozhoduje o konečné výši rozdělení dotací pro jednotlivé sportovní svazy a
zveřejní je pro potřeby žadatelů z oblasti sportu na adrese: www.msmt.cz, a to po
schválení v měsíci březen / duben příslušného roku.
4. Realizace, včetně hospodaření, vyúčtování a kontroly státních finančních prostředků
stanovených na základě vypočtených bodových hodnot se řídí platným „Rozhodnutím“ pro
hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních neziskových
organizacích v oblasti sportu pro příslušný rok. Vzor Rozhodnutí je zveřejňován na adrese:
www.msmt.cz.
5. Tyto zásady byly aktualizovány a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2008.

V Praze dne 11. září 2007

Jan Kocourek, v.r.
náměstek ministryně
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