
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
        

 
 

Věc:  Rozdělení Státního rozpočtu 2008 v oblasti sportu – výdajový okruh: 
„Sportovní reprezentace bez programu 233510“ 

 

 

 

 

Materiál byl předložen na základě plánu hlavních úkolů MŠMT pro I. pololetí 2008 na 
poradu vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci. 
 

 

 

  

 
Obsah: 
 

I. Předkládací zpráva 
 

II.        Rozdělení finančních objemů 2008 – 
„Sportovní reprezentace bez programu 
233510“ 

 
III.       Přílohy k materiálu Rozdělení 

finančních objemů 2008 – Sportovní 
reprezentace bez programu 233510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozdělení Státního rozpočtu 2008 v oblasti sportu – výdajový okruh:  
„Sportovní reprezentace bez programu 233510“ 

bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 29. dubna 2008 pod č.j. 7 172/2008-501 
 
 



 2

I.   Předkládací zpráva 
 

Programy státní podpory sportu pro rok 2008, včetně návrhu na vyhlášení, byly 
projednány  poradou vedení MŠMT dne 6.8.2007 pod č.j. 15 400/2007-501. Vyhlášeny a 
zveřejněny byly  na webové stránce MŠMT.  

 
Programy „Státní podpory sportu pro rok 2008“ jsou orientovány na vyhlášení 

Programů I. až  VIII, včetně „Rozvojového programu – Podpora přípravy sportovních talentů 
na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“. Součástí je i 
programové financování ISPROFIN s programem 233510. 

 
 Porada vedení  MŠMT (dále jen PV MŠMT) projednala následný důležitý materiál s 
názvem „Zásady programů Státní podpory sportu pro rok 2008“ dne 11.9. 2007 pod  
č.j.: 19 922/2007-501. Jedná se o stanovení kritérií financování, metodiku posuzování žádostí.  

Pro vyhodnocení a posouzení žádostí vč. složení poradních, interních expertních 
komisí byl schválen PV MŠMT materiál s názvem: „Poradní expertní, výběrové komise 
v oblasti sportu pro rok 2008“ dne 27. 11. 2007 pod č.j. 24 730/2007-501.  

 
Pro postup realizace, tj. uvolňování, hospodaření a vyúčtování neinvestičních dotací 

ze státního rozpočtu České republiky v NNO v oblasti sportu PV MŠMT projednala „Vzor 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro rok 
2008“, vč. Účelového určení a podmínek použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti 
sportu, dne 27.11. 2007 pod č.j. 24 727/2007-501. 

 
 

Programy „Tělovýchova včetně programu 233510“ byly v rámci programů „Státní 
podpory sportu pro rok 2008“ vyhlášeny Programem IV. – VIII. Z důvodu časově odlišného 
postupu při vyhodnocení podkladů, včetně oponentního řízení, byl materiál k oblasti 
tělovýchovy předložen a projednán na jednání PV MŠMT již v měsíci březen tohoto roku - 
v samostatném termínu, dle plánu hlavních úkolů MŠMT. 

 
V oblasti „Sportovní reprezentace a péče o sportovní talenty“ je tato podpora pro rok 

2008, vyhlášena Programy I. – III, včetně Rozvojového programu pro sportovní gymnázia 
(dále jen SG) a podpory činnosti resortních sportovních center MŠMT, Ministerstva obrany a 
Ministerstva vnitra (dále jen RSC).  

Přijímání projektů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 30.11. 2007. Zpracování podkladů 
u jednotlivých žádostí a příprava kompletních materiálů pro činnost expertních komisí 
probíhaly do 31.12. 2007. Oponentní a výběrové řízení ke všem vyhlášeným programům se 
uskutečnily v průběhu ledna 2008. Jednotlivé komise ukončily svoji činnost ke dni 19.2.2008.  

V oblasti sportovní reprezentace v průběhu měsíce březen a duben probíhaly následné 
propočty bodových hodnot včetně stanovení úspěšnosti u jednotlivých sportovních svazů. 

Z tohoto důvodu je předkládáno rozdělení dotací výdajového okruhu „Sportovní 
reprezentace bez programu 233510“ samostatně v termínu duben 2008.  
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Rozdělení finančních objemů –„Sportovní reprezentace bez 
programu 233510“ 

 
 
A.  Neinvestiční dotace vyhlášených Programů I. až III. 
 

Hlavní zásady rozdělení státní dotace na sportovní reprezentaci pro rok 2008 jsou 
zpracovány v souvislosti s  usnesením vlády České republiky č. 718 ze dne 14. července 1999 
„k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy 
sportovních talentů“. 

 
S ohledem na tyto zásady je od roku 2000 zapracována změna podmínek rozdělování 

finančních příspěvků pro sportovní reprezentaci ČR. V rámci těchto změn je hlavní důraz 
kladen na zpřesnění způsobu hodnocení sportovní výkonnosti mezi individuálními  
a týmovými sporty.  

 
Zároveň se také uplatňuje větší diferenciace finanční podpory státu ve vztahu 

k mezinárodně úspěšným sportovním odvětvím a odvětvím s výraznou společenskou reflexí 
v České republice. 

 
 Pravidla pro přístup k rozdělení dotací -  „Zásady financování programů podpory státní 

sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů ze státního rozpočtu ČR v roce 2008“ 
projednala a schválila porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 11.9. 
2007 pod č.j.: 19 922/2007-501 s tím, že návrh konečného rozdělení dotací bude předložen 
k projednání v dubnu 2008. 
 
 
Přehled rozdělení neinvestičních finančních prostředků pro jednotlivé programy 
pro rok 2008: 
 
 
Sportovní reprezentace bez programu 233510    

 

• Sportovní reprezentace ČR( Program I.)   336 000 tis. Kč 

• Sportovní centra mládeže   ( Program II.)  175 000 tis  Kč 

• Sportovní talent          ( Program III.)     83 000 tis. Kč 

594 000 tis. Kč 

 
* U odboru 50 jsou evidovány žádosti od sportovních svazů o podporu významných 
sportovních akcí, zejména pořádaných v ČR. Realizace se uskuteční v průběhu roku 2008 
v rámci programu I. – Sportovní reprezentace, dle možností rozpočtu tohoto výdajového 
okruhu. 

 
Finanční prostředky z kapitoly 333 MŠMT ČR jsou uvolňovány podle harmonogramu, 

který je vypracován je součástí materiálu PV MŠMT jako příloha. U uvolňování finančních 
prostředků v období leden až březen je realizován formou zálohových rozhodnutí na základě 
schválené změny měsíčních limitů Ministerstvem financí. Harmonogram je součástí 
uzavíraných „Rozhodnutí“ při poskytování státních dotací. 
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1.     PROGRAM I .  -  Sportovní reprezentace ČR    
  

Žádosti o státní dotaci Programu I., včetně podkladových materiálů byly projednány 
v lednu t.r. formou oponentních řízení. Žádosti o dotace podalo celkem  125 občanských 
sdružení (dále jen sportovní svazy, resp. sportovní odvětví). Výsledky těchto jednání 
posoudila Reprezentační komise na základě schválených zásad rozdělování finančních 
prostředků pro sportovní reprezentaci ČR (tzv. „klíč rozdělování dotací“)  
s doporučením: 

 
•  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. 

•  Sportovní svazy  dotovat podle pořadí výpočtu bodového ekvivalentu úspěšnosti, viz 
příloha č.1 -  TOP pořadí státní sport. reprezentace pro rok 2008. Jedná se o svazy umístěné 
na 1. – 11. místě; o svazy  umístěné na 12. – 60. místě a o svazy umístěné na 61. – 80. místě. 
Medailové umístění u sportovních svazů nad 80. místem se doporučuje řešit jednorázovým 
paušálním příspěvkem ve výši 30 tis. Kč.  

•  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 (ČAUS), Českou asociaci akademického 
technického sportu (ČAATS), České hnutí speciálních olympiád (ČHSO), Unii zdravotně 
postižených sportovců (UZPS), Český paralympijský výbor (ČPV), Český olympijský výbor 
(ČOV) a Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace (dále jen CZZSR). Tato 
skupina je označována jako občanská sdružení „mimo klíč“,  tzv. předzávorková část. 

•  Při rozdělování finančních prostředků je zohledněn příspěvek na účast české výpravy 
na Letních olympijských hrách a Letní paralympiádě – Čína, Peking 2008. 

•  Zároveň při rozdělování finančních prostředků je zohledněna podpora účasti české 
výpravy na mezinárodních soutěžích – Akademická mistrovství  světa v jednotlivých sportech  
roku 2008. 

• Podpora v oblasti reprezentace se uskutečňuje i pro mezinárodní soutěže sportovních 
svazů a pro významné akce, zejména pořádaných v ČR. 

 
 

a) Dotace sportovní reprezentace 
 
Ze státního rozpočtu je  pro občanská sdružení na státní sportovní reprezentaci přiřazena 

částka ve  výši  336 000 tis. Kč.  

Výpočet a rozdělení státní dotace na jednotlivé sportovní svazy v klíči je uvedeno  
v  příloze č. 2 - Rozdělení dotace na sport. reprezentaci pro sportovní svazy v „klíči“  
a příloha č. 3 - Harmonogram uvolňování finančních prostředků (platební kalendář).  

Uvolňování finančních prostředků je stanoveno na základě povolení změny měsíčních 
limitů Ministerstvem financí č.j. 14/103 174/2007-142 ze dne 4.1. 2008. 

Pro občanská sdružení v tzv. „klíči“ (výpočet dle kritérií) pro TOP 80 je vyčleněna 
částka 260 000 tis. Kč. 

Pro občanská sdružení mimo tzv. „klíč“ (předzávorkové záležitosti) je vyčleněna částka 
76 000 tis. Kč. 
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b)     Přehled rozdělení státní dotace                                                                               v tis. Kč 
 Obsah Částka Celkem 

1. 
m

im
o 

K
 L

 Í 
Č

  -
  p
ře

dz
áv

or
ka

 
  LOH 2008 Peking                         ČOV 

(česká výprava)    
26 000 

48 200 

2. Zimní a Letní EYOF                     ČOV 
(Evropské olympijské soutěže mládeže) 

0 

3. Podpora sportovní přípravy           ČOV 
v OH cyklu 

20 000 

4. Zdravotní zabezpečení reprez.       ČOV 
(činnost CZZSR) 

2 200 

5. AMS 2008                                    ČSTV 
(Akademická mistrovství světa sportů) 

6 400  

 

23 400 6. Zdravotně postižení sportovci         
(podpora ZPS – 5,4%) 

 17 000 

 

7. 

v 
  K

 L
 Í 
Č

 I Společenská reflexe  3 000  

4 400 Svazy s paušálním příspěvkem (10x30,-)     300
Podpora mezinárodních soutěží v ČR   1 100 

8. Sportovní svazy v klíči      260 000 

CELKEM   336 000 
 

 

c)      Rozklad dotací s procentuálním vyjádřením objemů pro jednotlivé skupiny  
sportovních svazů v tzv. „klíči“:                                                                         
Pro sportovní svazy v tzv. „klíči“ je vyčleněna částka 260 000 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 z období 3 let a dalších kritérií 
podle schválených „Zásad sportovní reprezentace – tzv. „Klíč repre“ č.j.: 20 577/2007-501.   

 

pro sport. svazy svazy 1 - 11 svazy 12 - 60 svazy 61 - 80                 ( v tis. Kč) 

260 000,- 53 % 45 % 2 % CELKEM 

10% na přípravu 13 780 11 700 520 26 000

10% na materiál 13 780 11 700 520 26 000

30% na akce 41 340 35 100 1 560 78 000

50% za výsledky 68 900 58 500 2 600 130 000

Celkem 137 800 117 000 5 200 260 000

Při rozdělení dotace je uplatněna u příslušných svazů srážka za pozitivní dopingové 
nálezy a také srážka za neuskutečněné akce v roce 2007. Tato částka je použita na podporu 
výrazných propadů, zejména při propadu sportovních svazů u jednotlivých skupin TOP.  
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Pro rok 2008 se tato úprava projeví u sportů: karting, trial, tradiční karate, golf a 
korespondenční šach. Výrazné snížení finančních prostředků způsobené propadem z pořadí 2. 
do 3. skupiny TOP je doporučeno řešit u vodního lyžování a rádiového orientačního běhu. 
Z tohoto důvodu se navrhuje pro rok 2008 zmírnit tyto následky poskytnutím částky na svaz 
ke stávajícímu výpočtu dle pravidel „Klíče“.  

Poznámka: U sportu kulturistika byly projednány opakované pozitivní dopingové 
nálezy (od roku 2004) u reprezentantů. Reprezentační komise s ohledem na „Zásady pro 
snižování dotací při porušení antidopingových pravidel“ doporučila celkové odebrání dotace 
pro rok 2008.  

Schválený plán mezinárodních soutěží a akcí roku 2008 s finančním příspěvkem je 
uveden v příloze č. 4. a jako specifická záležitost je součástí celého materiálu  Sportovní 
reprezentace ČR. 

Na základě závěrů jednání Komise pro reprezentaci je doporučena preference 
významných sportovních svazů. Tato preference je ohodnocena částkou 3 000 tis. Kč. Jedná 
se o preferenci svazů v první skupině TOP 11 při ocenění významných sportovních výsledků 
dosažených v průběhu celého roku 2008. 

Umístění sportovních svazů v TOP nad 80. místo je řešeno jednorázovým paušálním 
příspěvkem ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o svazy, které získaly v roce 2007 medailové umístění 
na doložených mezinárodních akcí. Výše paušálního příspěvku je rozpočteno pro 10 svazů 
v celkové výši 300 tis. Kč.  

 

 

d)      Oblast Zdravotně postižených sportovců 
Na základě dohody zástupců MŠMT a Reprezentační komise s představiteli Unie 

zdravotně postižených sportovců, Českého paralympijského výboru na MŠMT  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 Zdravotně postižené sportovce (ZPS)                                     v tis. Kč 

ZPS: 5,4 %    z celkového objemu 17 000,0 
z toho: 
ČPV 60,7 % 10 319,0 

 

ZPS  -  UZPS 34,2 % 5 814,0 
 

ČHSO 5,1 % 867,0 

*Poznámka: ČPV - Český paralympijský výbor, UZPS- Unie zdravotně postižených sportovců,  
ČHSO - České hnutí speciálních olympiád 
 
 

Pro rok 2008 je u oblasti zdravotně postižených sportovců vyčleněna celková částka 
17 000 tis. Kč.   

Dotace jsou rozděleny zejména na podporu Letní Paralympiády v Pekingu (dále jen 
LPH) a na jednotlivé druhy zdravotního postižení sportovců, dle závěrů odborné, poradní 
komise s doporučením: „řešit podporu sportovní činnosti pro mezinárodní soutěže pouze 
prostřednictvím ČPV“.  

Zdůvodnění: Informace IPC (Mezinárodního paralympijského výboru) o spolupráci s 
IWAS a registraci sportovců s různým postižením prostřednictvím IPC a národních 
paralympijských výborů. 
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Doporučení: 1.  Zabezpečit náklady na českou účast na LPH jak z oblasti ČPV, tak ze ZPS.  
Na zabezpečení nákladů je využit i základní příspěvek pro jednotlivé druhy 
postižení u obou oblastí. Zdůvodnění: V roce pořádání LPH se neuskutečňují 
další mezinárodní soutěže na úrovni MSF. 

2.  Zajistit náklady na členské příspěvky MSF: IPC, EPC, IDC a EDC. 

3.  Zabezpečit náklady na účast na kongresech MSF: IPC, EPC, IDC a EDC. 

4.  Zajistit společné náklady na administrátory a ostatní výdaje.   

5. Zůstatek finančních prostředků bude rozdělen na jednotlivé druhy postižení 
podle kritéria: 50% členská základna a 50% úspěšnost (mezinárodní soutěže 
dle „Zásad“). 

 
Přehled rozdělení státní dotace pro rok 2008: 

 
ČPV mentálně 

postižení 
sluchově 
postižení 

spasticky 
postižení 

tělesně 
postižení 

zrakově 
postižení 

Celkem 

Základní příspěvek ve  prospěch české účasti na Letní Paralympiádě, 2008 0,0 
Čes. účast na LPH předpoklad 7 240,0 
Člen. příspěvky MSF IPC, EPC, IDC a EDC 160,0 
Zabezp. kongresů IPC, EPC, IDC a EDC 220,0 
 Celkem 7 620,0 
 Zůstatek 2 699,0 

50 % ze zůstatku   
Členská základna Dle doložení členské základny 1 349,5 

50 % ze zůstatku   
Výkonnost sportovců Dle doložení výkonnosti sportovců 1 349,5 
 
 
ZPS mentálně 

postižení 
sluchově 
postižení 

spasticky 
postižení 

tělesně 
postižení 

zrakově 
postižení 

vnitřně 
postižení 

Celkem 

Základní příspěvek ve  prospěch české účasti na Letní Paralympiádě, 2008 0,0
Společné náklady administrátoři a ostatní výdaje 30,0
 Celkem 30,0
 Zůstatek 5 784,0

50 % ze zůstatku    
Členská základna Dle doložení členské základny 2 892,0

50 % ze zůstatku   
Výkonnost sportovců Dle doložení výkonnosti sportovců 2 892,0

 
 

ČHSO Sportovní činnost vč. mezinárodních soutěží Celkem 867,0

 
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. pro rok 2008, viz. článek V. odst. 4a. 

 
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, včetně podmínky uzavřeného vyúčtování a vypořádání  NNO se státním 
rozpočtem. 
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2.    PROGRAM II.  -  Sportovní centra mládeže      
 

Vláda České republiky přijala v roce 1999 usnesení č. 718 k Zásadám komplexního 
zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Z něj 
vyplynul pro resort školství úkol vytvářet od roku 2000 podmínky pro realizaci sportovních 
center mládeže k podpoře výchovy sportovních talentů. 

Sportovní centra mládeže (dále jen SCM) jsou zřizována od 1.7.2000, v působnosti 
jednotlivých sportovních svazů na základě projektů schválených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Jejich posláním je plnění úkolů souvisejících s podporou přípravy 
mladých talentovaných sportovců na státní reprezentaci. Aktuálně je ustaveno 287 SCM ve 45 
sportovních odvětví.  

Od roku 2004 je tato oblast rozšířena i o Sportovní centrum pro zdravotně postižené 
sportovce v zodpovědnosti ČPV. S ohledem na potřeby zdravotně postižených sportovců, 
zahrnuje toto centrum věkové kategorie mládeže, juniorů a seniorů.  

V průběhu roku se plánuje rozšíření činnosti SCM o nové střediska na základě splnění 
stanovených podmínek pro činnost SCM.  Zároveň budou v průběhu II.pololetí roku 2008 
aktualizovány Zásady pro SCM, které jsou opakovaně novelizované pro čtyřleté období 
olympijského cyklu s rozlišením na letní a zimní část. 

Vznik a činnost SCM je všemi 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 účelové dotace jako příspěvek ze státního 
rozpočtu v rámci položky sportovní reprezentace pro rok 2008 v objemu 174 009,1 tis. Kč. 
Rozšíření činnosti SCM v roce 2008 je plánováno ve výši 990,9 tis. Kč. Celková částka na 
SCM je plánována ve výši 175 000 tis. Kč.  Přehled rozdělení dotace je uveden níže i 
v příloze č. 5. 

 
Finanční prostředky účelové dotace ze státního rozpočtu jsou používány podle 

následujících pravidel: 
a) na sportovní přípravu sportovců sportovních center mládeže (soustředění, trenérské, 

metodické, zdravotní a servisní zabezpečení, vybavení tréninkovými potřebami, nájemné 
tréninkových prostor), 

b) na sociální zabezpečení sportovců sportovních center mládeže, jejich trenérů a členů 
realizačních týmů (mzdy, náhrady mezd, sociální, zdravotní  pojištění, ubytování). 

 
Uvedená částka se pro občanská sdružení navrhuje rozdělit následovně:       tis. Kč 

PŘEHLED  DOTACÍ  SCM 

Český svaz tělesné výchovy   (ČSTV) 153 748,6 
Česká obec sokolská   (ČOS) 1 968,5 
Český střelecký svaz   (ČSS) 7 592 
Sdružení sportovních svazů ČR    (SSS ČR) 3 260 
Autoklub ČR   (AČR) 3 058 
Orel 1 426 
Český paralympijský výbor   (ČPV) 2 956 

Celkem   174 009,1 

Plán rozšíření v roce 2008 990,9 

POZNÁMKA:  U volejbalu je od 2. čtvrtletí 2008 podpora SCM realizována plně 
prostřednictvím České volejbalové federace (ČVF), viz. stanovisko svazu ze dne 10.4.2008. 
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tis. Kč 

ČSTV 
ATLETIKA 10 095,0 
BADMINTON 824,0 
BASEBALL 3 025,0 
BASKETBAL 5 518,5 
BOX 1 875,0 
CURLING 506,0 
CYKLISTIKA 7 635,0 
FOTBAL 23 010,0 
GYMNASTIKA 2 129,0 
HÁZENÁ 4 878,0 
JACHTING 2 903,0 
JEZDECTVÍ 2 568,0 
JUDO 2 957,0 
KANOISTIKA 7 132,0 
KARATE 671,0 
KRASOBRUSLENÍ 1 627,0 
LEDNÍ HOKEJ 15 954,0 
LUKOSTŘELBA 511,0 
LYŽOVÁNÍ 8 553,1 
MODERNÍ GYMNASTIKA 1 875,0 
MODERNÍ PĚTIBOJ 1 800,0 
PLAVÁNÍ 5 763,0 
POZEMNÍ HOKEJ 2 351,0 
RYCHLOBRUSLENÍ 756,0 
SANĚ 606,0 
SOFTBALL 2 785,0 
STOLNÍ TENIS 4 332,0 
ŠERM 819,0 
TAEKWONDO WTF 516,0 
TENIS 8 846,0 
TRIATLON 4 979,0 
VESLOVÁNÍ 3 746,0 
VODNÍ POLO 551,0 
VOLEJBAL 8 083,0 
VZPÍRÁNÍ 1 764,0 
ZÁPAS 1 805,0 

celkem              153 673,6 
 

POZNÁMKA:  U lyžování je uplatněna sankce u sekce snowboardingu ve výši -75,9 za zjištění 
nedostatky při využívání státních prostředků v roce 2006/2007. 
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tis. Kč 

ČOS 
BADMINTON 840,0 
BASKETBAL 1 103,5 
GYMNASTIKA 0,0 
KANOISTIKA 0,0 
VOLEJBAL 25,0 

celkem                                                                                1 968,5 
 
 

ČSS 
STŘELECTVÍ 7 592,0 

 
 

SSSČR 
BIATLON 3 260,0 

 
 

AČR 
ENDURO 750,0 
MOTOKROS 1 158,0 
PLOCHÁ DRÁHA 450,0 
SILNIČNÍ MOTOCYKLY 450,0 
TRIÁL 250,0 

celkem                                                     3 058,0 
 
 

Orel 
TANEČNÍ SPORT 1 426,0 

 
 

ČPV 
ZDRAVOT. POSTIŽ. SPORTOVCI 2 956,0 

 
 
POZNÁMKA:  Uvedené údaje s rozpisem pro jednotlivá sportovní sdružení platí plně pro 

I.pololetí roku 2008. Druhé pololetí roku bude řešeno po vyhodnocení  
ročního cyklu činnosti Sportovních center mládeže. 
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3.     PROGRAM III.  -  Sportovní talent    
Státní dotace na podporu činnosti sportovně talentovaných sportovců je součástí 

vyhlášených Programů podpory státní sportovní reprezentace a sportovních talentů na rok 
2008. Celková částka na program III. - Sportovní talent činí 83 000 tis. Kč a je účelově 
rozdělena na: 

• Podporu 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,  okresní a krajské výběry a jejich soutěže, republikové 
výběry mládeže/. 

• Podporu finále celostátního projektu „Zimní Olympiáda dětí a mládeže“ (dále jen 
„ODM“), leden/únor 2008 - Zlín. 

 
 
a)  Podpora přípravy sportovně talentované mládeže 

Pro tento účel byla pro stanovení dotace jednotlivým sportovním svazům  uplatněna 
kriteria výše členské základny (50%) a reprezentační úspěšnosti svazů (50%) s přihlédnutím 
ke specifice činnosti České obce sokolské a Unie zdravotně postižených sportovců.  
 V rámci tohoto účelu se rozděluje celková částka 82 000 tis. Kč. Přehled rozdělení 
dotace je uveden v příloze č. 6. 
 
 
Sumarizace podle občanských sdružení a samostatných svazů 

/v tis. Kč/ 
 
Český svaz tělesné výchovy       67 566,2 
Česká obec sokolská            4 216,2 
Autoklub České republiky            3 122,0 
Sdružení sportovních svazů České republiky         2 713,5 
Český střelecký svaz             2 170,8 
Česká asociace sportu pro všechny           1 646,3 
Letecká amatérská asociace                  408,9 
Svaz sálového fotbalu                       62,0 
Český svaz biketrialu               94,1 
  
 
Celkem           82 000,0 
 
 
 
b) Podpora finále celostátního projektu „Zimní Olympiáda dětí a mládeže“ (dále jen 

„ODM“), leden/únor 2008 - Zlín. 
  Pro podporu tohoto finále byla vyčleněna celková částka ve výši 1 000 tis.Kč. Žádost 
pro Program III, bod 2 – „ODM“, předložil na MŠMT spolupořadatel projektu – ČOV. 
V roce 2008 se ODM uskuteční ve Zlíně. 
 
Celkem            1 000,0 
 
Celkový přehled rozdělení dotace – platební kalendář pro rok 2008 je uveden v příloze č. 7. 
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B.  Neinvestiční dotace pro činnost Rezortních sportovních center MO, MV, 
MŠMT a Antidopingového výboru. 

 

Rezortní sportovní centra (dále jen RSC) jsou součástí systému státní sportovní 
reprezentace, včetně přípravy sportovců a jejich účast na mezinárodních soutěžích. Současně 
se jedná i o podporu zabezpečení podmínek pro činnost RSC. V působnosti MŠMT je 
poskytována podpora pro Vysokoškolské sportovní centrum (dále jen VSC), které je 
organizační složkou státu. 

U Antidopingového výboru (dále jen ADV) se jedná o zabezpečení činnosti OPŘO 
MŠMT, které má specifické zaměření týkající se plnění  úkolů Antidopingového programu, 
vč. zajišťování úkolů související s přistoupením ČR k Antidopingové úmluvě Rady Evropy. 
V současné době se připravuje i novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů, kde významným úkolem je převod antidopingové laboratoře 
z působnosti Ministerstva zdravotnictví do sféry MŠMT. Tím dojde v průběhu roku 2008 
k navýšení potřeb týkající se zabezpečení uvedené oblasti, které se bude řešit samostatně na 
úrovni skupiny 5, resp. na jednání porady vedení MŠMT. 

 
Současně je nutné informovat o úpravách rozpočtu, které se uskutečnily již v průběhu I. 

čtvrtletí letošního roku: 
1. Usnesením Rozpočtového výboru č. 417 ze dne 27. února 2008 se navyšuje 

výdajový okruh sportovní reprezentace s účelovým vymezením podpory VK TU 
Liberec - volejbal žen  navýšení ve prospěch programu 1 ve výši  3 000 tis. Kč. 
Z tohoto důvodu je navýšený rozpočet u VSC MŠMT, viz. věcná příslušnost. 

2. Další změnou je navýšení rozpočtu ADV z původního rozpisu šachmatek 11 000 
tis. Kč na skutečnou potřebu 12 447 tis. Kč. 
Z toho je poskytnuto: 

1 141 tis. Kč z prostředků sportovní reprezentace, viz. níže 
   306 tis. Kč z prostředků rezervy pro OPŘO 
 

 Rozpočet RSC a ADV pro rok 2008 dle schváleného objemu: 
• Resortní centra MŠMT, MO, MV a ADV   354 000 tis. Kč 

z toho:  RSC MO (Ministerstvo obrany) 147 000 tis. Kč 
   RSC MV (Ministerstvo vnitra) 113 000 tis. Kč 
   VSC MŠMT      83 000 tis. Kč 
   a ADV MŠMT     11 000 tis. Kč 
 

• Úprava rozpočtu RSC a ADV    358 141 tis. Kč 
(součást objemu státního rozpočtu  
- výdajový okruh sportovní reprezentace) 
 
z toho:  RSC MO (Ministerstvo obrany) 147 000 tis. Kč 
   RSC MV (Ministerstvo vnitra) 113 000 tis. Kč 
   VSC MŠMT      86 000 tis. Kč 

navýšení dle RV č. 417 o 3 000 tis. Kč 
   a ADV MŠMT     12 141 tis. Kč 

navýšení dle požadavku o 1 141 tis. Kč 
 

• Úprava rozpočtu včetně rezervy OPŘO   358 447 tis. Kč 
ADV 
navýšení z rezervy OPŘO o 306 tis. Kč na objem  12 447 tis. Kč 
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Poznámka:  Navýšení z rezervy OPŘO je uvedeno odděleně, protože se jedná o jiný 
výdajový než je výdajový okruh sportovní reprezentace. 

 

Požadavek na navýšení RSC pro rok 2008 vychází z koordinační porady náměstků ministra 
MŠMT, MV a ministryně MO ze dne 29.10.2007.  
 
 
Rozpočet RSC vč. návrhu navýšení rozpočtu RSC v roce 2008. 

                                                    v tis. Kč 
RSC Celkem mzdové 

osobní 
z toho: 
 

Běžné 
výdaje 

Počet 
zaměst. 

   platy OON Pojistné FKSP   

MO 147 000 101 854 73 017 1 349 26 028 1 460 45 146 213

nové 147 000 100 303 71 884 1 349 25 632 1 438 46 697 213

požadavek 153 242       213

MV 113 000 92 038 65 902 1 298 23 520  1 318 20 962 206

nové 113 000 92 038 65 902 1 298 23 520 1 318 20 962 206

požadavek 116 428       206

MŠMT 72 711 37 282 25 791 1 443 9 564 484 35 429 90

nové 83 000 37 872 26 221 1 443 9 724 484 45 128 91,5

změna 86 000 37 872 26 221 1 443 9 724 484 48 128 91,5

požadavek 85 541       92

ADV 11 000 3 529 2 153 429 906 41 7 471 5,4

změna 1 12 141 3 583 2 185 436 921 41 8 558 6

změna 2 12 447 3 889 2 409 436 1 003 41 8 558 6

požadavek 12 300       6

         

CELKEM 343 711 234 703 166 863 4 519 60 018 3 303 109 008 514,4
nové 354 000 233 742 166 160 4 519 59 782 3 281 120 258 516,5
změna 1 358 141 233 796 166 192 4 526 59 797 3 281 121 345 516,5
změna 2 358 447 234 102 166 416 4 526 59 879 3 281 121 345 516,5

požadavek 367 511       517,0

 
 
Poznámka:   Rozpočet a rozdělení na jednotlivé položky budou u VSC a ADV řešeny ve 

spolupráci se zástupci odboru 15. Navýšení bude upřesněno na základě 
aktuálních možností rozpočtu sportovní reprezentace pro II. pololetí 2008.  
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Přílohy 
 
 
Příloha č. 1: Program I. - Sportovní reprezentace ČR – TOP pořadí 2008. 
 
Příloha č. 2: Program I. - Sportovní reprezentace ČR – Rozdělení státní dotace 2008. 

(výpočet pro sportovní svazy v „klíči“) 
 
Příloha č. 3: Program I. - Sportovní reprezentace ČR – Platební kalendář 2008. 
 
Příloha č. 4: Program I. - Sportovní reprezentace ČR – Přehled mezinárodních akce 2008. 
 
Příloha č. 5: Program II. - Sportovní centra mládeže  - Rozdělení státní dotace 2008. 
 
Příloha č. 6: Program III. - Sportovní talent  - Rozdělení státní dotace 2008. 
 
Příloha č. 7: Program III. - Sportovní talent  - Platební kalendář 2008. 

 
 

 
DOPLNĚK 
 
 
Příloha č. 8: Program IV. . Sportovní střediska – Rozdělení státní dotace 2008. 
 


