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Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Investice 
 Žadatelem může být jen NNO (nezisková nevládní 

organizace) – v našem případě spolek, nikoliv obchodní 
společnost 

 Žádat lze buď na výstavbu nebo rekonstrukci sportovního 
zařízení nebo na strojní vybavení 

 ČASQ vzhledem k tomu, že žádné sportovní zařízení ani 
pozemek, na kterém by ho postavila, nevlastní, nemůže 
žádat o peníze na stavbu nebo rekonstrukci, ale může žádat 
a žádá o peníze na strojní vybavení (v minulosti auta, letos 
nafukovací kurty, nahrávací stroje, sada pro organizaci 
významných akcí, vyplétací stroje) 

 Kluby sdružené v ČASQ nejsou vlastníky sportovišť, kde 
svojí činnost provozují  a proto zde žádat nemohou 

 



Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Neinvestiční prostředky 
7 programů 

 program I - Sportovní reprezentace ČR – může žádat a žádá ČASQ 

 program II – Sportovně talentovaná mládež – může žádat a žádá 
ČASQ 

 program III – Činnost sportovních organizací – nesoutěžní projekty  
„sport pro všechny“ 

 program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení – může žádat 
ČASQ i kluby jejím prostřednictvím 

 program V – Činnost sportovních svazů – může žádat a žádá ČASQ 

 program VI – Významné sportovní akce – může žádat a žádá ČASQ 

 program VII – Zdravotně postižení sportovci – squash nemá a 
nežádá 

 



Pravidla pro neinvestiční prostředky 

 žádat mohou jen NNO – spolky s celostátní působností 
(ČASQ), kluby jen prostřednictvím ČASQ 

 základním kritériem (s váhou 50 %) je velikost členské 
základny 

 jednotlivé programy mají své zásady s principy a kritérii 
pro rozdělování prostředků 

 dotace maximálně do výše 70 % nákladů – vykazuje se i 
spoluúčast (30 %) 

 pravidla se vyvíjejí (např. letos je poprvé omezení 
dlouhodobého nájmu provozování omezeno pouze na 
nájem od organizačních složek státu nebo územně 
správních celků (kraje, obce, centra) 

 



Program IV – Údržba a provoz sportovních 
zařízení 

 žádat může jen NNO, která  je buď vlastníkem nebo 
dlouhodobým nájemcem  (min. 10 let, smlouva nesmí 
být uzavřena s podnikatelským, obchodním subjektem či 
fyzickou osobou) - ČASQ přímo nebo kluby jejím 
prostřednictvím, ale v realitě skoro nikdo 

 prostředky se při splnění podmínek získávají automaticky 

 lze žádat i na údržbu strojního vybavení ve vlastnictví 
nebo dlouhodobém nájmu 

Program III – Sport pro všechny – Světový den squashe   

                       nebo Squash do škol 

Více informací na www.msmt.cz  

 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/


Český olympijský výbor 

 ČOV v současné době díky platnému loterijnímu zákonu disponuje s 
penězi, které společnosti věnující se sázení na sport mají povinnost 
odvádět na veřejně prospěšné účely 

 Ročně se jedná o cca 400 mil. Kč, které rozděluje mezi svazy 

 ČASQ pro rok 2014 získala 189 tis. Kč 

 Prostředky jsou určeny zejména na podporu sportu dětí a mládeže 

 Pro rok 2015 předpokládá ČOV přibližně stejný objem peněz 

 Od roku 2016 chce současný ministr financí nový zákon, kterým 
chce do sportovního prostředí přivést o 3 mld. Kč více oproti 
stávajícímu stavu. Jeho reálné dopady jsou nejasné.  

 Více informací na www.olympic.cz  

 

http://www.olympic.cz/
http://www.olympic.cz/


Česká unie sportu 

 Prostřednictvím ČUS tečou do sportu peníze z programů 
III a IV MŠMT 

 Pro nás jsou využitelné některé služby, které poskytuje 
ČUS svazům  

 Pro kluby mohou být pomocí Servisní centra sportu (SCS) 
v regionech – právní pomoc, pomoc v oblasti konzultací 
ve věci dotací a podpory sportu v konkrétním kraji nebo 
městě 

 Více informací na www.cuscz.cz  

 

http://www.cuscz.cz/
http://www.cuscz.cz/


Kraje 

 Disponují vlastními rozpočty, v rámci kterých část 
prostředků jde i na sport 

 Většinou lokálně zaměřeno – větší šance pro kluby  

 Každý kraj si vyhlašuje programy podpory sportu svým 
způsobem 



Celoměstské programy podpory sportu a 
tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015 

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity) 

 I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže 

 I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných 

 I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů (nad 45 let) 

II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze 

 II. A. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu 
(investice) 

 II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní 
stadiony) 

 II. C. Průběžná modernizace sportovišť (zkvalitnění, opravy, provoz) 

III. Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze 

 III. Sportovní akce regionálního významu 

IV. Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze (nesoutěžní aktivity) 

 IV. A. Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti (celoroční tělovýchovné 
projekty) 

 IV. B. Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, handicapované a 
seniory 

 



Možnosti v Praze 
 V rámci programu I. A. (systematické a rozvojové projekty sportu dětí a 

mládeže) ČASQ úspěšně žádala v loňském roce a žádá i letos. Jde o podporu 
klubů pracujících s mládeží – zejména pro trenéry a materiální vybavení.  

 V rámci programu II. A. (výstavba) může žádat jen vlastník nebo provozovatel 
(nájemní smlouva min. na 5 let) se souhlasem vlastníka – nově možnost i pro 
obchodní společnosti (na rozdíl od programu IV MŠMT) 

 V rámci programu II. C. (provoz) může žádat vlastník nebo provozovatel  
(nájemní smlouva min. na 5 let) se souhlasem vlastníka – nově možnost i pro 
obchodní společnosti. 

 V rámci programu  III. (významné sportovní akce) ČASQ v minulých letech 
úspěšně žádala a  žádá i letos (Czech junior open, MEJ do 19 let). 

 Prostředky v programu II. C. jsou přidělovány opět automaticky při splnění 
podmínek. 

 Program IV. – nesoutěžní akce – příměstské kempy, den squashe, den 
otevřených dveří, den náboru, … 

 



Města 
 Velmi diferencovaná podoba podpory sportu (někde na děti do 18 let s 

bydlištěm v obci, někde na provoz – energie, voda, někde na sportovní 
akce)  

 Prostředky jsou dvojího druhu: 

 vlastní prostředky města (rozdělovány grantově, řádově menší množství 
prostředků) 

 prostředky z hazardu přerozdělované z MF (od roku 2012)  

 např. Praha 10  v roce 2013 dávala 400 tis. Kč z vlastních prostředků a 8 
mil. Kč z hazardu 

 Díky odvodům z hazardu města disponují prostředky řádově vyššími, než 
v minulosti 

 50 % z peněz z hazardu musí jít na kulturu, sport, školství a sociální služby 
a druhých 50 % pouze na sport (vyhláška MF) 

 Peníze z hazardu pouze neinvestiční 

 Nutné znát místní situaci – vhodné pro kluby 

 



Ostatní  

 Olympijská nadace podporuje sociálně slabé 
sportovce z řad dětí a mládeže (z dětských 
domovů nebo v pečovatelské péči). 

 Další nadace podporující sport (zejména 
mládeže) 

 Česko sportuje, ČOV (www.ceskosportuje.cz)  

 Sport v okolí, ČOV (www.sportvokoli.cz)  

 Sportuj s námi, ČUS (www.cus-sportujsnami.cz) 

http://www.ceskosportuje.cz/
http://www.ceskosportuje.cz/
http://www.sportvokoli.cz/
http://www.sportvokoli.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/

