
 

   

 
Zpravodaj 

 

ČSTV 
Vydání k zásadním změnám v žádostech o státní podporu z MŠMT 

Mimořádné 
vydání 

 
 
  

 

 

„Zásadní změny ve způsobu podávání žádostí o státní podporu 
v roce 2012“ 



 
 

  

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

Obsah 

 

Úvod  2 

Jak to bylo dosud  3 

Jak to bude v roce 2012 3 

Program III 4 

Program IV 5 

Závěrem 5 

2 

 

Úvod 

Vážení čtenáři, představitelé tělovýchovných jednot, sportovních klubů a 
oddílů, 
 
dostáváte do rukou mimořádné číslo Zpravodaje ČSTV, vydávaného z dů-

vodu, abychom Vás co nejdříve upozornili na změny, které přináší vyhláše-

ní Programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro 

rok 2012. Kompletní dokumentace Státní podpory sportu pro rok 2012 

(Č.j.: 18 813/2011-50) je od 22.7. zveřejněna na internetových stránkách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2012.  

 

 Chceme Vás co nejrychleji informovat a poskytnout výklad k pro-

gramům, který byl podán ministerstvem na Semináři k vyhlášeným pro-

gramům Státní podpory sportu pro rok 2012, konaném v pátek 29. červen-

ce 2011. Ke změnám dochází především ve způsobu podání žádosti, kde 

jsou do procesu přímo zapojeni koneční příjemci – jednotlivé TJ/SK (sub-

jekty s vlastním IČ). Samotné účelové zaměření programů se prakticky 

nemění. Nový je program V – Organizace sportu, jehož spuštění je však 

podmíněno konečnými schválenými objemy státního rozpočtu 2012. 

 

 Zejména u programů IV - Údržba a provoz sportovních zařízení a 

programu III - Všeobecná sportovní činnost považujeme vyhlášené změny 

za zásadní, s přímým dopadem na další činnost základních článků sportov-

ní struktury – sportovních klubů, oddílů a tělovýchovných jednot. Mění se 

způsob podávání žádostí i distribuce případného příspěvku. Termíny na 

podání žádostí jsou kratší. Uzávěrky dvou pro kluby zásadních programů – 

„Všeobecná sportovní činnost“ a „Údržba a provoz sportovních zařízení“, 

jsou již 30.září 2011. Věnujte proto informacím pozornost. 

 

 Věříme, že Vám alespoň částečně usnadníme nelehkou situaci, do 

které se každá TJ/SK dostává touto náhlou změnou způsobu podávání 

žádosti o prostředky z programů státní podpory sportu. I přes tento výklad 

v každém případě doporučujeme všem vyhlášené programy před podáním 

žádostí důkladně prostudovat. 

Mimořádné vydání  
ZPRAVODAJE ČSTV 



 
 

  
 
 
 
 

 

„Jak to bude v roce 2012“ 
 
 
 
 
 

  

Jak to bylo dosud 

     Programy I a II byly a 
jsou výhradně určeny 
národním sportovním 
svazům na podporu státní 
reprezentace a talentova-
né mládeže. Žádost podá-
vala přímo střešní organi-
zace, sportovní svazy 
žádost podávat nemusely. 
   
   Programy III a IV byly a 
jsou určeny k podpoře TJ a 
SK - vlastníků nebo provo-
zovatelů sportovních 
zařízení na základě dlou-
hodobých smluv a organi-
zátorů sportovních akcí.  
Pro rok 2011 žádal ČSTV 
na základě údajů poskyto-
vaných jednotlivými RS 
ČSTV a sportovními svazy 
o podporu na Údržbu a 
provoz TVZ (program IV) a 
program Sportuj s námi 
(program III.) za všechny 
sdružené subjekty přímo. 
Prostředky pak byly v 
jednotlivých regionálních 
– okresních sdruženích 
distribuovány jejich schvá-
lenými klíči do jednotli-
vých TJ a SK na konkrétní 
účely. 
 
    Program V. nebyl vypi-
sován MŠMT, tyto pro-
středky distribuovalo 
Ministerstvo financí ČR 
střešním (servisním) spor-
tovním organizacím, od 
roku 2011 v případě ČSTV 
pouze sportovním svazům 
(tzv. „kalouskovné“). 
 

TJ a SK (subjekty s vlastním IČ), chtějí-li získat pro rok 2012 státní podporu 
z programu III všeobecná sportovní činnost (dříve prostředky na akce Programu ČSTV 
„Sportuj s námi“) a na provoz a údržbu sportovních zařízení, zde z programu MŠMT IV, 
musí uplatnit požadavek samy a to na jeden, podle sportu příslušný národní sportovní 
svaz. V případě víceodvětvových jednot pak uplatňuje TJ/SK požadavek v programu IV u 
toho národního sportovního svazu, jehož sportovní činnost na předmětném sportovním 
zařízení v jednotě převažuje. Totéž platí pro program III. Zde TJ/SK uplatní žádost u jed-
noho národního sportovního svazu, kterého se sportovní akce či projekt týká. Pokud je 
nebo jsou akce – projekty multisportovní, vybere si TJ/SK jeden národní sportovní svaz, u 
kterého požadavek uplatní. Programy I., II. a V. jsou záležitostí pouze národních sportov-
ních svazů, případně jimi pověřených servisních (střešních) organizací, proto se jejich 
výkladu zde nevěnujeme. 
 
 Žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací nemohou být tak jako dosud před-
kládány za ČSTV centrálně za všechny sdružené subjekty. Národní sportovní svaz může na 
základě svého rozhodnutí ČSTV pověřit v jednotlivých programech podáním své zpraco-
vané žádosti. Národní sportovní svaz také může požádat regionální – okresní sdružení 
ČSTV o pomoc a součinnost při shromažďování potřebných údajů o svých TJ/SK, oddílech, 
klubech.  O jejich sportovních zařízeních (program IV) i o jejich sportovních akcích (pro-
gram III). V takovém případě musí národní sportovní svaz o tomto postupu svoje členské 
TJ/SK i regionální sdružení včas informovat. 
 
 Údaje, které národní sportovní svaz potřebuje v programech III a IV mít od 
svých TJ/SK k dispozici, aby mohl zapracovat jejich požadavky do své oficiální žádosti na 
MŠMT o poskytnutí dotace, jsou minimálně:  

- kraj působení 
- sportovní odvětví  
- zkratka příslušného sportovního svazu 
- název TJ/SK 
-  IČ TJ/SK 
- adresa TJ/SK 
- bankovní spojení TJ/SK – název banky číslo účtu a kód banky  
- jména statutárních zástupců  
- kontaktní údaje – telefon, mobil, email,  
- vymezení projektu  
- u programu IV vlastnický vztah TJ/SK k majetku (vlastník, nájemce, vypůjčitel)  
- údaj o hodnotě majetku 
- velikost členské základny 
- součet vybraných členských příspěvků za rok 2011 s rozdělením na mládež a dospělé 
- celkové náklady uplatňované akce-projektu, na kterou žádá prostředky 
- výši požadavku na státní dotaci.  

 

Tyto povinné údaje lze s výhodou vyplnit do připravených tabulek (odkazy:
 http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/statnipodpora2012-program3tabulka.xls  
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/statnipodpora2012-program4tabulka.xls), které ode-
šle TJ/SK na národní sportovní svaz. Pozor, samozřejmě pro každý program zvlášť (III, IV). 
Je však možné, že jednotlivé republikové svazy zvolí jinou metodiku sběru dat z TJ/SK. Tu 
by měly prakticky obratem nebo v co nejbližším termínu zveřejnit a svým TJ/SK sdělit. 
Protože je období prázdnin a dovolených, je možné, že některé národní sportovní svazy 
na změny v podávání žádostí pro rok 2012 včas nezareagují. V tomto případě doporuču-
jeme TJ/SK, pokud chtějí mít šanci na získání dotačních prostředků, svoje požadavky na 
příslušný svaz zaslat. Národní sportovní svazy budou na zpracování žádosti pro MŠMT 
potřebovat určitý čas, velké svazy zcela nepochybně. Konečný termín pro podání všech 
žádostí v programech III a IV na MŠMT, tedy pro jejich předložení národními sportovními 
svazy ministerstvu je 30. září 2011! Proto je nutné počítat s tím, že údaje od TJ/SK bude 
svaz potřebovat podstatně dříve, než je uzávěrka předkládání žádostí. Seznam kontaktů 
na jednotlivé národní sportovní svazy je uveden na stránkách ČSTV 
http://www.cstv.cz/sdruzene.htm. 
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Každý zájemce o státní podporu 2012, TJ/SK, klub, oddíl, musí sám uplatnit požada-
vek na údržbu a provoz (program IV) a Všeobecnou sportovní činnost (program III). 

http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/statnipodpora2012-program3tabulka.xls
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/statnipodpora2012-program4tabulka.xls
http://www.cstv.cz/sdruzene.htm


 
 

 

 
 

 

 

P činnost  
 

 
 

 

4 4 

 

 

 
 
 
 
  
 

Na jaké účely mohou TJ a SK na rok 2012 žádat?  

V následujících dvou odstavcích se Vás pokusíme v krátkosti seznámit se dvěma výše 
zmiňovanými programy vyhlášenými MŠMT, ve kterých mohou o podporu žádat TJ a SK. 
 

PROGRAM III - Všeobecná sportovní činnost 
 Z tohoto programu byl v minulých letech cestou regionálních sdružení ČSTV  podporován projekt ČSTV: 
Sportuj s námi, ve kterém TJ a SK každoročně uspořádaly více než 2 000 sportovních akcí. Požadavek TJ/SK může 
obsahovat i více jednotlivých projektů (sportovních akcí v průběhu roku).  
 TJ a SK si na základě rozpočtu projektu sama stanovuje částku, o kterou požádá. Dotace se poskytují maxi-
málně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně ve 
výši 30 %). 
 Samotné účelové zaměření programu, které je rozdělené do dvou oblastí (viz níže) se nemění, avšak vzhle-
dem k tomu, že TJ a SK dosud v této formě o státní podporu nežádaly, může se pro Vás jednat o nové informace:  

Účelové zaměření programu III : 
1. Sport pro všechny 

Podpora je určena na: 

a) pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 – 18 let, otevřené sportovní akce, 
včetně jednorázových kampaní, pohybové aktivity občanů starších 60 let, 

b) vzdělávání dobrovolných pracovníků občanských sdružení v oblasti sportu pro všechny, mimo trenérů a 
rozhodčích sportovních svazů, 

c) významné mezinárodní akce v oblasti sportu pro všechny, 
d) pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 – 26 

let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center sportu na školách, mezinárodní soutěže 
žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích 
pořádaných v ČR a na českou účast v zahraničí. 

2. Sport zdravotně postižených 

Podpora je určena na: 

a) Zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti; 
b) Zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti; 
c) Podpora mezinárodních soutěží zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“), pořádaných na území 

České republiky.“ 

 
POZOR - pro příjemce 

státní dotace platí v roce 
2012 bez výjimky povin-

nost 
vést „podvojné“ účetnic-

tví ve smyslu zákona o 
účetnictví 563/1991Sb 



 
 

 

Program IV 
 

 

  

 
 

Závěrem 
 

Na přidělení dotace nevzniká jednotlivým TJ a SK uplatněním požadavku žádný nárok. O přidělení a výši dotace, 
po zpracování a předložení žádosti na MŠMT příslušným národním sportovním svazem, rozhoduje MŠMT. Může tak 
zaniknout prvek objektivity a solidarity, kdy sportovní prostředí územního celku (okresu), tedy TJ/SK samotné, přichází o 
možnost spolurozhodovat o způsobu rozdělení prostředků, plynoucích do sportu ze státního rozpočtu prostřednictví 
MŠMT nebo koordinovat údržbu či náklady na provoz sportovišť s místní samo-správou. 
 
 TJ a SK mohou výši svého požadavku uplatnit na svůj národní sportovní svaz plně podle svého uvážení. Je mož-
né, že některé TJ/SK dosáhnou na vyšší finanční podporu, než tomu bylo v minulých letech. Naopak, někteří žadatelé 
pravděpodobně nebudou uspokojeni vůbec. V každém případě je pro TJ/SK důležité žádost na příslušném národním 
sportovním svazu uplatnit!  
 
 

Upozornění pro funkcionáře všech TJ/SK - nepodceňte novou situaci 

 Zpravodaj ČSTV vydává VVČSTV-www.cstv.cz-Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 

Praha 6, tel. 233017345- distibuováno zdarma v elektronické podobě-Za správnost a věcný 

obsah ručí jednotliví autoři – MK ČR E20296 
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PROGRAM IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 
  

Z tohoto programu dostávaly TJ/SK, které splňovaly podmínky, státní podporu cestou regionálních sdružení 
ČSTV. Stejně jako v předchozích letech musí i nadále vlastník nebo provozovatel s platnou dlouhodobou nájemní 
smlouvou využívat zařízení pro sportovní činnost na dobu minimálně 10 let, s platností od roku podání žádosti. 
Smlouvy o výpůjčce nebo pronájmu nelze uzavírat s obchodní společností nebo fyzickou osobou. Uplatnit požadavek 
u svého národního sportovního svazu mohou pro rok 2012 všechny TJ/SK, splňující podmínky vypsaného programu.  
 Podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být poskytnuta maximálně do výše 60% celkové 
hodnoty majetku. Přidělená dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, že při vy-
účtování bude vykázán podíl spoluúčasti financování (min. ve výši 30%). 
 
Účelové zaměření Programu IV: 

1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů 
nebo dlouhodobém nájmu NNO. Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo 
jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví, nebo 
dlouhodobém nájmu NNO. 

3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů 
ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů1 nebo dlouhodobém nájmu NNO. 

 
 Výše uvedené znamená, že v programu Všeobecná sportovní činnost – Sport pro všechny musí zájemce o 
dotaci, tedy TJ/SK (subjekt s vlastním IČ), svůj požadavek o dotaci na jimi pořádanou sportovní akci (projekt, jedna 
žádost může obsahovat i více projektů) uplatnit u příslušného republikového sportovního svazu.  Možné je žádat 
dotaci například na otevřené sportovní akce (veřejné běhy, turnaje, cvičení pro nečleny klubu atd.), na pravidelnou 
sportovní činnost mládeže (zejména mládežnické okresní přebory a soutěže), pohybové aktivity občanů starších 60 
let (i členy organizace), vzdělávání dobrovolných pracovníků občanských sdružení (mimo trenérů a rozhodčích). Prak-
ticky v každém okrese se najdou TJ/SK, které v minulých letech pořádaly akce zařazované do programu Sportuj 
s námi, který byl založen na obdobných principech. 

 


