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Vážený pane premiére, 

 

Výkonný výbor Českého olympijského výboru mne dne 14. 6. 2022 pověřil, abych Vás informoval o situaci v českém 

sportu a zároveň Vás požádal o nápravu při rozdělování veřejných prostředků pro tuto oblast na příští rok. 

V rámci státního rozpočtu na rok 2022 byla oblast sportu ponížena nejvíce ze všech rozpočtových kapitol, a to o více jak 

34 % meziročně. Podobný trend zaznamenáváme i v rozpočtech krajů, měst a obcí. 

Sportovní organizace se dostávají do zásadních finančních problémů z důvodu extrémního nárůstu cen energií a vysoké 

inflace, které jsou navíc spojeny se zpožděným rozdělováním finančních příspěvků od státu, a tudíž jejich obtížnou 

predikcí. Velká část sportovních organizací nejenže do dnešního dne neobdržela finanční příspěvek od státu, ale ani neví, 

s jak velkou sumou může pro své hospodaření počítat. Taková situace znemožňuje efektivní řízení spolků a jen zhoršuje 

dění v oblasti, která je základní součástí prevence zdravotních problémů i dalších neduhů ve společnosti. V minulém 

týdnu jsme navíc v tisku zaznamenali odmítavé stanovisko Ministerstva financí k řešení této akutní kritické situace ve 

sportu. 

Zároveň bych Vás velmi rád požádal, aby v zájmu zlepšení situace pro příští rok Národní sportovní agentura dodržela 

závazný termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. 9. tohoto roku, a to v souladu se Zásadami vlády pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy z 1. 6. 2020. Včasné vypsání, a tudíž i 

včasná informace o tom, s jakými prostředky mohou organizace počítat do příštího roku, by výrazně napomohla 

k efektivnímu fungování a správě sportovních organizací. Toto platí dvojnásob především v dnešní době, kdy musíme 

každou korunu dvakrát obracet.  

Vážený pane premiére, vzhledem k výše uvedenému bych Vás rád požádal o osobní setkání na toto téma. Při této 

příležitosti bych Vás chtěl seznámit se skutečným stavem sportovního prostředí a pokusil bych se Vám představit 

způsoby řešení nastalé situace. Vzhledem k tomu, že stav sportu hendikepovaných je ještě vážnější, doprovodil by mě 

předseda Českého paralympijského výboru, pan Zbyněk Sýkora. 

 

Se srdečným pozdravem 
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