Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č.j. : 10 742/2011-50

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2011 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“

Materiál byl předložen na základě plánu hlavních úkolů MŠMT pro I. pololetí 2011 na
poradu vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci.
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Rozdělení Státního rozpočtu 2011 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“
bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 3. května 2011 pod č.j. 10 742/2011-50
a schváleno se zapracováním připomínek.
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ÚVOD
Programy „Státní podpory sportu pro rok 2011“, včetně návrhu na vyhlášení, byly
projednány poradou vedení MŠMT dne 7.9. 2010 pod č.j. 19 833/2010-50. Vyhlášeny a
zveřejněny byly na webové stránce MŠMT. Programy „Státní podpory sportu pro rok 2011“
jsou orientovány na vyhlášení Programů I. až IV, včetně programového financování
EDS/SMVS s vyhlášeným programem 133510.
Porada vedení MŠMT následně projednala související materiály:
¾ „Zásady programů Státní podpory sportu pro rok 2011“ dne 16.11. 2010 pod
č.j.: 24 116/2010-50. Jedná se o stanovení kritérií financování, metodiku posuzování
žádostí a o účelové vymezení organizace činnosti jednotlivých oblastí.
¾ „Vzor Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti
sportu pro období 2011 až 2014“, vč. Účelového určení a podmínek použití
neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu, schválený dne 16.11. 2010 pod
č.j. 24 116/2010-50_VzRo. Jedná se o postup realizace, tj. uvolňování, hospodaření a
vyúčtování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky u NNO
v oblasti sportu.
¾ Pro vyhodnocení a posouzení žádostí vč. složení poradních, interních expertních
komisí byl schválen GP náměstka skupiny V materiál s názvem: „Poradní expertní,
výběrové komise v oblasti sportu pro rok 2011“ dne 16. 11. 2010 pod
č.j. 24 116/2010-50_EXP.
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Rozdělení státního rozpočtu 2011 – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“
V roce 2011 je celkový objem finančních prostředků dle státního
„Všeobecná sportovní činnost“ ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z toho:
rozpočet
všeobecná sportovní činnost ve výši
217 524 tis. Kč
program 133510 – EDS/SMVS ve výši
620 100 tis. Kč

rozpočtu pro oblast
837 624 tis. Kč
upravený
275 261 tis. Kč
662 363 tis. Kč
937 624 tis. Kč

Hlavní zásady rozdělení státní dotace na všeobecnou sportovní činnost pro rok 2011
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% x 40%.
V oblasti „Všeobecné sportovní činnosti“ je podpora pro rok 2011, s charakterem tzv.
„Veřejně prospěšných programů“ (dále jen VPP), vyhlášena Programy III a IV, včetně
investičního programu 133510. Součástí je i podpora malých akcí tzv. Ostatní dotace.
Přijímání žádostí a stanovených podkladů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 31. 10.
2010. Zpracování doložených podkladů jednotlivých žádostí a projednání kompletní
dokumentace při expertním projednání bylo ukončeno ke dni 28. 2. 2011. Následné propočty
pro oblast všeobecně sportovní činnost se uskutečnila v průběhu měsíce března 2011.
Celkový přehled rozdělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2011:
rozpočet
upravený
Všeobecná sportovní činnost
217 524 tis. Kč
275 261 tis. Kč
•
•
•
•

Všeobecná sportovní činnost (Program III)
Údržba a provoz sport. zařízení (Program IV)
Ostatní dotace
Rezerva

Navýšení Programu III (mimořádné záležitosti) o:
z toho:
¾ Českomoravský fotbalový svaz

62 000 tis.
154 602 tis.
922 tis.
0 tis.
217 524 tis. Kč

57 737 tis.
42 737 tis.

(Podpora činnosti prostřednictvím regionů)

¾ Český svaz tělesné výchovy

15 000 tis.

(Podpora pojištění sportovců a poplatky OSA, Intergram)
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57 737 tis.

rozpočet
620 100 tis. Kč

Program 133510 – EDS/SMVS
• Podpora sportovních organizací (Subtitul 133512)
• Podpora sportovní reprezentace (Subtitul 133513)
• Rezerva
Navýšení Subtitulu 133513 (mimořádné záležitosti) o:
z toho:
¾ SK Vítkovice

460 000 tis.
160 100 tis.
0 tis.
620 100 tis. Kč

upravený
662 363 tis. Kč
42 263 tis.

42 263 tis.
42 263 tis.

(Rekonstrukce sport. areálu pro sportovní reprezentaci)

KOMENTÁŘ k jednotlivým programům

1.

PROGRAM III - Všeobecná sportovní činnost

Program je určen na podporu oblasti „Sportu pro všechny“ se zaměřením na sportovní
činnost dětí, mládeže, ale i dospělých, včetně pohybových aktivit občanů starších 60 let.
Součástí je i oblast „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“. 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.
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 2011.
Posuzování jednotlivých projektů probíhalo podle schválené metodiky a ve schváleném
složení expertních komisí. Konečné rozhodnutí o 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.
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.
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Rozpočet pro rok 2011 ……………………………………………..………... 62 000 tis. Kč
z toho:
¾ předzávorkové financování:
- česká účast na Gymnaestrádě 2011, SUI ….....................
3 000 tis.
- podpora činnosti zdravotně postižených sportovců ……
10 500 tis.
¾ Sport pro všechny a sport a škola ……………………………

48 500 tis.

¾ Rezerva ……………………………………………………….

0 tis.
62 000 tis. Kč

Na Program III bylo předloženo celkem 90 projektů o dotaci. Žádosti, resp. projekty,
které nesplnily základní vyhlášené podmínky, nebo jim chyběly některé náležitosti, nebyly po
posouzení zařazeny do druhého, výběrového kola. Ostatní žádosti byly projednány a komise
doporučila realizovat následující projekty s uvedeným finančním objemem.
a) Rozdělení dotací pro oblast Sport pro všechny
Občanské sdružení

v tis. Kč
Dotace

1

AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

15 800,0
1 500,0

2

ČAUS

Česká asociace univerzitního sportu

4 200,0

3

SSS ČR

Česká asociace akademických technických sportů

4

ČSTV

Český svaz tělesné výchovy

9 000,0

5

KČT

Klub českých turistů

2 550,0

6

SDTJ

Svaz dělnických tělovýchovných jednot

100,0

7

OREL

OREL – Křesťanská tělovýchovná organizace

700,0

8

ČASPV

Česká asociace sportu pro všechny

6 750,0

9

ČOS

Česká obec sokolská

5 200,0

10

ATJSK

Asociace Tělovýchovných jednot a Sportovních klubů

1 100,0

11

SSS ČR

Sdružení sportovních svazů České republiky

1 000,0

12

UNITOP

Unie tělovýchovných organizací policie ČR

100,0

CELKEM

500,0

48 500,0
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a) Rozdělení dotací pro oblast Sport zdravotně postižených
Rozpočet pro rok 2011 ……………………………………………..……... 10 500 tis. Kč
z toho:
¾ podpora projektu paralympijských a deaflympijských nadějí .............. 2 000 tis.
(specifické účelové vymezení)

¾ podpora projektu rozvoj sportu handicapovaných................................ 1 500 tis.
(specifické účelové vymezení)

¾ podpora zdravotně postižených dle kritérií………................................ 7 000 tis.
10 500 tis. Kč
Dotace je určena na podporu činnosti zdravotně postižených sportovců, kteří jsou členy
sportovních a tělovýchovných sdružení a organizací, které splňují podmínky stanovené
v Zásadách k uvedenému programu.
Podpora zohledňuje sportovní činnost v oblasti speciálních olympiád a všechny druhy
zdravotního postižení: zrakově postižení, spastic handicap, mentálně postižení, vnitřně
postižení, tělesně postižení a neslyšící sportovci.
Stanovené priority účelového vymezení jsou:
¾

Zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti

¾

Zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti

¾

Podpora mezinárodních soutěží zdravotně postižených sportovců, pořádaných na
území České republiky

Celkový počet obdržených projektů bylo 11, z toho 9 projektů nesplnily podmínky
zadání vyhlášeného programu na rok 2011 pro poskytování finančních dotací (Zásady č.j.
24 116/2010-50).
Rozdělení dotací pro rok 2011
Občanské sdružení
1

ČHSO

2

ČSTV/UZPS Český svaz tělesné
postižených sportovců

3

ČPV

Dotace

České hnutí speciálních olympiád
výchovy/Unie

Český paralympijský výbor

Celkem

686,1
zdravotně

6 313,9

3 500,0

10 500,0
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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. V souladu se zásadami programu bylo stanoveno členění žádostí a jejich
realizace v obsahových skupinách 1. až 3. Po projednání ve výběrové komisi bylo doporučeno
realizovat uvedenou záležitost v následujícím členění.
Počet obdržených žádostí, včetně zařazení do jednotlivých skupin:
Celkový počet pro rok 2011 ………………. 103 žádostí
z toho:
1. skupina …………………………. 7 žádostí
2. skupina …………………………. 18 žádostí
3. skupina …………………………. 45 žádostí
4. skupina s nedostatky – vyřazení… 33 žádostí
Pro první skupinu zastřešujících organizací byla stanovená výše 70 % celkového
finančního objemu, druhá skupina samostatných organizací činila 10 % objemu a pro třetí
skupinu sportovních svazů a jmenovitých akcí byla ve výši 20 % celkových finančních
prostředků.
Expertní, výběrová komise doporučila zapracovat další specifická kritéria pro rozdělení,
která zohledňují hodnotu majetku (hodnota kritéria 90%), na který se poskytuje podpora, a
členskou základnu (hodnota kritéria 10%).
V průběhu projednávání jednotlivých žádostí ve skupinách bylo doporučeno na základě
množství požadavků snížit skupinu 3 ve prospěch skupiny 1. Návrh byl akceptován.
Rozpočet pro rok 2011 ……………………………………….……..……… 154 602 tis. Kč
z toho:
¾ Finanční objem pro výpočet ve skupinách ……………… 150 000 tis.
¾ Rezerva …………………………………………………..

4 602 tis.

154 602 tis. Kč
Z rezervy je doporučeno řešit:
¾ poměrný schodek při propočtu s ohledem na počet členské základny, resp. hodnoty
majetku u sportovních svazů a organizací,
¾ mimořádné záležitosti sportovních sdružení vzniklé v průběhu roku.
Rozdělení dle skupin:
1. skupina …………………………. 112 000 tis.
2. skupina …………………………. 15 000 tis.
3. skupina …………………………. 18 370 tis.
4. změnové řízení …………………. 4 630 tis.
150 000 tis. Kč
Rozdělení finančních prostředků Programu IV, včetně přehledu obdržených žádostí je
uvedeno v příloze.
Poznámka:
V rámci projednávání tohoto materiálu je předložen doplněk k účelovému určení použití
finančních prostředků u programu IV s upřesněním o bod:
• udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve
vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO.
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PROGRAM OD – „Ostatní dotace“
Rozpočet pro rok 2011 ……………………………………………..………

922 tis. Kč

Státní podpora v oblasti tzv. „Ostatní dotace“ je ve většině případů zaměřena na podporu
menších sdružení, která zpravidla nesplňují podmínky pro poskytování státní dotace v rámci
„Programů státní podpory sportu pro rok 2011“. Dotace jsou jednorázové, na určitou,
konkrétní akci a netýkají se celoroční činnosti NNO.
Jejich rozdělení je uskutečňováno v průběhu kalendářního roku, dle došlých žádostí, které
nemají stanovený termín předkládání. Ostatní dotace mají charakter mimořádných záležitostí
a jsou řešeny pravidly zvláštního režimu č.j. 24 116/2010-50_OD.

3. PROGRAM 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu
rozpočet
Celkem Program 133510 v roce 2011 ........................ 620 100 tis. Kč

upravený
662 363 tis. Kč

Programové financování, tj. Program 133510 se zaměřením na poskytování dotací a
čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, určených na podporu rozvoje a obnovy
materiálně technické základny ve sportu je rozdělen na subtituly podle nového označení
programového financování a systému EDS/SMVS:
 Subtitul 133512 ………………………………………….… 460 000 tis.
„Podpora materiálně technické základny sportovních organizací“

+ 42 263 tis.

 Subtitul 133513 …………………………………………… 160 100 tis.
„Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace“
Rezerva ....................................................................................
CELKEM

0 000 tis.
620 100 tis. Kč

MŠMT stanovuje postup pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního
rozpočtu v „Zásadách pro Program 133510“ pod č.j. 24 116/2010-50_P-133510.
Přehled o projektech Programu 133510 pro rok 2011

Program

Obdrženo
projektů
2010

Doporučeno
projektů
2010

Obdrženo
Doporučeno
projektů 2011 projektů 2011

1.

Subtitul 133512

430

118

504

109

2.

Subtitul 133513

51

30

50

36

481

148

554

145

2 407 016 tis.
Kč

620 100 tis.
Kč

Celkem
Finanční prostředky celkem

Možnosti státního rozpočtu při realizaci v %

8

25,7 %

Komentář k jednotlivým subtitulům
Přehled podaných žádostí je zpracován v elektronické podobě a je připraven
ke zveřejnění na internetových stránkách MŠMT.
Posuzování jednotlivých projektů probíhalo na jednáních expertní, výběrové komise v
období od 5. 1. 2011 do 24. 3. 2011. Komise navrhla úpravu metodiky, která se týká zaměření
jednotlivých občanských sdružení a finančního poměru mezi jednotlivými skupinami.
Subtitul 133512
Rozpočet pro rok 2011 …………………………………

460 000 tis. Kč

+ 42 263 tis.

Celkem …………………………………………………………………………… 502 263 tis.
Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši…………… 2 141 216 tis. Kč
Realizováno ve vztahu ke státnímu rozpočtu bude pouze 21,5 % obdržených požadavků.
V souladu se „Zásadami Programu 133510“ bylo stanoveno členění žádostí v subtitulu
133512 a jejich realizace v obsahových skupinách 1. až 3.
Skupina č. 1 s objemem finančních prostředků ve výši 72 728 tis. Kč je určena pro
zastřešující organizace s celorepublikovou působností. Pro skupinu č. 1 expertní, výběrová
komise doporučila zapracovat další specifická kritéria pro rozdělení, která zohledňují hodnotu
majetku, na který se poskytuje podpora, a členskou základnu u střešních organizací.
Skupina č. 2 s objemem finančních prostředků ve výši 32 490 tis. Kč je určena pro
NNO s celorepublikovým nebo nadregionálním významem. Pro skupinu č. 2 komise navrhla
k realizaci investiční záměry NNO s celorepublikovým charakterem.
Skupina č. 3 s objemem finančních prostředků ve výši 340 093 tis. Kč je určena pro
NNO s regionálním nebo specifickým významem. Pro skupinu č. 3 komise doporučila
zohlednit příslušnost ke sportovnímu odvětví podle úspěšnosti daného sportu, včetně
demografické struktury krajů. Návrh byl akceptován.
Rozdělení finančních prostředků u subtitulu 133512 ………………………. 445 311 tis. Kč
rezerva ……………………………………………………………………. 56 952 tis.
z toho využití finančních prostředků pro subtitul 133513 ………………….. -31 441 tis.
Skutečný rozpočet subtitulu 133512 ………………….,. 428 559 tis. Kč

+ 42 263 tis.

z toho rezerva …………………………………………………………

25 511 tis. Kč

Celkem subtitul 133512……………………………………………...

470 822 tis. Kč

Poznámka:
Rezerva subtitulu 133512 ve výši 25 511 tis. Kč bude dle následného specifického členění
rozděleno na:
a) Náhrada povodňových škod roku 2011, kdy finanční prostředky z časových důvodů nebylo
možné uskutečnit. Požadavky povodňových škod budou realizovány v roce 2012 na
základě aktualizované specifikace. Pro náhrady je určená částka ve výši 12 000 tis. Kč.
b) Podpora požadavku ČOV na zajištění MTZ pro zdravotnické zabezpečení sportovní
reprezentace. Na základě aktualizované specifikace je určená částka ve výši 10 471 tis. Kč
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Subtitul 133513
Rozpočet pro rok 2011 ……………………………………………………… 160 100 tis. Kč
Celkové požadavky NNO ve finančních objemech jsou ve výši……………. 265 800 tis. Kč
Realizováno, ve vztahu ke státnímu rozpočtu, bude pouze 60,2 % obdržených požadavků.
Dotace jsou orientovány na podporu sportovní reprezentace, která je zabezpečována NNO
s významným podílem na sportovní reprezentaci ČR a Resortními sportovními centry MO,
MV a MŠMT. Komise na základě odborného posouzení navrhla rozdělení finančních
prostředků dle přehledu.
Skupina č. 1 s objemem finančních prostředků ve výši 86 941 tis. Kč je určena pro rezortní
sportovní centra MO, MV, MŠMT a zastřešující sdružení.
Skupina č. 2 s objemem finančních prostředků ve výši 19 900 tis. Kč je určena pro NNO
s celorepublikovým nebo nadregionálním významem.
Skupina č. 3 s objemem finančních prostředků ve výši 84 700 tis. Kč je určena pro NNO
s regionálním nebo specifickým významem.
Rozdělení finančních prostředků u subtitulu 133512 ………………………. 191 541 tis. Kč
s převýšením o částku ………………………………………………………. -31 441 tis.
tato částka je převedena z rezervy u subtitulu 133512 ……………………... +31 441 tis.
Skutečný rozpočet subtitulu 133513 ………………….,. 160 100 tis. Kč
Celkem subtitul 133513……………………………………………...

+ 31 441 tis.
191 541 tis. Kč

5. Závěr
i.

Upozornění: při realizaci schválených investičních záměrů Programu 133510
v průběhu roku, obdobně jako v letech minulých, dochází ke změnám, jak v oblasti
změnového řízení, tak při změně objemů, ale při odstoupení a zrušení akce. Z tohoto
důvodu se jedná o operativní charakter změn, které řeší odbor 50 ve spolupráci
s odborem 19 a následně projedná Gremiální porada skupiny 5 a schvaluje náměstek
ministra skupiny 5, dle usnesení porady vedení MŠMT.

ii.

Metodická informace: s ohledem na aktualizaci podmínek související se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí
MŠMT upravující postup zadávání veřejných zakázek pod č.j. 2371/2009-14 je
zpracována „Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v oblasti sportu“ č.j. 4905/2011-50.
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IV.
Přílohy:
13. Přehled „Rozdělení neinvestičních dotací na rok 2011 – „Všeobecná sportovní činnost“.
14. Rozdělení dotací „Všeobecné sportovní činnosti“ – Program III.
15. Přehled žádostí „Všeobecné sportovní činnosti“ – Program III.
16. Rozdělení dotací „Údržba a provoz sportovních zařízení - Program IV.
17. Přehled žádostí - „Údržba a provoz sportovních zařízení - Program IV.
18. Rozdělení dotací - Program 133510, subtitul 133512
19. Rozdělení dotací - Program 133510, subtitul 133513
20. Přehled žádostí Program 133510
21. Přehled zkratek uvedených v materiálu
22. Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu
23. Podmínky spojené s registrací investiční akce v EDS/SMVS
24. Závazné podmínky čerpání investičních prostředků státního rozpočtu
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