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Zásady Rozvojového programu - Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem 
gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou  

byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci „Zásad programů Státní 
podpory sportu pro rok 2008“ č.j. 19 922/2007-501. 
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Z á s a d y  
Rozvojového programu  -  Podpora přípravy sportovních talentů na 
školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou 

 
 
 

Článek I  - Základní vymezení programu 
 

1. Rozvojový program je vyhlašován v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou 
poskytovány v souladu s ustanovením § 163 školského zákona, pouze pro školy a školská 
zařízení zapsaná v rejstříku škol. 

2. Program je zaměřen na plnění obsahového zaměření v souladu s usnesením vlády ČR ze 
dne 14. července 1999 č.718 „Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 
reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů“ a má oporu v zákoně  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

3. 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. 

4. Program má za cíl podporovat činnost sportovně talentovaných žáků, zejména jejich 
sportovní přípravu, formou diferencovaných vícenákladů. Jedná se o podporu nad rámec 
zajištění vzdělávání, kterým se dosahuje stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou  
a uskutečňuje se na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou 
(dále jen „SG“),  nad rozsah standardního normativu.   

5. Rozšíření stávajícího systému SG o nové subjekty bude projednáváno v samostatném 
řízení. O rozšíření rozhodne MŠMT s ohledem na zabezpečení podmínek (materiálně 
technické zázemí školy, kvalifikační předpoklady pedagogů-trenérů, finanční rozpočet), 
včetně vyjádření příslušného sportovního svazu a zřizovatele školy. 

 
 

Článek II  - Způsob realizace programu 
 

1. Přípravu sportovně talentovaných žáků ve vybraných kmenových, zejména  
v olympijských sportech zajišťují SG.  

 
2. MŠMT, odbor sportu a tělovýchovy, plní v systému koordinační úlohu a mezi jeho hlavní 

úkoly patří: 
a) stanovuje kmenové sporty ve spolupráci s příslušnými SG a sportovními svazy, 
b) doporučuje minimální počet žáků na 1 trenéra, přičemž počet zařazených žáků  

u jednoho trenéra může výjimečně poklesnout pod minimální počet. Dlouhodobý 
pokles nutno projednat s MŠMT, 

c) stanovuje na základě výše uvedeného Rozvojového programu státní podporu dle 
specifických kritérií a na základě schváleného finančního objemu v rámci státního 
rozpočtu, 

d) organizuje v případě potřeby konzultační jednání se zástupci SG (schvalování 
rozpočtu, metodické záležitosti, apod.).  
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3. Systém podpory přípravy sportovně talentovaných žáků probíhá u vymezeného počtu SG. 
V souvislosti s vyhodnocením předešlého období je podpora určena pro celkový počet 
15 SG. Konkrétní seznam těchto škol je uvedený v systému diferencované podpory,  
viz. článek VII odst. 2. 

 
4. SG stanoví harmonogram přípravy sportovně talentovaných žáků ve vztahu k příslušným 

sportům, určí počet hodin týdně a stanoví velikost úvazku pedagogů – trenérů. 
 
5. Hodnocení sportovní výkonnosti žáků je kontrolováno a potvrzováno příslušnými 

sportovními svazy v rámci vypracovaných Ročních tréninkových plánů. SG eviduje 
potvrzené Roční tréninkové plány a na případné vyžádání poskytuje MŠMT.  

 
 

Článek III  - Účelové a časové určení dotace 
 

1. Státní podpora se poskytuje na kalendářní rok, na základě schváleného finančního 
objemu v rámci státního rozpočtu. 

 
2. Celkovou výši finanční dotace pro Rozvojový program stanovuje MŠMT.   
 
3. Neinvestiční výdaje celkem, prostředky na platy, odvody na pojistné a ostatní neinvestiční 

výdaje jsou stanoveny jako  závazné ukazatele.  
 
4. Finanční prostředky podle tohoto programu mohou být poskytnuty pouze na tyto účely: 

• sportovní přípravu sportovců, kmenově zařazených žáků SG a členů realizačního 
týmu, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, 
zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními 
potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní 
přípravy, příspěvek na regeneraci žáků),  

• zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové 
náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, 
stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, 
včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní 
úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovné, včetně pojištění sportovního 
materiálu. 

 
5. Na lékařsko-pedagogickém sledování, funkčním vyšetření a regeneraci žáků se podílí 

škola ve spolupráci se sportovními svazy, resp. kluby, oddíly. 
 

 
Článek IV  - Žádost o poskytnutí dotace 

 
1. Podpora se realizuje na základě podané oficiální „Žádosti k Rozvojovému programu SG“ 

pro příslušný kalendářní rok. Žádosti se předkládají dle pravidel, která jsou součástí 
vyhlášených programů „Státní podpory sportu“, k termínu 30.11.  pro nadcházející rok. 

 
2. Případné změny účelu a podmínky poskytování dotací budou s příjemci dotace 

projednány. 
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3. Žádost o poskytnutí finančních prostředků se podává na celé období kalendářního roku  
a musí obsahovat zejména: 

 počet sportů, očekávaný počet žáků, v členění podle cílových skupin, celková velikost 
úvazků trenérů na SG, 

 stávající podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy žáků, včetně materiálně 
technického zázemí s informací o vlastnictví, resp. nutnosti pronájmu, 

 návrh rozpočtu realizace programu v závislosti na ukazatelích: osobní náklady 
(mzdové) a ONIV,  

 k žádosti je třeba připojit přílohu, kterou je kopie „Zahajovacího výkazu“ pro ÚIV  
o sportovní přípravě příslušného roku. 

 
 

 
Článek V  - Poskytnutí finančních prostředků 

 
1. Na poskytnutí finančních prostředků v tomto programu není právní nárok. 
 
2. Ministerstvo vyhodnotí podané žádosti a oznámí žadateli výši státní finanční dotace po 

projednání poradou vedení MŠMT. 
 
3. Finanční prostředky podle tohoto programu poskytuje ministerstvo v souladu s § 163 odst. 

1 písm. a) školského zákona krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje. 
Rozhodnutí vydané ministerstvem bude mimo jiné obsahovat: 
a) závazný ukazatel pro osobní náklady, včetně platů, OON, pojistného, FKSP  

a celkovou velikost úvazků,   
b) závazný ukazatel pro ONIV, 
c) účelové určení dotace. 

 
4. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v tomto programu vydává ministerstvo 

zvlášť na každý rozpočtový rok. 
 

 
 

Článek VI  - Čerpání a vyúčtování finančních prostředků 
 

1. Využití finančních prostředků podléhá kontrole v souladu s platnými předpisy. 
 
2. SG zašle ministerstvu hodnocení realizace programu a výkaz použití finančních 

prostředků poskytnutých na příslušný rozpočtový rok vždy do 31. ledna následujícího 
roku. 

 
3. SG odpovídá za hospodárné a účelné použití rozpočtových prostředků na určený projekt, 

pro který byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, které je 
v souladu s obecně platnými předpisy. 

 
4. Finanční prostředky státní dotace lze použít do 31.12. příslušného rozpočtového roku  

a nelze je převádět do následného roku.  
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5. Příjemce dotace je povinen objem prostředků s poskytovatelem finančně vypořádat  
v termínech stanovených vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou  se stanoví zásady a termíny 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 
Národním fondem. 

 
6. Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 31.1. následujícího roku na 

stanovených formulářích. 
 
7. Při nečerpání a vrácení finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, je nutné o této 

skutečnosti ihned (nejpozději do 5.12. běžného roku)  informovat poskytovatele, včetně 
zaslání avíza k platbě. 

 
 
 

Článek VII  - Ekonomické zabezpečení 
 

1. Obecná pravidla systému financování 
a) Zřizovatel ekonomicky zabezpečuje činnost SG, 
b) SG, jako právní subjekt, hospodaří s poskytnutými finančními prostředky a řídí se 

platnými pravidly pro příspěvkové organizace, 
c) MŠMT poskytuje SG státní finanční prostředky na Rozvojový program dle 

stanoveného účelového zaměření a vymezení programu, 
d) SG hradí z rozpočtu školy náklady na provoz vlastních sportovních zařízení a zařízení 

pro regeneraci, 
e) Z Rozvojového programu nelze hradit: 

 úhradu pořízení investičního majetku  ( tj. nad 40 tis. Kč ), 
 plnění jiným fyzickým  nebo právnickým osobám, pokud není spojeno s realizací 

schváleného projektu a vymezeno účelem vyhlášeného programu, 
 úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, 
 úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, 
 úhradu výdajů na pohoštění 1) a dary, 
 úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích  mistrovských   

soutěžích 2),  
 úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v mezinárodních soutěžích,  

vč. služebních cest, 
 osobní (mzdové) náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady  

zaměstnancům a pedagogickým pracovníkům, kteří se nepodílejí na realizaci 
programu,   

 reklamní a propagační činnost. 
 
2. Systém diferencované podpory 

a) Seznam stávajících a podporovaných škol s oborem gymnázium a gymnázium  
se sportovní přípravou: 

                                                           
1) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 
 

2) Domácími mistrovskými soutěžemi jsou dlouhodobé i jednorázové soutěže v nichž je udělován titul Mistr nebo Přeborník republiky, 
 kraje, župy, okresu apod. nebo obdobný titul v rámci sportovního sdružení. 
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Poř. Název Místo 
Sport 

/ 
sportovci 

Úvazek 
/ 

trenéři 
1. Gymnázium Nad Štolou Praha 7 Baseball             / 16  

Basketbal           / 42 
Judo                   / 16 
Tenis                  / 21 

95 

0,80    / 2 
2,25    / 4 
1,00    / 2 
0,50    / 1 
4,55 

2. Gymnázium a Sportovní 
gymnázium Přípotoční 

Praha 10 Atletika              / 26 
Basketbal           / 61 
Plavání               / 17 
Triatlon              /   9 
Volejbal             / 33 

146 

1,76    / 2 
3,00    / 4 
2,00    / 2 
0,96    / 1 
1,40    / 2 
9,12 

3. Sportovní gymnázium Kladno 
 
Požadavek na navýšení 
úvazku o 1,00        =  10,5 

Atletika              / 52 
Judo                   /   8 
Lední hokej        / 24 
Plavání               / 13 

97 

6,10    / 7 
1,00    / 1 
1,00    / 1 
1,40    / 2 
9,50   

4. Sportovní gymnázium Plzeň Atletika              / 33 
Judo                   / 14 
Plavání               / 18 
Sport. střelba     / 14 
Tenis                  / 11 
Volejbal             / 18 

108 

4,05    / 5 
1,33    / 2 
1,37    / 2 
2,00    / 2 
0,36    / 1 
1,00    / 3 
10,11   

5. Gymnázium olympijských 
nadějí 

České Budějovice Atletika              / 39 
Basketbal           / 22 
Házená               / 11 
Kanoistika          /  5 
Moder. gymn.    /  4 
Plavání               / 12 
Sport. střelba      /  4 
Tenis                  / 10 
Volejbal             / 19 

126 

5,50    / 6 
1,50    / 2 
0,50    / 1 
0,90    / 2 
1,00    / 2 
1,00    / 1 
0,50    / 1 
1,10    / 3 
1,00    / 1 
13,00 

6. Gymnázium a Sportovní 
gymnázium 

Jablonec n. Nisou Atletika              / 34 
Biatlon               / 11 
Cyklistika          / 16 
Lyžování: 

Běh na lyžích  / 17   
Plavání               /   3 
Tenis                  /   8 
Volejbal             / 16 

105 

4,00    / 4 
2,00    / 2 
2,00    / 3 
 
2,50    / 3 
0,00    / 0 
1,00    / 1 
1,50    / 2 
13,00 

7. Sportovní Gymnázium Pardubice Atletika              / 57 
Basketbal           / 32 
Cyklistika           /  5 
Házená               / 17 
Kanoistika          / 13 
Plavání               / 15 
Triatlon               /  6 
Veslování           / 13 

158 

4,50    / 5 
1,75    / 2 
0,75    / 1 
1,00    / 1 
1,50    / 2 
1,50    / 2 
1,00    / 2 
1,50    / 2 
13,50 

8. Gymnázium a střední 
odborná škola 

Jilemnice Atletika              / 10 
Biatlon               / 14 
Lyžování: 

Běh na lyžích  / 40 

2,00    / 2 
1,00    / 1 
 
3,50    / 4 
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Skoky na lyžích  /  5 
Severská komb.  /  5 
Alpské lyžování  /  6 

Ostatní: 
Snowboarding  /  1 

Skiboby  /  1 
Orientační běh  /  8 

Cyklistika  /  1 
                Tenis   /  1 

92 

1,00    / 1 
1,00    / 1 
0,00    / 0 
0,00    / 0 
 
 
 
 
 
8,50 

9. Sportovní gymnázium 
Ludvíka Daňka 

Brno 
 
 
Požadavek na navýšení 
úvazku o 0,30        =  17,7 

Atletika              / 45 
Basketbal           / 21 
Plavání               / 50 
Sport. gymn.      / 19 
Tenis                  / 15 
Volejbal             / 43 

193 

5,00    / 5 
1,50    / 2 
4,30    / 5 
2,10    / 4 
1,00    / 2 
3,50    / 5 
17,40 

10. Sportovní gymnázium 
Dany  
a Emila Zátopkových 

Ostrava – Zábřeh 
 
 
 
Požadavek na navýšení 
úvazku o 0,50        =  15,5 

Atletika              / 56 
Basketbal           / 45 
Judo                    / 11 
Moder. gymn.     /  4 
Plavání               / 19 
Sport. gymn.      / 22 
Volejbal             / 50 

207 

5,00    / 5 
2,30    / 4 
1,00    / 1 
0,50    / 1 
1,40    / 2 
2,00    / 2 
2,80    / 4 
15,00 

11. Sportovní gymnázium Vrbno pod Prad. 
 
 
Požadavek na navýšení 
úvazku o 0,50          =  5,8 

Biatlon                /  7 
Cyklistika           /  8 
Lyžování:          

Běh na lyžích   / 21 
     Alp. lyžování / 10 
Orien. běh,LOB / 16 

62 

0,20    / 1 
1,00    / 1 
 
2,00    / 3 
1,00    / 2 
1,10    / 2 
5,30 

12. Gymnázium a jazyková 
škola s právem státní 
jazykové zkoušky 

Zlín Atletika              / 24 
Basketbal           / 19 
Házená               / 15 
Plavání               / 14 
Volejbal             / 17 

89 

2,70    / 6 
1,00    / 1 
1,00    / 1 
1,70    / 2 
1,40    / 2 
7,80 

13. Gymnázium a Střední 
odborná škola 
ekonomická 

Vimperk 
Požadavek na navýšení 
úvazku o 0,50          =  3,5 

Cyklistika,MTB / 14 
Lyžování: 

Běh na lyžích   / 16 
30 

1,50    / 1 
 
1,50    / 1 
3,00 

14. Gymnázium Vincence 
Makovského 

Nové Město n. M. Biatlon                /  6 
Rychlobruslení   /  3 
Lyžování: 

Běh na lyžích   / 18 
27 

 
 
 
2,00    / 2 
2,00 

15. Gymnázium Most 
 
 
 
Požadavek na navýšení 
úvazku o 1,00          =  4,3 

Atletika               /  7 
Basketbal           / 20 
Házená               /   6 
Sport. gymn.      /   0 
Softbal               / 10 
Tenis                  /   5 
Nezařazeni         / 15 

65      

0,80    / 2 
1,40    / 2 
0,40    / 1 
0,00    / 1 
0,40    / 1 
0,40    / 1 
0,00    / 0 
3,30 

  Skutečnost 1 598 135,08 

  Požadavek / navýšení o 1 702  /  106 138,27/3,8
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b) Přehled počtu žáků kmenových sportů na 1 trenéra: 
 

Poř. Sport Disciplína Počet žáků 
 individuální                     

týmový 
  

1. Atletika sprinty, běhy, chůze 10 
  skoky, víceboje 8 
  vrhy, hody 8 
2. Baseball  18 
3. Basketbal  12 
4. Biatlon  8 

silnice 8 5. Cyklistika 
horská kola 8 

6. Házená  14 
7. Judo  12 
8. Kanoistika  8 
9. Lední hokej  22 
10. Lyžování běhy 8 
  skoky 8 
  severská kombinace 8 
  snowboard 8 
  alpské disciplíny 8 
11. Moderní gymnastika  6 
12. Orientační běh  10 
13. Plavání  8 
14. Rychlobruslení  8 
15.  Softball  18 
16. Skiboby  8 
17. Sportovní gymnastika  6 
18. Střelectví  6 
19. Tenis  8 
20. Triatlon  8 
21. Veslování  8 
22. Volejbal  12 

 
 
 
3. Podmínky a kritéria 
 

A. Pro rok 2008: 

Následující řešení je navrhováno s ohledem na nejasný celkový finanční objem pro 
Rozvojový program SG na rok 2008. 

 V prvním pololetí roku 2008, tj. ukončení školního roku 2007/2008, bude 
zachován stávající stav, který byl schválen pro rok 2007. To znamená zachování 
finančních prostředků, velikosti úvazků se zohledněním oficiálního nárůstu 
osobních (mzdových) nákladů (viz. návrh na navýšení o 1,5 %). Neprojeví se zde 
požadavek na změnu - navýšení  úvazků, resp. rozšíření sportů. 
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 Navýšení úvazků bude projednáváno a upřesňováno až po schválení a přidělení 
celkového finančního objemu na „Rozvojový program“.   

 Druhé pololetí roku 2008, tj. začátek školního roku 2008/2009, bude řešeno 
s ohledem na finanční možnosti Rozvojového programu stanovené státním 
rozpočtem. Konkrétní objemy pro SG budou stanoveny: 

při snížení dotace  - poměrem ke schválenému celkovému finančnímu objemů, 

při stávající, resp. při zvýšení dotace - projednání současného stavu se zástupci SG 
a uplatnění koncepčních kritérií pro 
nadcházející období od roku 2009 až 2012.   

 
B. Koncepční podmínky od roku 2009 až do roku 2012: 

Uplatnění kritérií bude projednáno s SG při zohlednění stávajícího stavu. Postupné 
zapracování vymezujících a upřesňujících podmínek se projeví u školního roku 
2008/2009, tj. od 1. září 2008. 

Předpokládaná kritéria, která budou ovlivňovat podmínky a stanovování finančního 
objemu na  podporu SG v rámci Rozvojového programu: 

 olympijské sporty   x  neolympijské sporty 

 individuální sporty  x týmové sporty 

 využívání vlastního zařízení x nutné pronájmy sportovních zařízení 

 počty žáků SG 
 
 
 

Článek VIII  - Závěrečná ustanovení 
 

1. Účelové využití finančních prostředků poskytnutých SG ze státního rozpočtu je 
kontrolováno příslušnými útvary a pověřenými pracovníky MŠMT. 

 
2. 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.  

 
3. Tyto zásady nabývají účinnosti ke dni 1. ledna 2008. 
 
 
V Praze dne 11. září 2007 
 
 
 
 
        Jan  Kocourek, v.r. 

                            náměstek  ministryně 
 


