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členové:  
Mrozková, Orieščík, Čech, Halátek 
 

Byla zpracována tabulka, kde byly sledovány tři roky přidělování sportovních dotací (výše 
dotace, členská základna a její aktivní a pasivní části rozdělené dle věku + trenéři). Z celkového 
přehledu všech tří po sobě jdoucích let je zřejmá tendence některých klubů přesunout pasivní část 
svého členstva mezi aktivní. Stejně tak i získání trenérských licencí se meziročně zlepšilo a v 
klubech byl víceméně eliminován počet trenérů bez příslušných trenérských licencí. 

Zkontrolovatelné (početně) jsou prakticky jen čísla aktivních členů jednotlivých příjemců, 
protože o aktivitě členské základny (většiny klubů) má podrobnou databázi ČUS. Čísla ohledně 
členské základny celé má přehled pouze samotný žadatel (jedná se o ty co zaplatí členské příspěvky, 
nebo jsou vedeni v seznamu členské základny). Meziročně nejsou mezi jednotlivými roky výrazné 
výkyvy (ty byly zaznamenány v tabulce (vyznačeny více zeleně a méně červeně)), byly projednány 
a uspokojivě vysvětleny v kanceláři ČUS. 

Je otázkou zda by sportovní granty podporující celoroční činnost neměly doznat dílčích změn. 
Prakticky je možné změnit (zvýšit) jen podporu aktivních sportujících (např. na koeficient 1,2 – 1,5) 
aby byli podpořeni ti, co opravdu aktivně (a z pohledu kontrolovatelnosti i prokazatelně) sportují a 
případně i zmenšit dotaci pasivní základně (na koeficient 0,2 – 0,4). 

Prvotní nastavení sportovních grantů v roce 2016 bylo podpořit veškeré sportovní organizace a 
jejich členskou základnu, ať je pasivní nebo aktivní a dnes je možné přistoupit k revizi pravidel této 
dotace.  

Samostatnou kapitolou jsou přímé dotace, jejíž příjemci jsou v posledních dvou letech také 
zařazení s informací o členských základnách v tabulce programu S1 a S3. Tady by bylo vhodné 
zjistit právní rámec takto poskytované podpory, která zvýhodňuje žadatele zařazené do přímé 
odpory (rozpočtu města) a objektivně jsou zvýhodněni výší konečné dotace proti ostatním 
žadatelům (S1). Vzhledem k povinnosti informovat o výši dotace jednotlivým žadatelům aby 
nemohlo být pochyb o transparentnosti a objektivnosti posouzení výše dotace. To v tuto chvíli není 
splněno a z tabulky S1 – S3 je to naprosto zřejmé. Měla by být vytvořena zřejmě samostatná nová 
dotace s podporou prokazatelných nákladů jednotlivých organizací, které mohou doložit a v rámci 
svých žádostí již dnes dokládají.         


