Problémy sportovního prostředí
•
•
•
•
•
•

špatný stav sportovní infrastruktury, státem předáno spolkům, bez prostředků na údržbu, obnovu, provoz
nedostatečné a nepředvídatelné financování, nemožnost koncepční a efektivní práce a plánování, nedostupnost sportu
zvyšující se nedostatek dobrovolných funkcionářů i profesionálních pracovníků
absence sportu a pohybu ve školském systému (všechny stupně škol), nízká pohybová gramotnost dětí a mládeže
nekoncepčnost postupu státu ve správě sportu – neplnění koncepčních cílů, přeceňování udržitelnosti sportu
…

Problémy státu z podcenění potenciálu sportu
•
•
•
•
•
•

nižší výkonnost pracovní síly , nízká odolnost fyzické i psychické zátěži,
nedostatek lidských zdrojů v silových složkách, IZS, nižší fyzická zdatnost
vyšší výdaje na zdravotnictví, zvyšující se výskyt chorob původem z nedostatku pohybu
vyčerpané a problémové spolkové sportovní prostředí
riziko nárůstu mandatorních výdajů v případě kolapsu spolkového sportu
…

Nejpalčivější problémy ve vztahu stát x sport

• nedostatečný orgán státní správy sportu
• nedostatečný objem neinvestičních i investičních výdajů státu na sport
• nestabilní, nepravidelné a nesystémové postupy rozdělování státních dotací

Možnosti okamžitého (krátkodobého) řešení

(do 1 roku s možností realizace od 1. 1. 2023 bez nutnosti legislativních změn,
realizovaná na základě politické dohody představitelů sportovního hnutí a vlády):
• posílení personální a odborné kapacity NSA:
• navýšení výdajů na sport v návrhu SR na rok 2023 minimálně o 3 – 5 mld. Kč (viz Koncepce Sport 2025 – v roce
2025 má být celkový objem výdajů na sport 1% celkových výdajů SR (v cenách 2022 cca 20 mld. Kč):
z toho:
 navýšení neinvestičních výdajů na údržbu a provoz TJ/SK minimálně o 1 mld. Kč (NSA)
 navýšení investičních výdajů minimálně o 1,5 mld. Kč na obnovu majetku TJ/SK (NSA)
 obnovení investičního programu pro příjemce z řad spolků ( ne obcí) provozujících sportovní činnost,
s minimální spoluúčastí, alokace minimálně 1 mld. Kč v kapitole VPS
 vypsání investičního programu pro výstavbu a obnovu Národních sportovních (olympijských) center

•

pravidla pro poskytování státní podpory ( dotací ale někde i příspěvků ) v oblasti sportu:
 revize, zjednodušení stávajících Zásad NSA pro čerpání státní podpory na podporu sportu pro rok 2023,
s vyšším využitím strojového zpracování
 zpracování zásad pro čerpání investičních prostředků z kapitoly VPS od 1. 1. 2023

Další časové varianty řešení nápravy
současného stavu
• Střednědobá (v období 2 – 4 roky s drobnými legislativními úpravami dílčích
zákonů a podzákonných norem)
• Dlouhodobá (5 a více let – potřeba komplexní úpravy soustavy zákonů a
podzákonných norem v návaznosti na realizaci nového Národního programu
pro všechny)

Způsoby řešení nápravy současného stavu:
1. Problematika orgánu státní správy:
•

Střednědobé řešení:
- dílčí novela kompetenčního zákona:

 Nové a přesné vymezení kompetencí v oblasti sportu u těchto ministerstev:
MŠMT, Mzd, MO, MV, MSp, MD, MMR, MPSV, případně dalších resortů
 Definování koordinátora činnosti ministerstev a NSA v oblasti sportu:
- předsedu vlády nebo
- ministra bez portefei nebo
- vládního zmocněnce s příslušnými kompetencemi nebo
- vládní výbor (radu)

•

Dlouhodobé řešení:
- komplexní novelou kompetenčního zákona delimitovat činnosti týkající se oblasti sportu do jednoho
samostatného ministerstva s vlastní rozpočtovou kapitolou pod názvem buď ministerstvo sportu, nebo
ministerstvo sportu a mládeže, nebo ministerstvo sportu a cestovního ruchu, nebo ministerstvo sportu,
mládeže a cestovního ruchu

2. Zvýšení objemu výdajů na sport ze SR
• Střednědobé řešení – možnosti :
- postupné navyšování investičních i neinvestičních výdajů na sport v SR do roku 2025 alespoň o 5 mld. Kč
ročně v kapitolách MŠMT a MF-VPS (cíl v roce 2017 alespoň dosáhnout úrovně výdajů na sport ze
SR roku 2006 = cca 8 mld. Kč/rok
- zpracovat, projednat a schválit dílčí novely některých zákonů, např. zákona o hazardních hrách (sázkové
hry), zákona o zdravotních pojišťovnách (čerpání z Fondu prevence), zákona o veřejných zakázkách
(společenská odpovědnost firem, sociální odpovědnost firem), zákon o dobrovolnické službě, apod., které
umožní čerpat další výdaje pro sportovní prostředí v rozmezí 3 – 4 mld. Kč ročně
- zřídit Fond sportu (rozvoje sportu) pro víceleté financování zejména obnovy a modernizace sportovních
zařízení
- dosáhnout celkové úrovně výdajů ze SR pro sport v roce 202511 – 12 mld. (0,4 % HDP, tj. průměr EU

•

Dlouhodobé řešení – možnosti :
- komplexní legislativní úprava zákonů, majících vztah k financování sportu na úrovni státu, krajů i
obcí, včetně zákona o podpoře sportu, daňových zákonů, zákonů o rozpočtových pravidlech, zákona o
rozpočtovém určení daní, uplatnění společenské odpovědnosti (zákon o veřejných zakázkách apod. ).
- v návaznosti na změnu kompetenčního zákona vytvořit v SR samostatnou rozpočtovou kapitolu pro
financování sportu, do které budou delimitovány veškeré výdaje související s financováním sportu
z ostatních rozpočtových kapitol – zejména NSA, MŠMT, MO, MV, MMR případně dalších resortů

3. Pravidla pro rozdělování státních dotací v oblasti sportu
•

Střednědobé řešení:
- zpracování nových Zásad pro čerpání dotací na Státní podporu sportu pro další období

4. Komplexní úprava legislativy týkající se problematiky podpory a rozvoje
sportu
V návaznosti na předchozí tři body upravit legislativní plán vlády na období 2023 – 2025 (pro střednědobé
legislativní úpravy s legislativním výhledem do roku 2025, případně 2030 pro dlouhodobé a komplexní legislativní
úpravy týkající se oblasti podpory, rozvoje a financování sportu v ČR

Příprava nové státní Koncepce rozvoje a
podpory sportu Sport 2030+
• Okamžitý úkol, stávající koncepce pokrývá sektor pouze do roku 2025
• Vláda na návrh NSA by měla provést podrobnou revizi plnění a přínosů
koncepce Sport 2025 a předložit návrh na její aktualizaci do roku 2035
• Vláda by měla tento návrh projednat, schválit, stanovit harmonogram
plnění a zodpovědnost za realizaci jednotlivých bodů programu do roku
2035, nejlépe tak, aby vstoupil v platnost k 1. 1. 2025
• Modernizaci stávající koncepce lze realizovat bez změny legislativy (pro její
realizaci bude změna nutná)

