
Financování sportu v ČR 

 

Dotace ze státního rozpočtu - MŠMT  

Rok 2019 

Program REPRE 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
 
- zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii 
seniorů1 a juniorů, tedy reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve 
kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších 
věkových kategoriích,  
Z finančních prostředků programu se nepodporuje reprezentace veteránů.  
 
- zajištění přípravy a účasti zejména na Olympijských hrách (dále jen „OH“), Evropském 
olympijském festivalu mládeže (dále jen „EYOF“), Olympijských hrách mládeže (dále jen 
„YOG“), mistrovství světa (dále jen „MS“), Světových hrách (dále jen „WG“), mistrovství 
Evropy (dále jen „ME“), světových pohárech, světových ligách a obdobných soutěžích, 
mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního olympijského výboru (dále jen 
„MOV“) a Evropských olympijských výborů (dále jen „EOV“) a odpovídajících kvalifikačních 
mezinárodních soutěžích,  
 
- zajištění přípravy a účasti sportovců prostřednictvím sportovních svazů, které jsou 
garantem v daném sportovním odvětví.  
 

Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 720 000 000,- Kč.  
 

Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,  
  

 



 
c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3,  

Sportovním svazem se rozumí sportovní organizace sdružující další sportovní organizace, 
zejména sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, která řídí a zastupuje dané sportovní 
odvětví v České republice, a která v daném sportovním odvětví primárně organizuje 
systémové národní soutěže. Sportovní svaz je uznaným zástupcem České republiky v dané 
sportovní disciplíně / sportu v příslušné mezinárodní federaci (dále jen „MSF“), přičemž v 
příslušné MSF je registrováno minimálně 20 členů z různých zemí, a zároveň je spolek 
oprávněn vysílat reprezentanty na MS a ME v dané sportovní disciplíně / sportu.  

Program TALENT 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
 
- zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské 
kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního 
odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 
15 – 23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže 
(zpravidla ve veku 6 – 15 let),  
 
- péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn 
věkový a výkonnostní růst sportovce,  
 
- sportovní přípravy ve vrcholových sportovních centrech mládeže (dále jen „VSCM“), 
sportovních centrech mládeže (dále jen „SCM“), sportovních střediskách (dále jen „SpS) a ve 
sportovních akademiích (dále jen „SA“).  

 
Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 900 000 000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  
 

 



 
d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3,  

Program Podpora významných sportovních akcí 

Věcné zaměření Výzvy  
2.1 Významnou sportovní akcí se rozumí podle § 2 odst. 6 zákona o podpoře sportu akce 
mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky (dále jen „VSA“).  
 
2.2 Výzva je zaměřena na podporu a zajištění financování VSA konaných v roce 2019, a to 
prostřednictvím poskytnutí dotace sportovním organizacím ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o 
podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“), které VSA pořádají.  
 
2.3 Záměrem Výzvy je rozvíjet pořadatelství VSA, a to napříč všemi regiony České republiky, 
zejména v případech kdy jsou regiony s určitou VSA trvale spojeny.  
 
2.4 Výzva je zaměřena pouze na VSA určené pro věkové kategorie od 12 let výše. Výzva 
současně není zaměřena na VSA určené výhradně pro věkovou kategorii veteránů.  
 
2.5 VSA jsou pro tyto účely této Výzvy rozděleny do 3 kategorií:  
 
a) Významné sportovní akce mimořádné důležitosti na území České republiky  
Významná sportovní akce mimořádné důležitosti podle § 2 odst. 7 zákona o podpoře sportu 
je sportovní akce, jejíž pořádání podmiňuje příslušná mezinárodní organizace, která přiděluje 
její pořádání, prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření 
podmínek pro konání této akce. Podmínkou pro konání je souhlas vlády České republiky v 
podobě usnesení.  
 
b) Významné sportovní akce na území České republiky s rozpočtem nad 10 miliónů  
Jedná se o jednorázové nebo dílčí (v rámci několikadílných sérií) sportovní soutěže, pokud 
naplňují základní definici VSA podle § 2 odst. 6 zákona o podpoře sportu, a to s rozpočtem 
akce nad 10 miliónů korun (včetně).  
 
c) Významné sportovní akce na území České republiky s rozpočtem pod 10 miliónů  
Jedná se o jednorázové nebo dílčí (v rámci několikadílných sérií) sportovní soutěže, pokud 
naplňují základní definici VSA podle § 2 odst. 6 zákona o podpoře sportu, a to s rozpočtem 
akce pod 10 miliónů korun za dodržení podmínky stanovené čl. 5 odst. 5.3.  
 
2.6 Výzva je určena pouze pro VSA s dlouhodobou tradicí pět (5) a více ročníků, v roce 2019 
se tedy musí jednat o minimálně 6. ročník dané VSA; v případě VSA, jejichž pořadatelství je 
přidělováno příslušnou mezinárodní organizací, budou pro splnění této podmínky uznány i 
předchozí ročníky dané VSA konané v zahraničí.  
 
2.7 Nesplnění kterékoliv z podmínek stanovených v odst. 2.1, 2.2, 2.4 a 2.6 bude 
považováno za neodstranitelnou vadu žádosti a MŠMT v takovém případě usnesením řízení 
o žádosti zastaví. Stanovisko uvedené ve větě přechozí se nevztahuje na VSA dle odst. 2.5. 
písm. a).  

 
 
 
 



Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 200.000.000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
4.1 Oprávněným žadatelem je sportovní organizace splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu, kterou 
ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace provozuje žadatel minimálně po dobu pěti (5) let,  

c) žadatel je oficiálním pořadatelem VSA, jež je předmětem žádosti, a je zodpovědný za 
její organizaci a následné finanční vypořádání a vyúčtování.  

4.3 Není-li žadatelem sportovní svaz, který v České republice řídí a zastupuje sportovní 
odvětví (dále jen „sportovní svaz“), v němž se koná daná VSA, musí žadatel doložit v 
žádosti garanci příslušného sportovního svazu k pořádání VSA. Znění garance není 
stanoveno, avšak mělo by obsahovat konstatování, že sportovní svaz je pověřen 
mezinárodní sportovní organizací konáním VSA, které tímto předává žadateli, jenž danou 
VSA uskuteční na stejné úrovni a ve stejné kvalitě, jakou mezinárodní sportovní organizace 
požaduje.  

 

Program Sportování bez bariér 

 

Věcné zaměření výzvy  
Výzva je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních 
soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených 
sportovců (dále jen „ZPS“). Jedná se zejména o Paralympijské hry (dále jen „PH“), 
Deaflympijské hry (dále jen „DH“), Global Games (dále jen „GG“), mistrovství světa (dále jen 
„MS“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové poháry (dále jen „SP“) a evropské poháry 
(dále jen „EP“), světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního 
paralympijského výboru (dále jen „MPV“) a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé 
druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.  
 
Příspěvek se pro daného sportovce poskytuje za jedno, a to nejhodnotnější dosáhnuté 
umístění.  
 

3. Alokace výzvy  
Celková alokace Výzvy je 32 000 000,- Kč.  
 
 

4. Oprávněný žadatel  
4.1 Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o 
podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro 
ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS;  

c) žadatelem může být sportovní svaz nebo sportovní asociace s celostátní působností 
pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu určený 
pro ZPS, nebo sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh sportu, v jehož  



  

 
působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz, který v daném druhu sportu 
podporuje sport ZPS;  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu (2) dvou let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c);  

Program ORGANIZACE SPORTU 

1) Sportovní svazy 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle     
registrovaných stanov,  

- organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území ČR,  

- organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží,  

- pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí,  

- zajištění podpory sportovní reprezentace ČR u svazů, které nejsou příjemci dotace ve 
výzvě REPRE 2019  

- pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a 
propagačních akcí,  

- spolupráce s mezinárodní sportovní federací,  

- šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť,  

- vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci daného sportovního odvětví včetně 
zahraničních stáží,  

- rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů,  

- budování sítě kvalifikovaných trenérů,  

- antidopingového programu,  

- zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím 
reprezentovaného sportovního odvětví,  

- zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem.  
 

Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 1 250 000 000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je sportovním svazem dle odst. 4.3,  

f) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu,  



 
Oprávněnými žadateli nejsou pro účely této Výzvy spolky, které spolčují handicapované 
sportovce a dále také sportovní organizace, které řídí a zastupují sportovní odvětví 
motoristických sportů. Na jejich činnost MŠMT vypisuje samostatné výzvy.  

2) Pohyb a zdraví 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu sportovních organizací, které zajišťují:  
- organizaci pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se 
zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl,  

- vícegenerační a rodinné pohybové programy,  

- pohybové programy pro seniory,  

- organizaci sportovních přehlídek a masových sportovních akcí.  
 

Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 80 000 000,- Kč.  
 

Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu a to 
zdravých a/nebo zdravotně postižených sportovců,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu,  

f) žadatel není sportovním svazem dle odst. 4.4,  

g) žadatel je členem Českého olympijského výboru nebo Českého paralympijského 
výboru  
 
(ČOS, ČASPV, KČT, Orel, UNITOP, ČATHS, ATJSK, UASK) 



 

3) Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle 
registrovaných stanov,  

- organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území ČR,  

- organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží,  

- pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí,  

- pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a 
propagačních akcí,  

- spolupráce s mezinárodní sportovní federací,  

- šíření a dodržování pravidel, technických parametrů soutěží a sportovišť,  

- vzdělávací činnosti a doškolování trenérů, rozhodčích, delegátů a dalších pracovníků v 
rámci daného sportovního odvětví včetně zahraničních stáží,  

- rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů,  

- budování sítě kvalifikovaných trenérů,  

- antidopingového programu,  

- zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím 
reprezentovaného sportovního odvětví,  

- zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem.  
 

Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 60 000 000,- Kč.  
 

Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu,  

f) žadatel je celostátní sportovní organizací dle odst. 4.3, který působí v odvětví 
motoristického či leteckého sportu (dále jen „příslušné sportovní odvětví“) na území 
České republiky,  

g) žadatel je členem mezinárodní sportovní organizace s celosvětovou působností v 
příslušném sportovním odvětví1, ve které je alespoň dvacet (20) členů,  

 

(Aeroklub, LAA, Autoklub, ÚAMK, svaz vodního motorismu) 

 



4) Univerzitní sport 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, 
dle registrovaných stanov,  

- organizace a podpory univerzitních soutěží místního, regionálního i celostátního 
charakteru,  

- mezinárodního zastupování a sportovní reprezentace ČR v oblasti školního a univerzitního 
sportu,  

- pořádání mezinárodních sportovních akcí univerzitního sportu v ČR a účast na 
mezinárodních akcích univerzitního sportu v zahraničí (jedná se o zimní a letní univerziády, 
akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací 
univerzitního sportu (EUSA) apod.).  
 

Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 40 000 000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti univerzitního 
sportu,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu,  
 
(ČAUS, ČAATS) 

5) Olympijské a paralympijské hnutí  

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní 
organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, dle 
registrovaných stanov,  

- zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních 
organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších,  

- zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám Mezinárodního 
olympijského výboru (dále jen „MOV“) či Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen 
„MPV“) a také ve vztahu k aktivitám pod patronací Visegrádské čtyřky v oblasti tzv. 
Olympijských nadějí (Olympic Hopes), nebyli-li podpořeny z jiného dotačního programu,  

- aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s jejím posláním určeným stanovami,  

- propagace sportu, olympijských a paralympijských hodnot a zdravého životního stylu.  
 

Alokace Výzvy  



Celková alokace Výzvy je 100 000 000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  
 
d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  
e) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu,  

f) žadatel je zastřešující sportovní organizací, která je na základě uznání MOV nebo 
MPV výhradním představitelem olympijského nebo paralympijského hnutí v České 
republice,  

(ČOV,ČPV) 

6) Zastřešující sportovní organizace 

Věcné zaměření Výzvy  
Výzva je zaměřena na podporu:  
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní 
organizace, dle registrovaných stanov,  

- zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních 
organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, pojištění (úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti trenérů a cvičitelů), plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších,  

- aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s jejím posláním určeným stanovami,  

- propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.  
 

Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 70 000 000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu, 
předmětem činnosti žadatele je dále poskytovat členům podporu, servis a platformu ke 
vzájemné spolupráci,  

c) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,  

d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c),  

e) žadatel je zapsán do rejstříku dle § 3a zákona o podpoře sportu,  
 
f) žadatel, ve kterém se spolčují sportovní svazy dle odst. 4.4, a současně primárně 
neorganizuje systémové národní soutěže,  



g) žadatel je konečnou zastřešující sportovní organizací, tj. není spolčen v žádné další 
zastřešující sportovní organizaci, jejímž předmětem činnosti je poskytovat členům 
podporu, servis a platformu ke vzájemné spolupráci; to se netýká členství v Českém 
olympijském výboru,  

 

(ČUS, SSS, UZPS) 

 

 

MŮJ KLUB 

Věcné zaměření Výzvy  
2.1 Výzva je zaměřena na podporu:  
- sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let,  
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ), dle 
registrovaných stanov, se zaměřením na děti a mládež ve věku do 23 let,  
- zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, 
které jsou ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou 
smluvní stranou je státní subjekt, obec nebo jiný sportovní spolek) 

 
Alokace Výzvy  
Celková alokace Výzvy je 1 500 000 000,- Kč.  

 
Oprávněný žadatel  
4.1 Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o 
podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:  
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu,  

c) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním 
předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b),  

d) žadatel je sportovním klubem nebo tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou   

e) žadatel splňuje podmínky členské základny dle odst. 5.4,  

 
Členská základna  
5.1 Jako podklad pro poskytnutí státní podpory pro rok 2019 budou použity údaje, vyplněné v 
žádosti, o členské základně spolku, která se vztahuje k dětem a mládeži do 23 let, a to k 
30. 9. 2018. Brán zřetel bude na výše uvedené členy, kteří cvičí minimálně 1x týdně.  
5.2 Žadatel k žádosti doloží jmenný seznam členů, kterými jsou děti a mládež do 23 let, a 
uvede jejich rok narození (nikoli celé datum) a zařazení do kategorie dle čl. 11.5 této 
Výzvy. Za děti a mládež do 23 let se pro účely tohoto programu považují ročníky 1996 a 
mladší.  
5.3 Osobní údaje poskytované žadatelem MŠMT při podání žádosti o dotaci musí být v 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. 
zpracovávané se souhlasem subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců.  
5.4 Oprávněný žadatel musí mít:  
a) minimální výši členského příspěvku 100,- Kč na osobu za rok v případě dětí a 
mládeže ve věku do 23 let za kalendářní rok 2018.  



b) minimální počet dětí a mládeže v rámci sportovního spolku, a to v počtu alespoň 12 
osob ve věku do 23 let.  
 
 

Výpočet dotace 
 
Kritériem pro věcné hodnocení je aktivita dětí a mládeže, dle stanovených věkových 
kategorií:  
1) Členská základna dětí a mládeže roč. narození 2014 a mladší cvičící alespoň 1 x týdně.  
2) Členská základna dětí a mládeže roč. narození 1996 – 2013 cvičící alespoň 1 x týdně.  
3) Členská základna dětí a mládeže roč. narození 1996 – 2013 cvičící alespoň 2 x týdně a 
zároveň účastnící se alespoň 6 oficiálních soutěží za rok, z toho:  
a. Členská základna dětí a mládeže roč. narození 2009 – 2013  
b. Členská základna dětí a mládeže roč. narození 2003 – 2008  
c. Členská základna dětí a mládeže roč. narození 1996 – 2002 
 
11.6 Způsob věcného hodnocení a výpočtu dotace:  
a) Na základě kategorizace členské základny dětí a mládeže ve věku od 0 do 23 let je 
žadateli následně vypočten bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za každého člena a 
koeficientu dané kategorie, či podkategorie.  
b) Metodika výpočtu se stanovuje na základě následující vzorce:  
A = Počet členů žadatele kategorie 1 * 500 Kč  
B = Počet členů žadatele kategorie 2 * 1000 Kč  
C = Počet členů kategorie 3a * 2000 Kč  
D = Počet členů kategorie 3b * 3000 Kč  
E = Počet členů kategorie 3c * 2000 Kč  
Celková výše dotace = (A + B + C + D + E) *1,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2020 

Zatím vyhlášeny tyto programy :  

1) REPRE 

Celková alokace Výzvy je 900 000 000,- Kč.  

Určité změny, ale zásadního charakteru je především následující : 

Čl. 6.4. : nově je umožněno, že příjemce dotace může z dotace financovat sportovní 
organizace, které jsou členy příjemce (jsou v něm spolčené) a jsou pro potřeby této výzvy 
označeny jako koneční příjemci (v souladu s § 6b odst. 5 zákona o podpoře sportu). Konečný 
příjemce musí mít právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 občanského zákona a hlavní 
činnost spolku v oblasti sportu, a musí se společně s příjemcem podílet na plnění účelu 
poskytnuté dotace. 

2) TALENT 

Celková alokace Výzvy je 720 000 000,- Kč.  

 

3) MŮJ KLUB 

Celková alokace Výzvy je 1 500 000 000,- Kč.  

 

4) PODPORA VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Celková alokace Výzvy je 150 000 000,- Kč.  

 

5) ORGANIZACE SPORTU 

a) Sportovní svazy  

Alokace Výzvy je 1 150 000 000,- Kč.  

b) Pohyb a zdraví  

Alokace Výzvy je 80 000 000,- Kč.  

c) Univerzitní sport  

Alokace Výzvy je 40 000 000,- Kč.  



Hospodaření TJ/SK – rozdělení činnosti na hlavní a vedlejší 
činnost 

Hlavní činnost – poslání organizace dle stanov  (sportovní, tělovýchovná či turistická činnost), tedy 
ochrana a uspokojování zájmů, pro které byl spolek založen 

Vedlejší činnost – hospodářská činnost – je vždy předmětem daně, stejně jako by to byla obchodní 
společnost, předmětem zdanění jsou vždy i příjmy z reklam a příjmy z nájemného 

Základ daně u TJ /SK  lze snížit o 30% maximálně o 1.000.000 Kč, pokud snížení činí méně než 
300.000 Kč, lze základ daně snížit až o 300.000 Kč do výše základu daně.  

Hlavní činnost – členské příspěvky – na základě stanov, určuje členská schůze či jiný orgán TJ/SK , 
jedná se o tzv. vlastní zdroje, jsou od daně osvobozeny, pokud jejich výběr umožňují stanovy spolku 
  
Dotace a dary – jedná se o cizí zdroje, které nejsou předmětem daně 
 
Dotace – ze státního rozpočtu, územních samospráv, resp. evropské unie 
 
Dary – většinou jsou to dary firem, někdy se jedná i o individuální dary členů apod. 
Příjmy ze školení sportovního charakteru 
Příjmy za výchovu hráčů 
Příjmy za umístění 
 
Obecně – v posledním období dochází k navyšování dotací z veřejných zdrojů, zpracování žádostí je 
však často velice náročné na čas, případně i na vynaložení finančních prostředků, často zpracovávají 
agentury apod., nutné mít předem např. projektovou dokumentaci, štítek energetické náročnosti 
apod. Výrazně se zpřísňuje kontrola. 
Nutné mít výroční zprávu spolku – požadovaná součást příloh. 
 
 
 

I. dotace  - příklad klubu z Prahy 6  

 
 
1. dotace ze státního rozpočtu  
    MŠMT poskytuje dotace TJ/SK v letech 2018 – 2020 z  tzv. programu MŮJ KLUB-  činnost TJ/SK –   

    spolky mohou získat prostředky na podporu činnosti dětí, podpora bude i pro rok 2020 -      
  18.11.2019 bude deadline na podávání žádostí na r. 2020 

  
Program Můj klub – žádost a všechny povinné přílohy, popis projektu  - alokace  1,5 mld Kč 
  
  Rozdělení podle členské základny dětí a mládeže  do  23 let, náročné dokumentačně – velice    
  složité a pracné pro dobrovolné funkcionáře, popis  projektu, rozpočet projektu, další povinné  
  přílohy 
  Důležitý je věk dětí – rozděleno do kategorií, podle počtu tréninků a počtu odehraných utkání  
   
 MŠMT poskytoval dříve (do r. 2016) dále dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení, kvůli 
legislativním   problémům  - v r. 2017 pouze svazům a jejich pobočným spolkům, od r. 2018 již tento 
program není, je plně nahrazen programem Můj klub, v rámci kterého můžou spolky prostředky 
použít i na provoz a údržbu 



 
Investiční dotace  
 
Program 133510 – MŠMT,  vysoká spoluúčast – 30 %, v r. 2019 vypsán program s alokací 500,- mil Kč. 
Žádosti vysoce překračují vyčleněné prostředky – v letech 2015-2016 přesahovali 6 mld. Kč 
 
2. dotace z Magistrátu hl.m. Prahy 
     
Všechny dotace jsou dokumentačně náročné, obtížné pro dobrovolné funkcionáře. 
Instalace formuláře žádosti – aplikace Software 602 Form Filler 
Poté vždy výpisy z obchodního rejstříku a potvrzení o vedení bankovního účtu, jednotlivě další 
doklady, nyní se předkládají všechny v jednom termínu do 31.10. 
 
I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže 
Žadatelem je pražský sportovní svaz, případně národní sportovní svaz, ten ale nesmí být 
realizátorem, musí už vykonávat činnost alespoň pět let 
Limit – 100,- tis Kč – 50,- mil. Kč, 0 % spoluúčast 
 
II. Investice do  sportovního zařízení 
Limit – 500,- tis Kč – 15,- mil. Kč, 20 % spoluúčast 
 
Na vše vždy jen jedna žádost, oprávněný žadatel spolky ale  i obchodní společnosti, které mají 
zařízení v nájmu 
 
III. Provoz sportovních zařízení 
Limit – 50,- tis Kč – 3,- mil. Kč, 0 % spoluúčast 
Náklady ne energie, mzdy, údržbu a opravy 
 
IV. Sportovní akce 
 Limit – 50,- tis Kč – 2,- mil. Kč, 20 % spoluúčast 
 Žadatel max. 8 akcí, z toho 2 za sportovní odvětví 
    
V. Sport pro všechny 
  Limit – 50,- tis Kč – 1,- mil. Kč, 0 % spoluúčast 
  Podpora nesoutěžní dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti pro děti, mládež a osoby starší    
  55 let.  
 
VI. Sportovní činnost handicapovaných 
  Limit – 50,- tis Kč – 1,- mil. Kč, 0 % spoluúčast 
 
VII. Stroje a sportovní potřeby 
  Limit – 50,- tis Kč – 2,- mil. Kč, 20 % spoluúčast 
  Pořízení strojů a zařízení pro úpravu sportovních povrchů a pořízení sportovních potřeb – pouze  
  investičního charakteru 
    
 
3. dotace z městské části Prahy 6 
 
    Priorita na programy pro děti a mládež, zaměřené na rezidenty Prahy 6, podle přesně popsané       
   členské základny do 26 let, nutné vypsat počet hodin sportování týdně u všech členů – sportovců,  
   podle jednotlivých oddílů sportují týdně, přísná kontrola skutečnosti ze  strany Prahy 6 – cca 2 mil    
  Kč celkem (35 – 40 spolků) 



 
   podpora programů na jednotlivé konkrétní akce, typu jednorázových běhů, akcí pro děti,   
  turistických pochodů atd. preferovány akce pro tzv. širokou veřejnost, 
  podpora projektů pro seniory 
    
Praha 6 – příspěvek pro kluby, které získají investiční dotaci z MŠMT  (1/3 spoluúčasti) – snaha o 
vícezdrojové financování 
 
Projekt - Aktivní šestka – příspěvek 600,- Kč na sportující dítě 
 
4.  dotace od jednotlivých pražských sportovních svazů  
    Pražské sportovní svazy mají možnost získat grant od Hl. m. Prahy – zejména na podporu trenérů  
    dětí a mládeže – viz dotace z Magistrátu – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže   
    přidělováno prostřednictvím oddílů v TJ či samostatných klubů, na mládež, např. tenis, fotbal atd. 
 
5. Dotace z Evropské unie – projekt Erasmus +Sport 
Program je v platnosti na 7 let v období 2014-2020 
Celkový rozpočet samostatné kapitoly „Sport“ na toto období je 266 milionů EUR, pro rok 2019 je 
alokována částka  cca 48 milionů EUR na podporu projektů a neziskových sportovních akcí – je to 
nejvyšší částka od r. 2014. 
Prostředky jsou vyčleněny na dva základní programy a neziskové sportovní akce 
Partnerství založená na spolupráci (sítě partnerských organizací) – collaborative partnerships 
35,6 mil EUR, 150 projektů, max 400 tis EUR 

 Nejméně pět organizací z pěti různých zemí.  
 Maximální počet organizací není určen, ale finanční podpora managementu projektu je omezena na 

částku rovnající se zapojení 10 organizací.  
Malá partnerství založená na spolupráci  - Small collaborative program 
8 mil EUR, 135 projektů, max 60 tis EUR 

 Nejméně tři organizace ze tří různých zemí.  
 Nejméně jednou z partnerských organizací by měl být sportovní klub na místní nebo regionální 

úrovni.  
Neziskové evropské sportovní akce – not for profit European sport events 
5 mil EUR, 12 projektů, max 500 tis EUR 

 Účastníci z nejméně 10 různých účastnických zemí.  
 
Obecně např. : 
Podpora dobrovolnictví ve sportu.  

Podpora boje proti dopingu a to hlavně v rekreačním sportu.  

Podpora boje proti manipulaci s výsledky sportovních utkání.  

Podpora boje proti násilí, rasismu, diskriminaci a netoleranci ve sportu.  

Podpora sociálního začleňování a rovné příležitosti ve sportu.  
 

II. členské příspěvky 
      
    V TJ jsou dvojího charakteru – za členství v TJ a pak v jednotlivých oddílech, velká diferenciace mezi  
    sporty v návaznosti na náročnost sportu 
    V SK pouze za členství v klubu 
    Členi provozující svůj sport závodně dále hradí příspěvky sportovním svazům 
 
V TJ – orgán celé jednoty schvaluje příspěvky jednotné pro všechny členy, často nižší pro mládež 
Oddíl – určuje si vlastní příspěvky na chod svého oddílu 



 

III.  příjmy z vedlejší činnosti 
Především  pronájmy – komerční pronájmy sportovišť, pronájmy volných ploch – parkovné, volných 
místností – nebytových prostor 
Provozování ubytovacích či stravovacích zařízení 
Konání kulturních a společenských akcí 
Příjmy z reklam 
 
Cca do r. 2012 – TJ/SK pravidelný příjem z prostředků a.s. SAZKA, poté částečné dorovnání ze strany 
státu – často prostřednictvím svazů 
 
 
 
Odvody z loterií do sportu  
V letech 2014-2016 příjem od sportovních svazů na činnost mládeže – prostředky získané od 
loterijních společností, které je zasílaly Českému olympijskému výboru na základě tzv. daňových 
asignací (za toto období cca 1,5 mld. Kč). Od r. 2017 již tyto prostředky loterijní společnosti ČOV 
nezasílají – změna zákona. Jednotlivé svazy tyto prostředky zasílaly TJ(SK na činnost mládeže – 
v některých případech plošně, v některých vybraným klubům či na svazové činnosti pro mládež   
 
Hlavní oblasti nákladů TJ/SK 

- Personální náklady – na trenéry, cvičitele, sekretáře, účetní, údržbáře, správce areálu atd. 
- Náklady na provoz – elektrická energie, plyn, vodné a stočné, teplo, odpady atd. 
- Náklady na údržbu areálu – drobné opravy, nákup  materiálu, technické revize atd. 
- Sportovní činnost – cestovné, startovné, nájemné, sportovní materiál atd. 
- Další provozní náklady – kancelářské potřeby, telekomunikace, web,  pojištění atd. 

 
Další důležité informace : 
   Založení a vznik TJ/SK 
    Minimálně tři osoby, schválení stanov,  
    Hlavní činnost musí být uspokojování zájmů spolku 
    Vedle hlavní činnosti může vyvíjet i vedlejší činnost 
     
    Spolek se musí zaregistrovat u správce daně (FÚ), vést účetnictví – pokud není plátcem DPH a       
    příjmy nepřesáhnou 3 mil za rok a hodnota majetku nepřesáhne také 3 mil za rok,  může spolek  
    vést jednoduché účetnictví 
    Statutární orgán – volený orgán – individuální (předseda), kolektivní orgán (výkonný výbor, rada      
    atd.) , řídí činnost spolku mezi zasedáním nejvyššího orgánu – členskou schůzí 
    další orgány spolku – kontrolní komise, rozhodčí komise 
    kontrolní komise – dohlíží na hospodaření spolku 
    alespoň jedenkrát za rok musí svolat členskou schůzi 
 
Rozdíl mezi TJ a SK 
TJ – tělovýchovná jednota, která sdružuje dva a více oddílů, jedna právní subjektivita, jedno IČ,  
sdružuje často tradiční sporty, výhoda – účetnictví pro více oddílů, společné vedení, správa majetku 
SK – jednooborový spolek, pouze jeden sport, se samostatnou právní subjektivitou, často se jedná o  
sporty s menší tradicí, snowboard, bojová umění, atd., resp. daná svým charakterem – např. lyžařské 
kluby atd. 
 
Zkratka TJ – může znamenat tělovýchovná jednota, ale také tělocvičná jednota – ta je členem ČOS 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
                                                                             
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


