
Číslo rozpočtové kapitoly: 362 
 

 

 

  

 

Způsob stanovení limitů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Limity, forma dotace a způsob financování akce  

Maximální výše dotace na jednu žádost jsou stanovené pomocí kritérií, poměru a výpočtu, a to 
následujícím způsobem: 

Maximální výše dotace na jednu žádost ve skupině svazů, které dle výpočtu a kritérií dosáhly hodnoty 
1,4 bodů a výše činí…………………………..…. 6 500 000 Kč 

Maximální výše dotace na jednu žádost ve skupině svazů, které dle výpočtu a kritérií dosáhly hodnoty 
mezi 0,5 bodů do 1,39999 činí …………..… 4 000 000 Kč 

Maximální výše dotace na jednu žádost ve skupině svazů, které dle výpočtu a kritérií dosáhly hodnoty 
mezi 0,3 bodů do 0,49999 činí …………..… 1 500 000 Kč 

Maximální výše dotace na jednu žádost ve skupině svazů, které dle výpočtu a kritérií dosáhly hodnoty 
od 0,2 bodů do 0,39999 a níže činí ……………500 000 Kč 

Maximální výše dotace na jednu žádost ve skupině svazů, které dle výpočtu a kritérií dosáhly hodnoty 
od 0,19999 bodů a níže činí ………………..…… 300 000 Kč 

Výše uvedené částky jsou limity – maximálně možná částka pro jednu žádost a jeden svaz v rámci 
skupiny dle výpočtu. Nejedná se o dotaci, která přísluší danému svazu. Svaz uvedenou maximální 
výši – limit nemusí vyčerpat, resp. Nemusí jeho žádost být ve výše uvedené výši, nemůže však podat 
žádost vyšší, než je daný limit. 

 

 

Při stanovení limitů postupoval správce programu takto: 

Základem pro stanovení jednotlivých limitů byly údaje získané v rámci Výzvy Podpora sportovních 
svazů 2021. Správce programu vzal v úvahu kritéria a data, která jsou v souladu s vymezenými cíli 
a zaměřením programu a výzvy. 

Základním kritériem je obdržená výše dotace na základě Výzvy 16/2020 Podpora sportovních svazů 
2021. Toto kritérium má váhu 50 %. Obdržená výše dotace byla přepočítána na body, tak abychom 
mohli sčítat stejné hodnoty v rámci všech kritérií. 

Jako další kritéria byla použita již poskytovateli známá (dříve sebraná data a jim odpovídající přidělené 
body – proto se i výše dotace rovněž přepočetla na body) (počet mládeže, počet dospělých) a také ta 
kritéria, která souvisí s cíli Výzvy (centra talentované mládeže, počet talentované mládeže, trenéři). 
V úvahu se dále vzala ekonomická náročnost jednotlivých sportů. Tato se pak poměrem (určitým 
procentem v horním sloupci – 50%, 4% ….) zahrnula do výpočtu (rozmezí mezi svazy bylo 0,038 – 
13,634).  

Správce programu/poskytovatel postupoval při stanovení limitů takto: 

Základem byla poskytnutá výše dotace v rámci Výzvy 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021 
s váhou 50% ( viz výše). 

Další kritéria a jejich váhy zahrnuta do rozdělení limitů mezi jednotlivé svazy byla následující: 

 Mládež ………………………..4 % 



 

Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 1998 a mladší za jednotlivé 
sportovní svazy. V případě ročníků 2007 a mladších jsou započteny evidovaní sportovci spadající do 
vymezené věkové kategorie, za které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se pravidelného 
tréninkového procesu a/nebo soutěží organizovaných sportovním svazem. V případě ročníků 1998 až 
2006 jsou započteny evidovaní sportovci spadající do vymezené věkové kategorie, za které jsou 
hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží organizovaných sportovním svazem.  

Do stanovení limitů pro jednotlivé svazy vstupuje kritérium váhou 4 %.  

 Dospělí……………………….. 4 % 

Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 1981 až 1997 za jednotlivé 
sportovní svazy. Jsou započteny evidovaní sportovci spadající do vymezené věkové kategorie, za které 
jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží organizovaných sportovním svazem. 

Do stanovení limitů pro jednotlivé svazy vstupuje kritérium váhou 4 %.  

 Centra TM…………………… % 

Vstupními daty jsou počty center talentované mládeže pro zajištění sportovní přípravy sportovně 
talentované mládeže v ČR za jednotlivé sportovní svazy. Mezi centra talentované mládeže pro zajištění 
sportovní přípravy sportovně talentované mládeže patří vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM), 
sportovní centra mládeže (SCM), sportovní střediska (SpS) a sportovní akademie (SA), případně další 
organizační jednotky zaměřené na sportovní přípravu talentů věkové kategorie 6 až 23 let vytvořených 
dle koncepčních plánů daného sportovního odvětví. Na základě dat o počtu aktivních evidovaných 
sportovců zařazených do sportovně talentované mládeže je vypočítán průměrný počet sportovců na 
jedno centrum talentované mládeže. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá 
méně než 25 sportovců (včetně), pak jsou tato centra započítávána s váhou 0,5. Pokud průměrně na 
jedno centrum talentované mládeže připadá od 25 do 50 sportovců (včetně), pak jsou tato centra 
započítávána s váhou 0,75. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá od 50 do 
75 sportovců (včetně), pak jsou tato centra započítávána s váhou 1. Pokud průměrně na jedno centrum 
talentované mládeže připadá od 75 do 100 (včetně) sportovců, pak jsou tato centra započítávána 
s váhou 1,25. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá více než 100 sportovců, 
pak jsou tato centra započítávána s váhou 1,5. Takto je stanoven příděl bodů. 

Do stanovení limitů pro jednotlivé svazy vstupuje kritérium váhou 10 %.  

 

 Talentovaná mládež……. 5 % 

Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců zařazených do sportovně talentované 
mládeže za jednotlivé sportovní svazy. Pokud je do talentované mládeže zařazeno více než 20 % 
sportovců z celkového počtu aktivních evidovaných sportovců ročníky 1998 a mladší, pak je započítáno 
pouze právě těchto 20 % sportovců. 

Do stanovení limitů pro jednotlivé svazy vstupuje kritérium váhou 5 %.  

 

 Trenéři………………………… 2 % 



 

Vstupními daty jsou počty aktivních trenérů se základní (zpravidla trenérská třída C), střední (zpravidla 
trenérská třída B) nebo nejvyšší trenérskou třídou (zpravidla trenérská třída A) za jednotlivé sportovní 
svazy. Za aktivního trenéra spadajícího pod sportovní svaz je považován ten trenér, který se účastní 
tréninkové přípravy nebo přípravy tréninkové koncepce sportovců, týmů, oddílů, klubů. Pokud je 
rozlišována pouze 1 třída, pak jsou všichni trenéři započítáni jako trenéři se základní třídou. Pokud jsou 
rozlišovány pouze 2 třídy, pak jsou ti s nižší třídou započítáni jako trenéři se základní třídou a tis vyšší 
třídou jsou započítáni jako trenéři se střední třídou. Pokud jsou rozlišovány 3 třídy, pak jsou započítáni 
jako trenéři se základní, střední a nejvyšší třídou. Pokud jsou rozlišovány 4 nebo více tříd, pak ti s 
nejnižší třídou jsou započítáni jako trenéři se základní třídou, ti s nejvyšší třídou jsou započítáni jako 
trenéři s nejvyšší třídou a ostatní trenéři jsou započítáni jako trenéři se střední třídou. Aktivní trenéři 
se základní trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 1. Aktivní trenéři se střední trenérskou třídou 
jsou započítáváni s váhou 2. Aktivní trenéři s nejvyšší trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 3.  

Do stanovení limitů pro jednotlivé svazy vstupuje kritérium váhou 2 %.  

 

 Finanční náročnost……. 25 % 

Vstupními daty jsou výsledky výzkumu NSA zaměřeného na finanční náročnost provozování 
jednotlivých sportů z hlediska pořízení potřebné výstroje a výzbroje. Nejprve svazy uvedly, jaká 
sportovní odvětví zastupují, a poté pro jednotlivá odvětví poskytly informace o průměrných ročních 
nákladech na potřebné sportovní vybavení (výstroj / výzbroj) typického patnáctiletého sportovce nebo 
sportovkyně věnující se sportovnímu odvětví na výkonnostní úrovni. Tyto podkladové informace byly 
zkontrolovány a upraveny tak, aby je bylo možné porovnávat napříč různými sportovními svazy. Pokud 
sportovní svaz zastupuje více sportovních odvětví došlo k vypočítání váženého průměru těchto 
průměrných ročních nákladů za jednotlivá sportovní odvětví. Pokud celkové vypočítané průměrné 
roční náklady přesahují výši 100 tis. Kč ročně, pak je započítána jejich výše na úrovni 100 tis. Kč. 

Do stanovení limitů pro jednotlivé svazy vstupuje kritérium váhou 25 %.  

 

Správce rozpočtu takto zachová všechny zásady veřejného financování, kterými jsou mimo 
transparentnosti a 3E též zejména rovné zacházení, nediskriminace ale zároveň i přiměřenost v rámci 
přidělování dotací.  

Součástí je tabulka svazů dle jednotlivých limitů. 


