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Rozdělení Státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu – výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“ – neinvestiční prostředky Programu V
bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 4. června 2013 pod č. j.: MSMT-16620/2013
a schváleno se zapracováním připomínek.

č.j.: MSMT-16620/2013

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 …………………………… 2 982 784 tis. Kč
z toho:
běžné výdaje
2 062 684 tis. Kč
výdaje na ISPROFIN
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
700 392 tis. Kč

Resortní sportovní centra a ADV
364 768 tis. Kč

Všeobecná sportovní činnost
997 524 tis. Kč

EDS/SMVS
920 100 tis. Kč
Poznámka: S ohledem na návrh Rozpočtového opatření č.j. MSMT-13082/2013 na změnu
rozpočtu se předpokládá snížení programu 133510 o částku 300 000 tis. Kč ve prospěch
neinvestičních prostředků. V současné době není potvrzen převod, proto je tato částka vedená
jako poslední platba s termínem do 30. září 2013. V opačném případě nebude poslední splátka
vyplacena.
Rozpočtové opatření s členění na položky výdajového okruhu - změna:

Všeobecná sportovní činnost
1 297 524 tis. Kč

EDS/SMVS
620 100 tis. Kč
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 České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní
podpory sportu v České republice.
Na poskytnutí finančních prostředků vyhlášených dotačních programů není právní nárok.
Materiál byl projednán GP skupiny 5 dne 22. dubna 2013. Materiál prošel vnitřním
připomínkovým řízením a připomínky byly zapracovány.

č.j.: MSMT-16620/2013

Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu - výdajový okruh:
„Všeobecná sportovní činnost“ – neinvestiční prostředky Program III a IV
A. Původní rozpočet
V roce 2013 je celkový objem finančních prostředků dle státního rozpočtu pro oblast
„Všeobecná sportovní činnost“ ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 917 624 tis. Kč
z toho:
a) státní podpora v oblasti „Veřejně prospěšných programů“ s následným rozdělením:
 Všeobecná sportovní činnost …………………………….…
997 524 tis. Kč
z toho:
Program III – Všeobecná sportovní činnost ………
63 524 tis. Kč
Program IV – Údržba a provoz sport. zařízení ……
154 000 tis. Kč
Program V – Organizace sportu …………….…….
780 000 tis. Kč
b) podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací, vč.
sportovní reprezentace – EDS/SMVS s následným rozdělením:
 kapitálové výdaje – Program 133510 ……………………..
z toho:
Podprogram 133512 – „Všeobecná sportovní činnost“ - plán
Podprogram 133513 – „Sportovní reprezentace“ - plán

920 100 tis. Kč
400 000 tis. Kč
520 100 tis. Kč

Poznámka: Program 133510 byl pozměňovacím návrhem při schvalování státního
rozpočtu v PS PČR pro rok 2013 navýšen o 300 000 tis. Kč na úkor neinvestičních
prostředků.

B. Rozpočet po změnách - Rozpočtovým opatřením (viz návrh č.j. MSMT-13082/2013)
byl rozpočet změněn:
a) státní podpora v oblasti „Veřejně prospěšných programů“ s následným rozdělením:
 Všeobecná sportovní činnost …………………………….
1 297 524 tis. Kč
z toho vyhlášené programy:
Program III – Všeobecná sportovní činnost ………
63 524 tis. Kč
Program IV – Údržba a provoz sport. zařízení ……
154 000 tis. Kč
Program V – Organizace sportu …………….…….
1 080 000 tis. Kč
b) podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací, vč.
sportovní reprezentace – EDS/SMVS s následným rozdělením:
 kapitálové výdaje – Program 133510 ……………………..
z toho:
Podprogram 133512 – „Všeobecná sportovní činnost“ - plán
Podprogram 133513 – „Sportovní reprezentace“ - plán
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620 100 tis. Kč
300 000 tis. Kč
320 100 tis. Kč
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Všeobecná sportovní činnost
Od roku 2011 došlo k obsahové změně závazného ukazatele „výdaje na všeobecnou
sportovní činnost“. U oblasti sportu pro všechny došlo k sjednocení podpory pro oblast
veřejně prospěšných akcí, oblast péče o školní mládež mimo rámec vyučování a oblast
podpory zdravotně postižených sportovců. Tím došlo ke sloučení veřejně vyhlášených
programů dle obsahového zaměření a charakteristiky všeobecné sportovní činnosti.
Od roku 2012 došlo k rozšíření státní podpory s obsahovým zaměřením na organizaci
sportu – Program V. Současně byl rozpočet navýšen o 800 mil. Kč.
Hlavní zásady rozdělení státní dotace na všeobecnou sportovní činnost 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 všeobecné sportovní činnosti (školní sport, sport zdravotně postižených
sportovců, oblast údržby a provozu sportovních zařízení, včetně podpory organizace sportu).
V oblasti „Všeobecné sportovní činnosti“ je podpora pro rok 2013, s charakterem tzv.
„Veřejně prospěšných programů“ (dále jen VPP) – neinvestiční prostředky, vyhlášena
Programy III, IV a V. Od roku 2012 byla podpora malých akcí tzv. „Ostatní dotace“ zrušena.
Ve srovnání s rokem 2012 je rozpočet ve stejné výši. Došlo však ke změně finančního
objemu v oblasti výdajového okruhu všeobecné sportovní činnosti. Na základě předložení
pozměňovacího návrhu při schvalování státního rozpočtu v PS PČR došlo k navýšení investic
- program 133510 o částku 300 000 tis. Kč na úkor neinvestičního programu V pro rok 2013.
Poznámka: S ohledem na návrh Rozpočtového opatření č.j. MSMT-13082/2013 na změnu
rozpočtu se předpokládá snížení programu 133510 o částku 300 000 tis. Kč ve prospěch
neinvestičních prostředků. V současné době není potvrzen převod, proto je tato částka vedená
jako poslední platba s termínem do 30. září 2013. V opačném případě nebude poslední splátka
vyplacena.
Přijímání žádostí a stanovených podkladů pro tuto oblast bylo ukončeno dne 30. 9.
2012. Zpracování doložených podkladů jednotlivých žádostí a projednání kompletní
dokumentace při expertním projednání bylo ukončeno ke dni 25. 2. 2013. Následné propočty
pro oblast všeobecně sportovní činnost se uskutečnila v průběhu měsíce února/března 2013.
Finanční prostředky Programu V budou využity na:
 podporu organizace sportu,
 podporu významných sportovních akcí,
 podporu podmínek souvisejících se sportovní činností, resp. dorovnání potřeb u
vyhlášených programů v oblasti sportu pro rok 2013.
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KOMENTÁŘ k jednotlivým programům
1.

PROGRAM V - Organizace sportu

Program je orientován na podporu zajištění realizaci sportovní, organizační a obsahové
činnosti jednotlivých NNO s celorepublikovou působností, které mají ve svých stanovách
hlavní předmět – realizaci sportovní činnosti.
Od roku 2012 je rozpočet ve výši 280 000 tis. Kč pro NNO v oblasti sportu s následným
navýšením o 800 000 tis. Kč na státní podporu týkající se organizace sportu, která byla
v minulých letech poskytována prostřednictvím Ministerstva financí. Z tohoto důvodu byl
veřejně vyhlášen tento nový Program V.
Podpora je realizována v rámci všeobecné sportovní činnosti na zabezpečení sportovní
činnosti a na pořádání akcí v České republice (domácích, zahraničních), včetně oblasti ZPS.
Dotace se může poskytnout až do výše rozpočtovaných nákladů nebo pokud není stanoveno
Rozhodnutím jinak.
Náklady na mzdové prostředky lze čerpat do výše rozpočtovaných nákladů schválené
státní dotace.
Cílem podpory je zabezpečení sportovní činnosti členů NNO a zajištění organizace
nejen v ústředí, ale i u krajských, regionálních článků jejich organizační struktury.
Žádosti o státní dotaci Programu V, včetně podkladových materiálů pro rok 2013 byly
projednány expertní komisí. Celkem je evidováno 218 sportovních svazů a sportovních
organizací – z toho:
96 žádostí na podporu sportovní činnosti - akceptováno
57 žádostí na podporu VSA, z toho 5 přeřazeno z Programu I – akceptováno
10 žádostí na podporu zdravotně postižených - akceptováno
55 žádostí bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek
8 žádostí bylo přeřazeno do Programu I - akceptováno

Všeobecná sportovní činnost – Program V
A. Původní rozpočet
Všeobecná sportovní činnost …………………………….…
997 524 tis. Kč
z toho:
Program V – Organizace sportu …………
780 000 tis. Kč
B. Rozpočet po změnách
Všeobecná sportovní činnost ………………………………
1 297 524 tis. Kč
z toho:
Program V – Organizace sportu ………...
1 080 000 tis. Kč
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Kritéria výpočtu:
1.

kritérium sportovní úspěšnosti
výpočet podle bodové hodnoty stanovené v programu I – Sportovní reprezentace pro
sportovní svazy v tzv. pořadí TOP.

2.

kritérium počtu členské základny
výpočet podle nahlášeného počtu členské základny k roku 2012.

3.

kritérium počtu členské základny mládeže
výpočet podle nahlášeného počtu členské základny mládeže k roku 2012.

Rozpis rozpočtu Programu V:
 Sportovní svazy v TOP - po výpočtu …………………….

570 000,0 tis. Kč

 Sportovní organizace - předzávorky …………………….

194 000,0 tis. Kč

 Oblast zdravotně postižených sportovců ………………..

13 700,0 tis. Kč

 Významné sportovní akce - předfinancování ……………

302 300,0 tis. Kč

 Rezerva …………………………………………………..

0,0 tis. Kč
1 080 000,0 tis. Kč

Předfinancování v roce 2013
Na základě žádosti MŠMT byl Ministerstvem financí vydán souhlas s nerovnoměrným
čerpáním prostředků státního rozpočtu na podporu činnosti v oblasti sportu v roce 2013 dne
10. ledna 2013; PID: MFCR3XBEWN; č.j. MF-25 737/2013/14-1402.
- Předfinancování v měsíci leden 2013 ……………………… ve výši 97 502 tis. Kč
(projednáno GP skupiny V, vč. podpisu náměstka ministra – čj. MSMT-54577/2012-50)
- Předfinancování VSA (únor-duben 2013) …………………. ve výši 142 000 tis. Kč
(Mimořád. záležitosti část 1- schváleno, vč. podpisu ministra – čj. MSMT-4930/2013-50)
(Mimořádné záležitosti část 2- schváleno, vč. podpisu ministra – čj. MSMT-14646/2013)
Rozdělení státních dotací pro Program V je uvedeno v příloze.

Poznámka:
1. U oblasti ZPS – Spastic handicap je doporučeno řešit dotaci dle žádosti s účelovým
vymezením na podporu organizace sportu a z toho s dalším vymezením na podporu
organizace pro: TJ Spastic Sport Praha (90 tis. Kč) a TJ Nola Teplice (90 tis. Kč).
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2. U Českého olympijského výboru je doporučen rozpis na podporu organizace v členění:
a) pojištění sportovců, poplatky OSA, INTERGRAM …………… do výše 19 000 tis. Kč
b) zabezpečení organizační činnosti ČOV ………………………… do výše 21 000 tis. Kč
c) zabezpečení podpory sociálního programu olympioniků ………. do výše 6 000 tis. Kč
3. Z případné rezervy je doporučeno řešit:
 poměrný schodek při propočtu s ohledem na počet členské základny, resp. hodnoty
majetku u sportovních svazů a organizací,
 mimořádné záležitosti sportovních sdružení vzniklé v průběhu roku.
 požadavky na podporu účasti státu při přípravě a realizaci významných sportovních akcí
vzniklé v průběhu roku.

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