
Čerpání státní dotace MŠMT 2012
Program V. - Organizace sportu

V roce 2012 dochází k výraznému navýšení státní dotace MŠMT určené sportovním svazům na 
organizaci sportu. Důvodem je transformace financování sportu, která je reakcí na neúspěšné 
financování z výtěžků Sazky v posledních letech. 

Dle pokynů MŠMT Program V – organizace sportu, může být dotace použita na : 

Realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení 
zdravotních, metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců 
jednotlivých NNO s celorepublikovou působností, dle svých registrovaných stanov.

Činnost ústředí, ale i nižších článků v organizační struktuře občanského sdružení, 
dle registrovaných stanov.

P ČLS rozhodlo o úpravě čerpání financí z této oproti plánu navýšené dotace do 
oblastí:

a) doplnění podpory sportovní reprezentace
b) doplnění podpory sportovně talentované mládeže, dle zásad Programu II.
c) doplnění podpory soutěží 1.ligy mužů, ligy žen a pořádání závodů MČR
d) podpory servisních činností ČLS, zajišťovaných komisemi ČLS, zejména komisí TMK, 

STK a rozhodčích
e) podpory lukostřeleckých oddílů/klubů, základních členských subjektů ČLS 

Státní dotace je přísně zúčtovatelná. Přípravu a kontrolu vyúčtování zajišťuje 
generální sekretář ČLS.

Pro vyúčtování dotace Programu V. – Organizace sportu - nesmí být použita na:

úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč),

úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků a 
úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů,

duplicitní úhradu stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního 
rozpočtu,

plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám, mimo obsahové zaměření projektu,

úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, pořizování 
kancelářského nábytku,

úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organiz. povinností,

úhradu výdajů na pohoštění * a dary, 

    (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, 
soustředění a výcvikových táborů)

mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady pro 
pracovníky nestátní neziskové organizace nad rámec obsahového zaměření projektu.
Nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu.

reklamní a propagační činnost,

duplicitní pojištění sportovců, resp. sport. zařízení, které je zajišťováno pojištěním ČOV –
smluvní vztah s pojišťovnou Kooperativa (pouze sportovní svazy ČSTV),

úhradu výdajů údržby a provozu sport. zařízení, která jsou v nájmu NNO na dobu kratší 
než 10 let,

pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní telefony 
apod.), nad rámec organizačních povinností, s výjimkou zabezpeč. zařízení.



Podmínkou pro přidělení dotace do klubů je vedení účetnitcví dle zákona 563/1991 
Sb. (tkz. podvojné účetnictví).

Návrh na rozdělení dotace Program V., MŠMT pro rok 2012

Trenéři vzdělávací proces 150 000 Kč

Soutěže - obecně Dotace na MČR pořádajícím klubům 65 000 Kč

Základní dotace liga - muži, ženy 120 000 Kč

Dotace za umístění - muži 56 000 Kč

Dotace za umístění - ženy 18 000 Kč

Dotace Sportovní talent 96 750 Kč

Celkem soutěže 355 750 Kč

Komise ČLS - provoz STK 212 000 Kč

TMK 35 000 Kč

Repre 60 000 Kč

Rozhodčí 30 000 Kč

Rozvoj holých a kladkových luků 10 000 Kč

Rozvoj terénní lukostřelby 10 000 Kč

Lékařská komise 5 000 Kč

Akademici 50 000 Kč

Celkem komise 412 000 Kč

Ostatní zabezpečení
revize pravidel FITA, překlad, tisk pro 
rozhodčí, trenéry, kluby

100 000 Kč

oblečení rozhodčích - 60% ceny 92 400 Kč

školení 40 000 Kč

pomůcky 38 000 Kč

zkvalitnění webu, provoz webu, údržba 100 000 Kč

soustředění dospělé reprezentace 100 000 Kč

Celkem 470 400 Kč

Dotace k klubů 400 Kč za zaplacenou licenci k 31.3.2012 336 000 Kč

Odvod svazům Schváleno VH ČSTV 25 244 Kč

Rezerva předsednictva 66 006 Kč

Celkem rozdělení 1 815 400 Kč

Celková dotace na svaz 2 524 400 Kč

Z toho na chod svazu v plánu hospodaření pro rok 2012 709 000 Kč

Zůstatek 0 Kč

Schváleno P ČLS dne 8.6.2012                                     Ing. Zdeněk Horáček v.r.

     předseda ČLS




