Vû s t n í k v l á d y
pro orgány krajÛ a orgány obcí
Ročník 1

Vydán dne 18. srpna 2003

Částka 7

OBSAH:
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2003 č. 673 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek
Sdělení o opravě chyby

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. července 2003 č. 673
ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006

Vláda
I. s c h v a l u j e
Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006 obsažené v části III materiálu č. j. 858/03 (dále jen „Směry státní
politiky“);

b) v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
vytvářet podmínky pro rozvoj systémového zabezpečení
přípravy ke státní sportovní reprezentaci a přípravě sportovních talentů,
c) podílet se na realizaci vědeckovýzkumného zabezpečení
a zdravotní péče v oblasti sportu,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,

II. u k l á d á

2. ministryni zdravotnictví

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy

a) v souladu se zákonem č. 115 /2001 Sb., o podpoře sportu, zkvalitňovat činnost laboratoře dopingové kontroly,
b) vytvořit systém zdravotní péče o sportovce v rámci sportovní reprezentace a péče o sportovně talentovanou mládež.

a) realizovat Směry státní politiky ve sportu a za tímto účelem finančně podporovat programy na podporu:
A) státní sportovní reprezentace,
B) péče, výběru a rozvoje talentů,
C) významných sportovních akcí,
D) školních sportovních aktivit,
E) rozvoje činnosti v oblasti sportu pro všechny,
F) rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní infrastruktury,
G) zdravotně postižených sportovců,
H) antidopingového programu České republiky,
I) vědy a výzkumu,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru
obrany
a) v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
vytvářet podmínky pro rozvoj systémového zabezpečení
přípravy ke státní sportovní reprezentaci a přípravě sportovních talentů,
b) podílet se na realizaci vědeckovýzkumného zabezpečení
a zdravotní péče v oblasti sportu.
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III. d o p o r u č u j e
krajům, obcím a občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti sportu spolupracovat na realizaci Směrů státní politiky.
Provedou:
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
zdravotnictví,
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra,
ministr obrany
Na vědomí:
hejtmani
Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a
v z. Mgr. Stanislav G r o s s, v. r.
1. místopředseda vlády

III

sportovní činnost více jak 20 000 lokálně působících klubů
a jednot a více než 120 sportovních svazů s celorepublikovou
působností. Většina z nich se ještě dále spolkově sdružila do
střešních sportovních občanských sdružení.

Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006

1. Charakteristika sportu a sportovního prostředí
Ve většině vyspělých zemí současného světa je stále výrazněji uznáván společenský význam sportu. Vedle všeobecně
přijímaného názoru, že tvoří významnou součást zdravého
životního stylu je zdůrazňována jeho úloha a přínos pro rozvoj
osobnosti a sociálního vědomí jedince. Aktivní způsob života
se stává zejména u mladé generace nejefektivnějším nástrojem prevence negativních sociálních jevů, které vyplývají
z nevhodného způsobu trávení volného času. Sport je uznáván
obecně nejen jako faktor ovlivňující tělesné zdraví, ale i jako
fenomén, který kultivuje jedince i po duševní, sociální
a morální stránce.
Nabídky pohybové aktivity jsou zajišťovány jak prostřednictvím sportovních spolků, tak komunálními institucemi,
Neinvestiční dotace

O rozvoj myšlenek Olympismu a o zajištění sportovní reprezentace ČR na Olympijských hrách pečuje Český olympijský
výbor. S obdobnými funkcemi a posláním ve vztahu k zdravotně postiženým občanům byl ustaven Český paralympijský
výbor. Sportovní svazy odpovídají za vypracování koncepce
sportovní reprezentace včetně péče o talentovanou mládež v příslušných sportovních odvětvích a disciplinách, jmenují sportovní reprezentanty ČR a ve spolupráci s resortními sportovními
centry /při MŠMT, MO, MV/ zabezpečují jejich sportovní přípravu pro účast na vrcholných mezinárodních soutěžích.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„MŠMT“), které je z kompetenčního zákona resortem pro
oblast tělovýchovy, sportu a turistiky vytvořilo jako poradní
orgán ministra Radu pro tělovýchovu a sport, ve které jsou
z hlediska členské základny a rozsahu ekonomiky zastoupeni

1998

1999

2000

2001

2002

2003

občanská sdružení

281 686

348 648

340 860

361 579

267 460

276 558

státní sport. reprezentace
(sportovní svazy)
státní sport. reprezentace
(rezortní sportovní centra)
Celkem

243 062

294 640

415 207

468 077

541 524

582 612

240 000

258 208

249 000

272 172

277 824

274 956

764 748

901 469

1 005 067

1 101 828

1 086 808

1 134 126

které se stávají koordinátory v rámci svých regionů a v poslední době stále výrazněji i privátními institucemi. Sportovní spolky jsou v českých podmínkách dlouholetou tradiční základnou
organizovaného sportu. V současné době vyvíjí soustavnou

představitelé největších občanských sdružení a další odborníci. Jejím úkolem je sjednocování názorů spolků a možnosti
dialogu mezi státní a nestátní sférou a prosazování objektivních potřeb podpory sportu.
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Investiční dotace

1998

1999

2000

2001

2002

2003

občanská sdružení

115 907

152 200

166 450

427 672

454 000

255 200

3 059

11 256

54 000

91 734

87 000

94 800

31 799

15 000

19 000

40 000

29 000

0

150 765

178 456

228 907

564 421

590 429

354 000

státní sport. reprezentace
(sportovní svazy)
státní sport. reprezentace
(rezortní sportovní centra)
Celkem

MŠMT, obrany a vnitra vytváří komplexní podmínky, včetně potřebné zdravotní péče k přípravě sportovních reprezen-

Mimo uvedený přehled by měl být doplněn o 250 000,- tis.
Kč v podprogramu „Podpora rozvoje a obnovy sportovních

Kvantifikace nároků na finanční zdroje vyplývající ze střednědobého výhledu na léta 2004 až 2006 (v mi. Kč).

Státní sportovní reprezentace
z toho:
Sportovní reprezentace ČR
Sportovní centra mládeže
Sportovní talent
Veřejně prospěšné programy
z toho:
Sportovní třídy
Sport pro všechny
Sport a škola
Sport zdravotně postižených
Údržba a provoz
Investice
z toho:
Podpora rozvoje MTZ obč. sdružení
Podpora rozvoje MTZ sport. reprez.
Celkem
Podpora rozvoje MTZ měst a obcí

2003
582,6

2004
891,3

2005
968,8

2006
1 065,7

276,6

423,2

460,0

506,0

354,0

389,4

428,3

471,2

1 193,2

1 703,9
250,0

1 857,1

2 042,9

tantů seniorské kategorie, juniorské kategorie a talentované
mládeže v rezortních sportovních centrech. Řešení odborné
problematiky a pravidla pro využití státních dotací na zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci stanoví koordinační komise náměstků příslušných rezortů.

zařízení měst a obcí”. Tyto prostředky nejsou součástí celkového objemu kapitoly 333 MŠMT. Do kapitoly MŠMT by
měly být převedeny dodatečně na základě schválených
„Směrů státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006“.

V tis. Kč
Resortní sportovní centra a ADV

290 310,0

Ve financování sportu ze státního rozpočtu je možno zaznamenat v uplynulých letech krok ke zlepšení. Podařilo se zasta-

Sportovní gymnázia

Doplněním je kvantifikace ostatních přímo řízených organizací (OPŘO). Jedná se o resortní sportovní centra MŠMT,

46 758,0

52 000,0

57 200,0

V tis. Kč
63 000,0

vit pokles přímé dotace státní finanční podpory sportovním
organizacím z let 1997-1998.

MO, MV a o Antidopingový výbor (ADV). Od 1. 3. 2003 je
VSC MŠMT vedeno jako organizační složka státu (OSS).

Ekonomická podpora státu v oblasti sportu v letech 1998
–2003 ze strany MŠMT, včetně rezortních center Ministerstev
vnitra a obrany (v tis. Kč). Uvedený přehled nekvantifikuje
finanční prostředky vynakládané do oblasti sportu ze strany
Ministerstva obrany a vnitra.

Další kvantifikací je oblast sportovní přípravy talentů na
sportovních gymnázií. Tato činnost je zabezpečována takto:
Obsahovou stránku zajišťuje skupina 5 – odbor 50, finanční
zdroje jsou rozpočtovány u skupiny 2.
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Poznámka:
V ukazatelích rozpočtu státní sportovní reprezentace, tělovýchovy a kapitálových výdajů finanční rozvaha vychází ze
střednědobého výhledu rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na léta
2004 a 2005. Pro rok 2006 rozvaha požaduje meziroční 10 %
nárůst, kterým by měla být eliminována očekávaná inflace
a nárůst související s uvažovaným krytím dalších obsahových
úkolů. U ostatních činností se uvažuje ještě s nárůstem souvisejícím s mimořádnými úkoly: zabezpečením čs. Účasti na
LOH, ZOH, Letní a Zimní Univerziády, Letní a Zimní
Paralympiády, Deaflympiád apod. U OPŘO je uvažován
nárůst související se změnou tarifních platových tříd a zařazení jednotlivých pracovníků s novou obsahovou charakteristikou, které se řeší samostatně v rámci oblasti OPŘO.
Při posuzování péče státu o sport je nutné vycházet ze současných statistických údajů charakterizující tuto oblast :
- počet organizovaných členů v oblasti sportu
………………… cca 2 000 000 členů
- hrubý odhad neorganizovaných občanů v oblasti sportu
… cca 1 500 000
- počet sportovních klubů a spolků
……………………………. cca 20 000
- objem majetku určeného sportu
……………………………… cca 53 miliard Kč

2. Analýza sportu a sportovního prostředí
V rámci Směrů státní politiky SWOT analýza vymezuje
a významově uspořádává nejdůležitější problémy sportovního
prostředí v České republice, vymezuje jeho silné a slabé stránky, vymezuje okruhy možného řešení a ukazuje případné
hrozby, které jej ohrožují.
Jejím prostřednictvím jsou zde shrnuty a spojeny poznatky
se zaměřením na základní postavení a funkce sportu v současné společnosti:
A. sport jako společenský fenomén,
B. sport jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví
občanů,
C. sport jako prostředek aktivního využití volného času,
D. sport jako součást reprezentace státu,
E. sport jako ekonomický fenomén.
Silné stránky
• Silné a mnohaleté tradice sportovního hnutí a organizační
struktura prostředí.
• Podpora zdraví, životní aktivity, spolupráce, tolerance
a sociální integrace občanů jako nejrozšířenější forma
uspokojování zájmu občanů o aktivní využívání volného
času spojená s nabídkou tělovýchovných a sportovních
produktů pro širokou veřejnost.
• Nejúčinnější metoda v oblasti prevence proti drogové
závislosti, alkoholismu, kriminalitě a dalším negativním
sociálním jevům.
• Významný faktor v ekonomice státu.
• Zpracovaná metodika a různorodost forem práce v učebních
a tréninkových procesech, systém vzdělávání a doškolování.
• Vytvořená základní legislativa v této oblasti.
• Mezinárodní spolupráce se státními i nestátními organizacemi.
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• Vícezdrojové financování sportovního prostředí.
• Stávající základní infrastruktura materiálně technické
základny pro provozování sportu.
• Zavedený programový systém podpory sportu.
• Mediální zájem o mimořádné sportovní výkony a prestižní sportovní podniky.
• Sportovní ideály, jako motivace pro ostatní populaci.
• Relativně vysoká úspěšnost státní sportovní reprezentace.
• Podmínky pro sport v rezortních sportovních centrech.
• Pozitivní působení na změnu hodnotové orientace občanů.
• Kvalifikace učitelů tělesné výchovy a podmínky pro sport
na školách.
• Systém výchovy a vzdělávání na oborových fakultách.
• Nabídka organizovaných sportovních aktivit ze strany
občanských sdružení.
• Vytváření podmínek pro neorganizované sportovní aktivity ze strany obecních a městských úřadů, včetně rozvoje
podnikatelské činnosti – nabídky služeb v oblasti sportu.
Slabé stránky
• Regionálně nevyrovnaná spolupráce občanských sdružení
s orgány veřejné správy na místní úrovni.
• Organizační struktura a nabídka sportovních služeb je
nevyrovnaná a nevyvážená. Chybí komplexní nabídka
sportovních produktů (preference zaměřena především na
sportovně talentovanou část dětí a mládeže, nedostatečná
nabídka a možnosti péče o mládež, která se v systému
výběru talentů neprosadí).
• V práci dobrovolných pracovníků se projevuje velký nedostatek nových, především mladých lidí.
• Podpora vědy a výzkumu je nedostatečná, nesystémová
a nedostatečně se využívají poznatky vědy a výzkumu v praxi.
• Výše financování ze strany státního rozpočtu je na jedné
straně nedostatečná, omezená jeho objemem a na druhé
straně rozdělování prostředků není v jednotlivých položkách vždy objektivizováno a podléhá prosazování parciálních zájmů autorit. Chybí regionální přístup.
• Financování z prostředků SAZKA a. s. se netýká celého
sportovního prostředí ČR, ale pouze akcionářů.
• Používaná sportovní infrastruktura není vyvážená z hlediska potřeb obcí, měst a mikroregionů. S nedostatkem
finančních prostředků na provoz a údržbu na straně jedné
a na druhé straně vzhledem k nesystémovému přístupu
často nedostatečně využívána.
• Stoupá finanční náročnost provozování většiny sportů.
• Regionální sdružení nedostatečně využívají možností
vícezdrojového financování svých projektů a své činnosti.
• Nekvalifikovaný marketing sportovních klubů a svazů.
• Nedostatečná preference státní sportovní reprezentace ve
prospěch „soukromých“ startů.
• Rezervy v poskytování státní podpory sportu (možná
duplicita, absence pasportizace a účasti územních orgánů).
• Nízká a nedostatečná úroveň monitoringu a efektivního
využití finančních prostředků ze státních zdrojů.
• Nedostatečná zapojenost centrální mediální sféry v oblasti působení na změnu hodnotové orientace občanů.
• Vztah mládeže ke sportu se stále více polarizuje (část mládeže věnuje sportovním aktivitám dostatek času, část je
neprovozuje vůbec).
• Dvouhodinová dotace školní tělesné výchovy je nedostatečná a v rozporu s tendencemi v EU.
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• Prohlubující se redukce hodin tělesné výchovy a dalších
forem v přípravě vysokoškolské populace.
• Systém zdravotního pojištění nemotivuje k osobní zodpovědnosti za zdravotní stav.
Příležitosti – reálné šance
• Využívat domácích i mezinárodních podpůrných programů (např. od EU, Mc Donald’s Cup, Coca Cola Cup,
UEFA week aj.) k procesuální podpoře sportu.
• Pořádat prestižní sportovní akce za účelem motivace
občanské veřejnosti ke sportovním aktivitám a propagaci
zdravého životního stylu.
• Využít reformy veřejných rozpočtů a daňové politiky
k racionalizaci finanční podpory sportu.
• Vyměňovat zkušenosti a spolupracovat se zahraničím.
• Vytváření podmínek pro využívání fondů Evropské unie.
• Vzájemně si uznávat dosažené vzdělání se zeměmi EU.
• Připravovat a realizovat sportovní projekty na principu
partnerství veřejného a soukromého sektoru.
• Využít programů politiky zaměstnanosti v souvislosti
s rozšiřováním a činností sportovní infrastruktury.
Rizika – reálné hrozby
• Pomalý vývoj ekonomiky v ČR a z toho vyplývající redukce výdajů do sportu.
• Lepší podmínky v ostatních zemích EU. Odchod předních
sportovců do jiných zemí EU z důvodů komparativních
výhod a tím snížení marketingových hodnot sportovních
odvětví spojených s nezájmem sponzorů.
• Nezájem mediální sféry o oblast sportu kromě sportu
vrcholového.
• Nedostatek příležitostí pro sportování občanské veřejnosti.
• Další zvyšování individuálních finančních nákladů na
sportovní aktivity občanů.
• Odklon zájmu dětí a mládeže od sportovních aktivit směrem k jiným aktivitám.
• Případná ztráta finančních prostředků do sportu z výnosů
loterijních her SAZKA a. s. vstupem zahraničního kapitálu do sazkových her.
• Odklon zájmu dobrovolníků o práci ve sportovním prostředí.

3. Principy státní politiky ve sportu
• Koncentrace prostředků – zabezpečit sdružování prostředků vynakládaných do sportu a nastavení mechanizmů
k navyšování prostředků vynakládaných do sportu.
• Partnerství a regionální vyrovnání – spolupráce neziskového, komerčního a veřejnoprávního sektoru k zajištění rozvoje sportu.
• Komunikace státní a nestátní sféry.
• Programování – systémové řešení rozvoje sportu vyhlašováním programů, které jsou v zájmu státu:
- programy inovovat s ohledem k aktuálním potřebám,
- sledování, kontrola, vyhodnocení / monitoring a evaluace/,
- sledování a kontrola průběhu realizace projektů se zaměřením
na zaznamenávání odchylek od plánovaného stavu a vyžadování odpovídajících zásahů do řízení realizace projektů,
- hodnocení dosažených výsledků a jejich srovnávání z hledisek priorit, věcných i časových s cílem objektivně aktualizovat rozvoj sportu.
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Vzhledem k omezeným možnostem veřejných financí
a jejich efektivního zhodnocení preferovat olympijské
sporty a sporty celoživotně provozovatelné.
• Vytvářet podmínky pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci ve strukturách vybraných ministerstev.
• Podpora uplatnění vědeckých poznatků do sportovní přípravy.

4. Cíle státní politiky
Hlavním strategickým cílem státní politiky ve sportu je
vytváření základních podmínek pro rozvoj sportu ve společnosti. Takto obecně vyjádřený strategický cíl státní politiky je
postaven v zásadě na základech postupných kroků v oblastech:
Změny hodnotové orientace občanů
Cílem je působení na změny hodnotové orientace občanů ve
čtyřech oblastech:
• sportu jako faktoru zdravotní prevence a udržení zdraví
fyzického a psychického,
• sportu jako faktoru pro aktivní využití volného času
a regenerace sil,
• sportu jako faktoru tvorby morálních a etických hodnot,
socializace a re-socializace,
• sportu jako faktoru projevu kultury státu a jeho reprezentace.
Trvale zlepšovat podmínky pro provozování sportu
Dosáhnout odpovídající občanské vybavenosti měst a venkova, zajištění celodenního a celoročního provozu sportovních zařízení včetně veřejně přístupných hřišť.
Trvale vytvářet podmínky pro sportovní aktivity dětí
a mládeže na školách
Dosažení tohoto cíle je postaveno na pěti dlouhodobých
úkolech:
• v rámci nově připravovaného rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání zavádět nové standardy
vzdělávacích programů v oblasti tělesné výchovy na
základních a středních školách v kapitole člověk a zdraví,
• doporučit ředitelům škol, aby v rámci rozšíření učebních
plánů vzdělávacích programů zaváděli třetí hodinu tělesné
výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách
všude tam, kde jsou pro to odpovídající materiální a personální podmínky,
• podporovat programy zaměřené na volnočasové sportovní
aktivity školní mládeže,
• rozšiřovat systém tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídy),
• rozšířit a zkvalitňovat systém tříd se sportovní přípravou
na gymnáziích (sportovní gymnázia).
Dosahovat očekávaných a odpovídajících sportovních
výsledků na významných světových soutěžích
Základ pro dosažení cíle je postaven na těchto pilířích:
• zefektivnit systém státní podpory pro sportovní reprezentaci cestou předem stanovených priorit,
• zabezpečovat činnost resortních sportovních center
MŠMT, MV, MO pro systémovou přípravu ke státní sportovní reprezentaci a k přípravě sportovních talentů,
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• rozšířit péči o sportovní talenty,
• vytvořit systém zdravotní péče o sportovce a zajistit aplikaci vědeckých a odborných poznatků do metodiky sportovní přípravy.

úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy v mládežnických
kategoriích.

Vytvářet účinný systém podpory programů zabraňující
negativním jevům ve sportu

Vytvářet podmínky pro aktivity dětí a mládeže na školách
formou sportovních klubů a sportovních kroužků, které by
umožňovaly co největšímu počtu žáků optimální pohybový
režim a formovaly žáky ke změně hodnotové orientace ve prospěch zdravého způsobu života.

• Antidopingový program.
• Program proti násilí ve sportu, xenofobii a rasismu.
• Podpora programu Fair play, olympismu a zdravotních
aspektů sportu na základě vědeckých a odborných poznatků.

5. Priority státní politiky
• Upřednostnění podpory olympijských sportů ve státní
sportovní reprezentaci.
• Upřednostnění podpory celoživotně provozovatelných
sportů /fyziologicky přínosných/.
• Výchova a uplatňování principů Fair-play.
• Koncentrace zdrojů vynakládaných na sport a decentralizovaný systém implementace projektů.
• Upřednostnění podpory péče o sport dětí a mládeže.
• Zlepšování podmínek pro školní tělesnou výchovu
a mimoškolní sportovní činnost na školách.
• Rozšiřování nabídky sportovních aktivit prostřednictvím
programu sportu pro všechny a programu sport a škola.
• Podpora programů vzdělávání dobrovolných pracovníků.
• Podpora sportu osob se zdravotním postižením.
• Zintenzivnění působení mediální sféry na změnu hodnotové orientace občanů.

6. Operační programy
Operační programy budou zaměřeny na podporu činnosti
nestátních neziskových organizací, státní sportovní reprezentace a v oblasti vědy a výzkumu vysokých škol, vědeckých
pracovišť v těchto prioritách:
A. Podpora státní sportovní reprezentace
a) Sportovní příprava reprezentantů v rezortních sportovních centrech a sportovních svazech.
b) Účast reprezentantů na vrcholných světových soutěžích.
c) Sociální zabezpečení reprezentantů a členů realizačních
týmů.
d) Podpora sportovní přípravy reprezentačních družstev ve
4 letých cyklech.
B. Podpora péče, výběru a rozvoje talentů
a) Podpora činnosti sportovních tříd na základní škole a tříd
se sportovní přípravou na gymnáziích.
b) Podpora činnosti Sportovních center mládeže.
c) Podpora přípravy talentované mládeže jednotlivců
i klubů cestou občanských sdružení a rezortních sportovních center.
C. Podpora významných sportovních akcí
Podpora pořádání mezinárodních soutěží na území ČR na

D. Podpora školních sportovních aktivit

E. Podpora rozvoje činnosti v oblasti sportu pro všechny
a) prostřednictvím programového systému podporovat
takovou činnost, která postupně napomůže změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotních
aktivních forem sportovní činnosti co největšího počtu
občanů,
b) prostřednictvím Veřejně prospěšných programů a grantového systému podporovat takové programy které jsou
významné z hlediska:
• zájmu státu a programů přijatých vládou ČR,
• kraje,
• města nebo obce,
• mezinárodní spolupráce,
• programy vzdělávání dobrovolných pracovníků,
• tělovýchovnou reprezentaci státu.
F. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní infrastruktury
a) podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
sportovních organizací:
• optimalizace a vyrovnání stavu základních prostředků
sportovních zařízení,
• modernizace základních prostředků k dosahování
žádoucí efektivnosti z hlediska provozních nákladů,
b) podpora rozvoje a obnovy sportovních zařízení měst
a obcí
• pomoc při obnově a rozvoji sportovních zařízení
s celospolečenským, nebo regionálním významem,
c) podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
sportovní reprezentace
• optimalizace a regionální vyrovnání stavu základních
prostředků sportovních zařízení s přihlédnutím k jejich
využívání pro potřeby výchovy talentované mládeže
a to na základě lokálních potřeb a dosahovaných
výsledků,
• modernizace základních prostředků sportovních zařízení celostátního významu a zařízení pro přípravu
sportovní reprezentace v rezortních sportovních centrech,
• modernizace a výstavba zařízení celostátního významu
pro přípravu sportovní reprezentace (sportovní centra).
G. Podpora zdravotně postižených sportovců
a) podporovat sportovní přípravu handicapovaných sportovců - reprezentantů a jejich účast na paralympijských
hrách, deaflympiadách a dalších vrcholných světových
soutěžích,
b) prostřednictvím grantového systému podporovat programy pomáhající vytvářet podmínky pro pravidelnou spor-
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tovní činnost hendikepovaných občanů a tím jim napomáhat v jejich resocializačním úsilí.
H. Podpora antidopingového programu České republiky
a) Přijmout příslušnou legislativu vyplývající z „Antidopingového kodexu” přijatého v Kodani v r. 2003 a přijetí dlouhodobé strategie v oblasti informační, vzdělávací a výchovné politiky.
c) V souladu s §4 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, zabezpečovat činnost laboratoře dopingové
kontroly v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem a mezinárodních standardů pro odběr
vzorků a jejich analýzy.
I. Podpora vědy a výzkumu
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7. Zajištění operačních programů.
Operační programy se budou realizovat podle „Vyhlášených veřejně prospěšných programů na podporu sportu“ pro
příslušný rok a „Metodického pokynu pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu“.
Programy údržby a provozu sportovních zařízení a programy Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny
sportu (s výjimkou státní sportovní reprezentace) budou posuzovány výběrovým systémem založeným na dvoustupňovém
výběrovém řízení přičemž nově se na návrzích budou podílet
regionální orgány, včetně stanovení regionálních priorit.

Optimalizovat podmínky pro rozvoj vědy a výzkumu
v oblasti sportu. Převzít část nákladů spojených s jejich zabezpečením na stát zařazením do grantového systému MŠMT.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

„Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 3,5 cm s textem:

Hranatého razítka o rozměrech 2,2 x 5,5 cm s textem:
V levé části prapor města Svitavy s nápisem:
Městský úřad Svitavy,
ve střední části nápis:
odbor státní sociální podpory

OBEC HORNÍ MARŠOV
K odcizení došlo dne 23. června 2003.

Razítko bylo opatřeno v pravém horním rohu evidenčním
číslem 29 a k odcizení došlo dne 19. května 2003.“

Sdělení o opravě chyby
Ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v ročníku 1/2003 v částce 6 došlo v metodické pomůcce Ministerstva vnitra
č. j.: PO – 1590/IZS – 2003 ze dne 30. června 2003 uveřejněné na stranách 172 – 177 k pochybení. Na straně 175 je posledním článek „Zásada věrohodnosti“ označen jako „Čl 15“. Správné označení této zásady je „Čl. 16“.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
redakce
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