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Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8. června
2009 v Jihlavě
Ing. Vítězslav Holub

Vícezdrojové financování sportu
Krajské sdružení ČSTV Vysočina vědomo si svého dílu odpovědnosti za
rozvoj tělesné výchovy a sportu v kraji Vysočina se snaží o spolupráci se
všemi subjekty, které mohou napomoci k rozvoji tělesné výchovy a
sportu v kraji Vysočina.
CÍL:
nalézt pro subjekty zabývající se sportem na území kraje
Vysočina dostatek možností k získání většího množství zdrojů k
financování své činnosti.

Naše snažení směřuje k ovlivnění
tohoto zdroje:

Výdaje
rodinných
rozpočtů na
sportování
svých členů

Výnosy ze
sportovní a
hodpodářské
činnosti TJ,
SK

Sponzoring
a reklama

Dotace
střešních
organizací

Dotace
místních
rozpočtů

Dotace
státního
rozpočtu

Vícezdrojové

financování
tělovýchovy
a sportu

Vícezdrojové financování sportu
Vývoj výše neinvestiční podpory sportu v Kč

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
rok
2003

rok
2004

rok
2005

rok
2006

rok
2007

rok
2008

rok
2009

Struktura neinvestiční podpory sportu z kraje Vysočina v letech
2003 - 2008
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Vícezdrojové financování sportu
Vývoj výše investiční podpory sportu v Kč z kraje Vysočina
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K podpořeným investičním akcím patřily tyto:
• fotbalové stadiony Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod
• atletické stadiony Jihlava a Třebíč
• biatlonový areál Novém Město na Moravě
• zimní stadion Humpolec – havárie
• kuželna Pelhřimov
• softbalový areál Havlíčkův Brod

Vícezdrojové financování sportu
ČSTV Vysočina – největší spolková organizace v kraji Vysočina jak co do počtu členské základny (77 012
členů), tak co do objemu činností, které organizují či provozují naše sdružené subjekty.
ČSTV Vysočina vypracovala pro jednání s krajem Vysočina analytický materiál nazvaný Vícezdrojové
financování sportu pro stanovení pozitivních a negativních stránek podpory sportu krajem Vysočina.
Vysočina.

Pozitiva +

Negativa -

Otevřenost systému podpory sportu a ochota k vzájemné
spolupráci

Koncepce volnočasových aktivit je příliš obecná a
problematikou tělovýchovy a sportu se téměř nezabývá pro
roky 2008 a dále už neexistuje

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji
Vysočina

Tělovýchova a sport je vnímána jako minoritní v oblasti
volnočasových aktivit

Komise pro sport a volný čas jako poradní orgán Rady kraje
Vysočina

Vysoké zaměření podpory především na školy

Vědomí o významu tělovýchovy a sportu

Užívaná terminologie versus cíle vyhlášených grantových
programů

Přímá podpora TJ a SK prostřednictvím Všesportovního kolegia

Administrativní překážky při zpracovávání žádostí o granty

Přímá podpora krajských sportovních svazů zajišťujících KCTM a
podpora V.I.P. sportovních akcí

Specifická kritéria grantových programů výrazně omezují
okruh příjemců

Finanční podpora jednomu příjemci na podobné projekty z
více grantů

Podporovateli chybí praktická zpětná vazba

Vícezdrojové financování sportu
Vše se odvíjí od zpracování nové koncepce tělovýchovy a sportu:
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Vícezdrojové financování sportu
Na závěr shrnutí:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tlak na systémovou podporu sportu a ochranu sportovního prostředí prostřednictvím Koncepce
sportu y tělovýchovy(Systém podpory sportu – viz schéma rozdělení sportu a možnosti jeho
skutečného fungování)
Problematika školního a mimoškolní sportu – hranice dělení podpory
Olympiáda dětí a mládeže – stojí mimo celý systém, ale iniciátorem je Český olympijský výbor
Všesportovní kolegium – myšlenka výborná, dotace se 100% dostanou do nejnižších článků,
problémem je složení VK a klíč k dělení přidělené dotace
Podpora investičních projektů sportovišť – možnost plánování v časovém horizontu
Vyhlašované grantové programy v oblasti sportu – motivace k čerpání a ne omezení podmínek pro
„silné“
Možnosti další spolupráce s krajem Vysočina

