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NSA zahájí jednání s Ministerstvem financí ohledně výzvy „Provoz a údržba“ 

Vzhledem ke kritické situaci sportovišť způsobené vysokým nárůstem cen energií 
v posledním půl roce požádal předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser o jednání 
ministra financí Zbyňka Stanjuru. K tomuto jednání získal předseda Neusser podporu všech 
členů Podvýboru pro sport Poslanecké sněmovny. 
 

Na jednání Podvýboru pro sport Poslanecké sněmovny byla jedním z bodů pravidelná zpráva 
o činnosti Národní sportovní agentury, po které následovala rozprava ohledně aktuálních 
témat a problémů v českém sportu. Přítomní poslanci se s předsedou Národní sportovní 
agentury jednoznačně shodli, že situace sportovišť je vzhledem k neustálému růstu cen energií 
již dlouhodobě neudržitelná a je nutností vypsání dotační výzvy „Provoz a údržba“ 
s dostatečnou alokací tak, aby se zabránilo dalším krachům a omezování provozu sportovišť.  
 
„V současné době je pro výzvu ‚Provoz a údržba‘ v rozpočtu Národní sportovní agentury určená 
alokace necelých 100 milionů korun, což je v dnešní době bohužel nedostatečné. Proto jsem 
velmi rád za podporu poslanců z Podvýboru pro sport, kteří mě požádali a podpořili v jednání 
s ministrem financí ohledně navýšení finančních prostředků tak, abychom mohli vypsat výzvu 
s adekvátní alokací,“ uvedl předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. 
 
"Sport samotný má za sebou těžké období a teprve se vzpamatovává z covidových restrikcí. 
Navíc za sebou nese již tři desetiletí vnitřní dluh vůči sportovní infrastruktuře. To samozřejmě 
nelze vyřešit okamžitě a proto potřebujeme alespoň zázemí v běžné údržbě sportovišť. V 
současné době, kdy strmě narůstá cena energií, by Vláda měla všechny tyto dopady zohlednit. 
Podvýbor pro sport proto jednoznačně podpořil předsedu NSA v jednání, které toto zohlední, 
ale bude zároveň rozpočtově odpovědné." vysvětluje předseda Podvýboru pro sport Jakub 
Janda (ODS). 
 
Podvýbor pro sport Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na své 2. 
schůzi dne 4. května 2022 usnesl v tom, že žádá a podporuje předsedu NSA, aby vešel v aktivní 
jednání s ministrem financí o schválení převodu nespotřebovaných nároků rozpočtové 
kapitoly 362 – Národní sportovní agentura z roku 2021 do rozpočtové kapitoly NSA na rok 
2022 a zároveň případné rozpočtově odpovědné navýšení finančních prostředků rozpočtové 
kapitoly 362 NSA v rámci předpokládané první změny státního rozpočtu 2022 (kompletní znění 
je k dispozici v usnesení podvýboru). Zároveň Podvýbor pro sport požádal předsedu NSA Filipa 
Neussera o informování členů podvýboru o výše uvedených jednání s ministrem financí.  


