
 

PŘÍLOHA Č. 1: ZÁKON Č. 115/2001 SB. – ZÁKON O PODPOŘE SPORTU 

 

„Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 Předmět úpravy  

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a 

stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných 

celků při podpoře sportu.  

 

§ 2 Základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj 

tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích 

všech úrovní. (2) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a 

pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva. (3) Sportovní zařízení je objekt, 

pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro 

provozování sportu. 

 

§ 3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a) vypracovává návrh koncepce státní 

politiky ve sportu (dále jen "koncepce") a předkládá jej vládě ke schválení, b) koordinuje 

uskutečňování vládou schválené koncepce, c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního 

rozpočtu, d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních 

talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů, e) vydává 

antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování, f) rozhoduje o 

akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, g) zřizuje rezortní sportovní 

centrum a zabezpečuje jeho činnost, h) koordinuje činnost rezortních sportovních center 

Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

 

(2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. g) je organizační složkou státu; 

zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní 

sportovní reprezentaci. 

 

 



 

§ 4 Úkoly ostatních orgánů státní správy 

(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro 

rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a 

zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.  

(2) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o státní sportovní 

reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady umožňující specifický 

přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje laboratoř dopingové kontroly a 

zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem; 

laboratoř dopingové kontroly je organizační složkou státu. 

 

§ 5 Úkoly krajů  

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

§ 6 Úkoly obcí  

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

§ 7 Náhrada při vyvlastnění  

Má-li být za podmínek stanovených stavebním zákonem vyvlastněno sportovní zařízení 

(budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty, zřízené nebo vyhrazené k provozování 

sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve 

srovnatelném rozsahu a kvalitě. 

 

 

 



 

§ 8 Účinnost  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.„ 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu 

 



 

Příloha č. 2: Operační programy 

 

Tematické operační programy 

- Integrovaný operační program 

- OP Podnikání a inovace 

- OP Životní prostředí 

- OP Doprava 

- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- OP Výzkum a vývoj pro inovace 

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

- OP Technická pomoc 

 

Regionální operační programy 

- ROP NUTS II Severozápad 

- ROP NUTS II Severovýchod 

- ROP NUTS II Střední Čechy 

- ROP NUTS II Jihozápad 

- ROP NUTS II Jihovýchod 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko 

- ROP NUTS II Střední Morava 

 

Operační programy Praha 

- OP Praha Konkurenceschopnost 

- OP Praha Adaptabilita 

 

Evropská územní spolupráce 

- OP Meziregionální spolupráce 

- OP Nadnárodní spolupráce 

- ESPON 2013 

- INTERACT II 

- Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 

- OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

- Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 



 

- Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným 

státem Sasko a Českou republikou 

- Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 

– 2013 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013 

 



 

Příloha č. 3: Seznam členů ČUBU 

 

Přímí členové: 

1. ČESKÝ SVAZ KARATE 

sportovní karate – člen World Karate Federation 

2. ČESKÝ SVAZ FULL CONTACTU 

kickbox (fullcontact, semicontact, lightcontact), aerokick, sanda, wushu, formy 

3. ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF 

taekwondo wtf – člen World Taekwondo Federation – olympijský sport 

4. SHI KON BUDO KAI 

karate stylu wadoryu, aikido, shaolin kempo, tai chi, jodo, iaido 

5. ČESKÝ SVAZ KARATE GOJU RYU 

karate stylu gojuryu 

6. ČESKÝ SVAZ KARATE JKA 

karate stylu shotokan – člen Japan Karate Association 

7. ČESKÁ ASOCIACE TRADIČNÍHO KARATE 

tradiční karate 

8. ČESKÝ SVAZ SEBEOBRANY 

sebeobrana 

9. ČESKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE 

školení trenérů, lektorů apod. 

Přidružení členové: 

10. ČESKÝ SVAZ SHITO RYU 

karate stylu shitoryu 

11. Český svaz Wa-te jitsu dó a bojových umění 

bojové umění Wa-te jitsu, karate, formy, kobudó, taichi, člen International Sport 

Kickboxing Association 

12. ČESKÁ FEDERACE KENDÓ 

kendó 

13. ČESKÝ SVAZ SUMÓ 

sumó 



 

14. ČESKÁ ASOCIACE SHORIN RYU KARATE 

karate stylu shorin ryu 

15. ASOCIACE KARATE MASUTATSU OYAMA 

karate stylu kyokushinkai 

16. ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN 

karate stylu fudokan shotokan 

17. ČESKÁ FEDERACE OKINAWSKÉHO KARATE 

okinawské karate 

18. ČESKÝ SVAZ SAMBO 

sambo, combat sambo, MMA fights (Mixed Martial Arts) 

19. FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE ASOCIACE 

karate stylu shotokan 

 

Zdroj: http://www.cubu.cz/onas 

 

 



 

Příloha č. 4: Žádost o přímou podporu 

Žádost o přidělení podpory – grantu z rozpočtu Města Valašské Meziříčí  na rok 2011 

v oblasti Sport a tělovýchova (Přímá podpora mládežnického sportu) 

 

Název organizace žádající o podporu: 

SK Akademie sportu Valašské Meziříčí 

 

Sídlo: Kolaříkova 1363, 75701 Valašské Meziříčí 

IČ:  26523108 

DIČ:  CZ26523108 

Statutární zástupce: Radoslav Januš, adresa: Husova 1128, 75701 Valašské Meziříčí, mobil: 

776774543, e-mail: janus@redenge.cz 

 

Čestné prohlášení, že žádající organizace nedluží na sociálním a zdravotním pojištění včetně 

penále, nemá žádné nedoplatky, včetně penále vůči finančnímu úřadu, proti žádající 

organizaci není vedeno insolvenční nebo likvidační řízení, a žadatel je registrován a nadále 

vyvíjí činnost: 

Prohlašuji, že SK Akademie portu nemá žádné nedoplatky či penále vůči finančnímu úřadu. 

Dále není ani v likvidačním řízení. (razítko a podpis)  

 

Požadovaná výše podpory: 140 000 Kč 

Popis projektu: Provozování sportovních aktivit a to zejména výuka tradičního karate pro děti, 

mládež, seniory. Dále pak fitness aktivity dětský aerobik, aerobik, bodystyling apod. Nákup 

nového vybavení a pomůcek pro sport. aktivity, podpora závodníků na soutěžích a 

soustředěních. 

 

Doba a místo realizace projektu: Valašské Meziříčí, areál Akademie sportu 

 

Výsledek hospodaření za minulý rok: 30 000 Kč 

 

Podpis statutárního zástupce organizace žádající o podporu: 

 

 



 

Příloha č. 5: Metodika výpočtu přímé podpory 

 

 

 

Zdroj: Metodický pokyn „Pravidla pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu Města 

Valašské Meziříčí― 

 

 



 

Příloha č. 6: Žádost o grant 

 

Žádost o přidělení podpory – grantu z rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2011 

v oblasti Sport a tělovýchova (podprogram Reprezentace) 

 

Název organizace žádající o podporu: 

SK Akademie sportu Valašské Meziříčí 

 

Sídlo: Kolaříkova 1363, 75701 Valašské Meziříčí 

IČ:  26523108 

DIČ:  CZ26523108 

Statutární zástupce: Radoslav Januš, adresa: Husova 1128, 75701 Valašské Meziříčí, mobil: 

776774543 , e-mail: janus@redenge.cz 

 

Čestné prohlášení, že žádající organizace nedluží na sociálním a zdravotním pojištění včetně 

penále, nemá žádné nedoplatky, včetně penále vůči finančnímu úřadu, proti žádající 

organizaci není vedeno insolvenční nebo likvidační řízení, a žadatel je registrován a nadále 

vyvíjí činnost: 

Prohlašuji, že SK Akademie portu nemá žádné nedoplatky či penále vůči finančnímu úřadu. 

Dále není ani v likvidačním řízení. (razítko a podpis)  

  

Požadovaná výše podpory: 30 000 Kč 

 

Popis projektu: Předpokládaná účast závodníků SK Akademie sportu Martiny Janušové, 

Richarda Hegera a Zbyňka Röhrera na Mistrovství Evropy v tradičním karate. Konečná 

nominace proběhne na základě celkových výsledků národních pohárů a umístění na 

Mistrovství ČR 2011. 

 

Doba a místo realizace projektu: Mistrovství Evropy bude probíhat ve dnech 14.-20.11.2011 

ve městě Jeruzalém, Izrael. 

 

Výsledek hospodaření za minulý rok: 30 000 Kč 

 

Podpis statutárního zástupce organizace žádající o podporu 


