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NSA uspěla u Ministerstva financí s žádostí o půl miliardy 

Národní sportovní agentura úspěšně vyjednala u Ministerstva financí navýšení rozpočtu pro 
letošní rok o 500 milionů korun, což pomůže sportovištím, které se potýkají s enormním 
nárůstem cen energií, pořadatelům významných sportovních akcí i nejmenším dětským 
sportovním klubům v rámci dotační výzvy „Můj klub“.  
 
Po snížení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 o 22 % došlo k výraznému snížení 
alokace u dotační výzvy Významné sportovní akce 2022 (na 100 milionů) a Provoz a údržba (na 
necelých 100 milionů). „Prioritou pro nás po snížení rozpočtu bylo zachování peněz pro 
sportovní svazy a hlavně 7000 dětských sportovních klubů v rámci výzvy Můj klub“ vysvětluje 
předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser a dodává: „což znamenalo, že snížení 
rozpočtu odnesly výzvy Významné sportovní akce a Provoz a údržba.“  
 
Po enormním zvýšení cen energií, které způsobuje existenční problémy zejména starším a 
technologicky náročnějším sportovištím jako jsou zimní stadiony a plavecké bazény, zahájili 
představitele Národní sportovní agentury jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou o 
navýšení rozpočtu pro letošní rok, který by umožnil vypsání dotační výzvy Provoz a údržba, 
která pomáhá sportovním organizacím s náklady na provoz daného sportoviště. Dnes přišlo 
z ministerstva financí souhlasné stanovisko k návrhu na navýšení rozpočtu částkou 500 
milionů korun. „Chtěla bych poděkovat ministrovi financí i ostatním zaměstnancům 
ministerstva za schválení našeho návrhu. Sport je v největší existenční krizi za posledních 30 let 
a navýšení rozpočtu pomůže jak sportovištím, tak organizátorům sportovních akcí a dětským 
sportovním klubům před jejich zánikem,“ komentuje výsledek jednání 1. místopředsedkyně 
Národní sportovní agentury Markéta Kabourková. 
 
Právě v dotační výzvě Můj klub, která financuje ročně 7000 dětských sportovních klubů, 
eviduje Národní sportovní agentura chyby u desítek žadatelů, které neumožňují vyplacení 
financí. Proto se rozhodlo vedení NSA vypsat pro tyto žadatele novou dotační výzvu. „Je 
potřeba si uvědomit, že v dotační výzvě Můj klub nejčastěji žádají sportovní kluby z malých 
obcí, které mají například jen několik desítek dětí a veškerou administrativu a účetnictví jim 
dělají rodiče nebo dobrovolníci po práci bez nároku na honorář. Kvůli malé chybě, která je 
ovšem podle zákona neopravitelná, by pak přišly o peníze z výzvy Můj klub, které mnohdy tvoří 
až 70 % jejich rozpočtu. Našim cílem je naopak co nejvíce podporovat sport dětí ať už ve velkých 
městech, nebo malých obcích, proto těmto žadatelům pomůžeme vypsáním další výzvy, kde 
mohou žádat,“ upřesňuje 1. místopředsedkyně Markéta Kabourková.   
 
V současnosti se pověření zaměstnanci seznamují se stanoviskem Ministerstva financí a po 
jeho prostudování dojde co nejdříve ke zveřejnění dotační výzvy „Můj klub 2“, k navýšení 
alokace dotační výzvy „Významné sportovní akce 2022“  a vypsání výzvy „Provoz a údržba 
2022“. 


