
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
čj. 16 841/2008-50_P-I.                                         

Z á s a d y  

PROGRAMU  I.

Sportovní reprezentace 
České republiky



Zásady Programu I. – Sportovní reprezentace České republiky 
byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008

v rámci „Zásad programů Státní podpory sportu“.
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Z á s a d y 
PROGRAMU  I.  -  Sportovní reprezentace ČR

 (dále jen „Klíč“)

Článek I - Všeobecná ustanovení
1. Podpora  oblasti  „Sportovní  reprezentace  ČR“  vychází  ze  zákona  č.  115/2001  Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR č. 718 k Zásadám 
komplexního  zabezpečení  státní  sportovní  reprezentace,  včetně  systému  výchovy 
sportovních talentů ze dne 14. července 1999.

2. Program je veřejně vyhlašován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech  a  o  změně některých souvisejících  zákonů (rozpočtová pravidla),  ve znění 
pozdějších předpisů, s usnesením vlády č. 114 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) ústředními 
orgány státní správy“ ze dne 7. února 2001.

3. Cílem  programu  je  podpora  přípravy  reprezentantů  v kategoriích  seniorů  a  juniorů 
a jejich  účast  na  vrcholných  mezinárodních  soutěžích  organizovaných  mezinárodními 
sportovními federacemi (dále jen „MSF“), Mezinárodním olympijským výborem (dále 
jen  „MOV“),  včetně  oblasti  zdravotně  postižených  sportovců,  kteří  splňují  podmínky 
Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „IPC“) a Národního paralympijského 
výboru. 

4. U zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“) jde o soutěže organizované IPC, 
Mezinárodním deaflympijským výborem, dočasně také  International  Sports Federation 
for Persons with Intellectual Disability (dále jen „INAS-FID“) - pořadatel Global Games 
(dále jen „GG“) a Hnutím speciálních olympiád (dále jen „HSO“) - pořadatel  Special 
Games (dále jen „SG“). 

5. Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  (dále  jen  „MŠMT“)  stanovuje  postup, 
kterým  se  určují  podmínky  pro  poskytování,  čerpání  a  vyhodnocování  Programu  I 
„Sportovní reprezentace ČR“, určeného NNO, zejména občanským sdružením v oblasti 
sportu,  působících  podle  zákona  č.  83/1990  Sb.,  o  sdružování  občanů,  ve  znění 
pozdějších předpisů. 

6. Dotace  ze  státního  rozpočtu  je  finančním příspěvkem,  jehož  výše  i  způsob rozdělení 
vychází z možností státního rozpočtu a z potřeb státu diferenciovaně zabezpečit úspěšnou 
sportovní  reprezentaci  České  republiky  a  rozvíjet  partnerské  vztahy  s občanskými 
sdruženími. 

7. Dotace se realizuje na základě Rozhodnutí pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
České republiky pro příslušný kalendářní rok (dále jen „Rozhodnutí“).  

Článek II -  Specifická ustanovení
1. Za sportovního reprezentanta je považován sportovec, občan ČR, jmenovaný příslušným 

sportovním svazem, který je členem MSF.

2. Sportovní  svaz  jako  příjemce  dotace  je  zodpovědný  za  oficiální  označení  státní 
příslušnosti účastníků reprezentačních soutěží na dresech a výstroji. Pro toto označení lze 
použít název státu, státní znak nebo státní vlajku. Oficiální název zní: Česká republika, 
v anglickém jazyce Czech Republic. 
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3. Dotace se poskytuje sportovnímu občanskému sdružení - asociaci, federaci, svazu, unii 

(dále  jen  „svaz“)  dle  přijatých,  níže  uvedených,  kritérií  na  základě  jeho  žádosti 
a předložení  potřebných podkladů ke stanovení  výše příspěvků. Pokud svaz nepožádá 
o dotaci v termínu, který stanoví MŠMT, podá žádost bez požadované dokumentace nebo 
nesplňuje-li  podmínky  stanovené  dále,  nebude  zařazen  do  rozdělování  na příslušný 
kalendářní rok.

4. Žadatel musí splňovat následující podmínky: 
a)  má  vlastní  právní  subjektivitu  a  vyvíjí  činnost  v  České  republice,  včetně  doložení 

platných  stanov  občanského  sdružení,  případně  stanov  zastřešujícího  sdružení,  ve 
znění změn a aktualizace, resp. registrační karty - IČ,

b)  ve  svém  sportovním  odvětví  je  jediným  uznaným  zástupcem  České  republiky 
v příslušné MSF, resp. v Mezinárodním olympijském výboru (dále jen „MOV“), IPC, 
Mezinárodním deaflympijském výboru (dále  jen „IDC“),  INAS-FID a HSO včetně 
doložení platných stanov MSF a aktuálního počtu členských zemí,

c) MSF, jejímž členem je žadatel, musí tvořit nejméně dvacet řádných členských zemí 
(u  MSF sdružujících více odvětví se jedná o počet členů příslušných aktivit či sekcí). 
Za členy MSF se nepovažují kluby, případně konfederační státy, pozorovatelé, apod.,

d) situaci  více sportovních  odvětví  s  jednou MSF a činností  u jedné nebo více NNO 
projednává a řešení navrhuje Reprezentační komise (dále jen „RK“),

e) svou činnost vyvíjí nejméně v 10 krajích, minimálně ve dvou klubech nebo oddílech 
podle  krajského  členění  ČR,  nebo  členskou  základnu  tvoří  nejméně  800  členů 
a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže v nárokovaných disciplínách.
Tato  podmínka  se  nevyžaduje  u  disciplín  zařazených  do  programu  nejbližších 
olympijských  her  (dále  jen  „OH“),  paralympijských  her  (dále  jen  „PH“), 
deaflympijských her (dále jen „DH“), GG a SG,

f)  výsledkové  listiny  z  mezinárodních  soutěží  musí  být  v  průběhu  roku  zasílány  na 
MŠMT, a to 1 měsíc po skončení akce, pro prosinec je konečný termín 15. leden,

Výsledkové listiny musí obsahovat: 

 Výkaz výsledků mistrovství světa (dále jen „MS“), mistrovství Evropy (dále jen 
„ME“), mistrovství světa juniorů (dále jen „MSJ“), mistrovství Evropy juniorů 
(dále  jen  „MEJ“),  kvalifikace,  seriály -  potvrzený  formulář,  viz.  příloha,  je  
součástí výsledkových listin.

 Oficiální - „kompletní“ výsledkovou listinu, ze které lze zjistit počet sportovců 
na startu a počet zemí v soutěži.

 Do výsledků jsou zařazeny i soutěže European Youth Olympic Festival (dále jen 
„EYOF“) a univerziád,  které budou využity pro doplňkové kritérium hodnocení 
sportovních center mládeže (dále jen „SCM“).

h) pokud žadatel nesplní některou z výše stanovených  podmínek,  bude z  žadatelů o 
státní  dotaci   v  y   ř   a   z  e   n.  O nové  zařazení  může  svaz  požádat  po  splnění 
požadovaných podmínek a výkonnosti v dalším následném období.

5. V případě pozitivního dopingového odběru u sportovce zařazeného do reprezentačního 
týmu bude příslušnému svazu stanoven postih, dle  zásad č.j. 9     599/2006-501  , ve znění 
pozdějších změn.
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6. Nutnými podklady pro přiznání a stanovení dotace jsou:

a) Žádost o finanční dotaci (viz. formulář pro podávání žádosti pro program I.),
vyplňuje zastřešující sdružení

b) Finanční dotazník (dále jen „FD“). Jeho součástí je přehled mezinárodních soutěží, 
kterých  se  svaz  v nadcházejícím  roce  plánuje  účastnit.  FD  je  nutné  vyplnit 
v přiloženém souboru „SVAZ_FORM_200X_R.xls“  (X-příslušný rok)

vyplňuje svaz
a  v elektronické  podobě  (nahrazení  slova  SVAZ  názvem  svazu),  zasílá  na  adresu 
miroslav.vosyka@msmt.cz, 

c) Jmenný seznam sportovců zařazených do širší  reprezentace  seniorů a juniorů 
v nadcházejícím roce.
Jmenný seznam sportovců (širší reprezentace) je nutné vyplnit v přiloženém souboru 
„SVAZ_SEZNAM_200X_R.xls“ (X-příslušný rok)                                 vyplňuje  
svaz
a v elektronické  podobě s názvem svazu (nahrazení  slova  SVAZ),  zasílá  na adresu 
miroslav.vosyka@msmt.cz.
V průběhu  roku je  nutné  tento  seznam  reprezentantů  aktualizovat  pravidelně  po 
čtvrtletích.  Současně je nutné uvést pozitivní dopingové nálezy zjištěné Evropskou, 
resp. světovou federací za ukončený kalendářní rok. Reprezentant zůstává v seznamu 
reprezentantů na období 12 měsíců i v případě, kdy již v reprezentaci ČR není.

d) Součástí oponentního řízení je nutný podkladový materiál:
- po  dodání  všech  výsledkových  listin   svaz  obdrží  od  MŠMT (e-mailem)  výkaz 

„Kontrola evidence sportovních výsledků za uplynulý kalendářní rok“, 
- svaz tento dokument zkontroluje   a zašle elektronicky zpět. Současně jeden komplet 

potvrdí (podpis a razítko) a v písemné formě zašle zpět na MŠMT.

e) Soupis výkonných zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“)
U oblasti ZPS je nutné obdobně dodat sportovní výsledky pouze za ukončený rok do 
termínu  31.12.,  případně  aktualizaci  za  měsíc  prosinec  do  10.  ledna.  Dlouhodobý 
přehled výsledků je veden v oficiálním Registru výsledků MŠMT.
Jmenný  seznam  výkonných  sportovců  je  nutné  vyplnit  v přiloženém  souboru 
„SVAZ_SOUPIS_ZPS_200X_R.xls“  (X-příslušný rok)

vyplňuje občanské sdružení
a v elektronické podobě s názvem organizace (nahrazení slova SVAZ) zasílá na adresu  
miroslav.vosyka@msmt.cz.

7. Ve  FD  svaz  vyčísluje  svoji  potřebu  na  sportovní  přípravu,  účast  na  mezinárodních 
vrcholných soutěžích dle pokynů pro příslušný rok. Dosaženými sportovními výsledky 
svaz  vykazuje  svoji  sportovní  úspěšnost  podle  pravidel,  uvedených  v čl.  IV.  Kritéria 
a výpočty  -  podíl  podle  sportovní  úspěšnosti,  kterou  musí  prokazovat  oficiálním 
protokolem výsledků příslušné soutěže.

8. V lednu  příslušného  roku se  uskuteční  řádné  a  zkrácené  oponentní  řízení.  Oponentní 
komise na závěr řádného oponentního řízení vystaví protokol. Svaz může do 14 dnů po 
podpisu  protokolu  podat  pozměňující  návrh.  Reprezentační  komise  projedná  náměty, 
připomínky  z  oponentního  řízení,  včetně  požadovaných  aktuálních  záležitostí,  
a doporučuje závěry k projednání na gremiální poradě skupiny 5 MŠMT. 

3

mailto:miroslav.vosyka@msmt.cz
mailto:miroslav.vosyka@msmt.cz
mailto:miroslav.vosyka@msmt.cz


Ministerstvo školství,                                                                                                                   Zásady Programu  
I.
mládeže a tělovýchovy                                                                                                              č.j.: 16 841/2008-50
9. Nový žadatel  je zařazen do evidence,  pokud zašle  na MŠMT žádost  dle vyhlášených 

programů ( tj. do 30.11. pro nadcházející rok). Žádost musí obsahovat kopie podkladů 
pro evidenci, kterými jsou: stanovy občanského sdružení, registrace u Ministerstva vnitra 
(dále jen „MV“), IČ, smlouva s bankovním ústavem. Po dobu  t ř í  l e t  jsou u nového 
svazu sledovány výsledky z mezinárodních soutěží pro kritérium úspěšnosti.

10. Do výpočtu úspěšnosti  nejsou zahrnovány mezinárodní  soutěže klubového charakteru. 
Reprezentační tým je výběr sportovců z registrovaných postupových soutěží. 

11. Oblast ZPS se vypočte podle specifických kritérií, viz. článek VI.

Článek III  -  Metody rozdělování
1. Objektivizace požadavků uvedených ve FD je řešena při oponentním řízení. Pro tento účel 

ustavuje MŠMT, ve spolupráci s RK, pracovní - oponentní skupiny. 

2. Po přepočtu stanovených položek, viz. čl. I, se celkový finanční objem dotace pro svazy 
rozdělí na tři díly v poměru:

příspěvek na přípravu 20 %
účast - příspěvek na akce, soutěže 30 %
sportovní úspěšnost 50 %

3. Pro svaz se výše příspěvku v každé ze tří částí dotace stanoví samostatně podle 
bodových hodnot kritérií klíče, viz. článek IV. 

4. UPOZORNĚNÍ:   Veškeré  následující  výpočty  (příspěvek  na  přípravu, 
sportovní materiál, účast na soutěžích a podíl na úspěšnosti) jsou pouze dílčí  b o d o v     o u   
h o d n o t o u  pro stanovení konečného, poměrného a objektivního finančního příspěvku 
státní dotace.

Článek IV  -  Kritéria a výpočty
/1/ Příspěvek na přípravu a MTZ

Bodová  hodnota  (dále  jen  „BH“) na  přípravu  se  stanoví  na  základě  požadavků 
uvedených  ve  FD.  Tyto  požadavky  se  posuzují  z hlediska  rozsahu  úspěšné  reprezentace 
a reálných potřeb. BH má dvě složky - vlastní přípravu (10 %) a sportovní materiál (dále jen 
„MTZ“ - 10 %).

MTZ  je zpracována a uvedena v registru MTZ se zaměřením na sportovní výkon.

Výše BH se vypočte po sečtení všech projednávaných požadavků na příslušný rok dle 
disponibilního objemu financí pro tuto položku, přičemž na vlastní přípravu (položky 4, 5, 6 
FD) se vyčlení nejméně 50 % daného objemu finančních prostředků.

U týmových sportovních her a u individuálních sportů disciplínu štafet lze hodnotit 
umístění i v semifinále, pokud finálová soutěž má stanovený počet družstev - menší než 16. 
V dalších individuálních případech rozhoduje RK.

U přípravy  a  MTZ se  u  štafet  započítávají  i  případní  náhradníci,  resp.  závodníci 
z rozběhů, dle doložení výsledkové listiny. Toto pravidlo však neplatí pro zápočet výsledků 
úspěšnosti.

MTZ se uznává pouze ke skutečnému počtu sportovců.  U posádek a vícečlenných 
družstev se zohledňují pouze skutečné potřeby, tzn. jeden materiál k vícečlenným posádkám 
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(lodě, auta, motocykly, letadla atd.). MTZ na jednu osobu nesmí překročit objem ve výši 800 
bodů.
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/2/ Příspěvek na účast na soutěžích
BH na účast na MS, ME, MSJ, MEJ, uznané kvalifikace na soutěže a kvalifikace na 

OH  je  určena  pro  sportovce  s reálnou  nadějí  na  umístění  do  8.  pořadí  (první  polovina 
startovního pole) a jejich doprovod. Skládá se z BH podílu na pobyt  a dopravu. Jedná se 
o počet soutěžních dnů s     maximálním počtem 17 dnů   (obdoba soutěžních dnů na OH).

Pro dopravu je stanoven pouze nutný počet dnů: cca na 1 den na cestu do místa akce 
a 1 den na cestu zpět. Způsob dopravy je stanovován s ohledem na racionální a objektivní 
využívání státních finančních prostředků. 

Dopravu stanovuje  v individuálních  případech  oponentní  komise,  resp.  RK.  Bližší 
aspekty jsou uvedeny v „Pokynech pro sestavení Finančního dotazníku“.

Výše  BH  se  vypočte  po  projednání  předloženého  plánu  akcí  a  po  sečtení  všech 
uznaných požadavků na příslušný rok dle disponibilního objemu financí pro tuto položku. 
Svazu bude vypočtena celková BH. 

Při neúčasti,  zrušení soutěže a nedodání sportovních výsledků bude dílčí BH za 
soutěž odečtena z dotace svazu v následujícím roce.

Při  dodatečném uplatnění  mimořádně  realizovaných  soutěží,  v průběhu kalendářního 
roku,  nelze  zajistit  finanční  příspěvek  z MŠMT.  Státní  dotace  je  stanovena  v celkovém 
objemu  po  projednání  podkladů  v  oponentním  řízení  a  schválení  MŠMT  (tj.  v březnu 
příslušného roku). 

V této souvislosti zůstává povinnost předkládat výsledkové listiny nejpozději 1 měsíc 
po skončení každé akce na MŠMT, viz. bod 3 „Podíl podle sportovní úspěšnosti“.

/3/ Podíl podle sportovní úspěšnosti
Rozdílná pravděpodobnost bodového zisku a významu úspěšného výsledku se pomocí 

následujících výpočtů převedou na výkonnostní ekvivalent,  který umožní  stanovit  finanční 
podíl každému svazu. 

Pro výpočet se berou v úvahu výsledky dosažené na OH, MS, ME, MSJ, MEJ, včetně 
halových soutěží za poslední tři roky. U seniorů pouze nejnižší věková kategorie a u juniorů 
(MSJ a MEJ) pouze nejvyšší  juniorská kategorie.  Výjimkou je týmová sportovní hra se 
čtyřletou soutěžní frekvencí.

Svazy  mají  zapracovány  výsledky  (za  tříleté  období)  z  oficiálních  mistrovských 
soutěží (OH, MS, ME, MSJ, MEJ - mužů či žen), které jsou uvedené v „Registru soutěží“. 
Uvedené soutěže jsou směrodatné bez možnosti stanovení náhradních soutěží, které nemají 
výše stanovený charakter.

Výsledky z mezinárodních soutěží jsou zapracovány do výpočtu na základě projednání 
plánu akcí při oponentním řízení v souladu s „Registrem soutěží“ a schválením RK.

Pro zařazení výsledku do ohodnocení úspěšnosti je nezbytnou podmínkou: 
• umístění  v první  polovině  účastníků  startujících  v dané  disciplíně,  nejhůře  však  do  

16. místa,
• účast minimálně 9 zemí včetně ČR v hodnocené soutěži a nejméně 9 soupeřů v disciplíně, 

včetně kvalifikace,
• při účasti 9 až 12 zemí se BH výsledku násobí koeficientem 0,5, 
• u turnajových a úpolových sportů musí být dosaženo nejméně 1 vítězství.
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Pozn.:  Pro potřeby MŠMT, RK a statistiky se evidují všechna umístění.

Při  účasti  většího počtu českých sportovců v     jedné disciplíně se do bodování   
zahrnují maximálně tři nejlepší umístění jednotlivců a dvojic, jedno nejlepší umístění 
tří a vícečlenných družstev, posádek, skupin  apod.             

Ohodnocení sportovní úspěšnosti se děje následujícím postupem: 
a) základní body za umístění

Základní tabulka

SOUTĚŽ U M Í S T Ě N Í
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - 16.

OH 40 32 28 24 20 16 12 8 4

MS 20 16 14 12 10 8 6 4 2

ME + MSJ 10 8 7 6 5 4 3 2 1

MEJ 7,5 6 5,3 4,5 3,8 3 2,3 1,5 0,8

b) ohodnocení konkurence v disciplíně
Podle počtu startujících v disciplíně se k základním bodům připočítávají, eventuelně 

odpočítávají body za konkurenci.

    počet startujících body
194 a více 3
193 - 129 2,5
128 - 97 2
96 - 65 1,5
64 - 49 1
48 - 33 0,5
32 - 17 0
16 - 9 - 0,5

c) ohodnocení za podíl členů družstva
V případě,  že na jednom výsledku se podílelo  více sportovců,  např.  dvojice,  štafeta, 

posádka,  družstvo  apod.,  je  k předchozímu  ohodnocení  přičten  1  bod za  každého  dalšího 
sportovce. 

U týmových sportovních her se započítává koeficient  s druhou odmocninou u počtu 
hráčů podle zápisu z utkání.

d) ohodnocení mezinárodní popularity

1.  Celkový součet bodů se násobí počtem členů příslušné MSF (sekce) dělený 100, 
např. 

150 členů MSF znamená koeficient 1,5
100 členů MSF znamená koeficient 1,0
 50 členů MSF znamená koeficient 0,5.
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2. U výpočtu základních bodových hodnot za umístění se započítává počet členských 
zemí MSF na příslušné soutěži, samostatně pro každý rok v tříletém období. 

e) ohodnocení domácí popularity
Domácí popularita se přehodnocuje každé tři roky. BH domácí popularity je pro svaz 

stanovena  rozborem  bodového  hodnocení  -  expertíza  odborníků  (předsedové  svazů 
a sportovní experti), kritéria struktury odvětví a řízeným veřejným průzkumem. 

Každá část je hodnocena v rozpětí  0 - 5 bodů, obdobně jako konečná - celková BH 
koeficientu  „Domácí  popularity“.  Kritérium  stanovuje  popularitu  svazu  a  jeho  činnost 
v České republice mimo mezinárodních soutěží a akcí.

UPOZORNĚNÍ: V současné  době  je  připravována  změna  tohoto  kritéria.  Při 
projednání  a  doporučení  konečného návrhu RK a schválení  gremiální  poradou skupiny 5 
MŠMT, bude novelizace zapracována do výpočtu.

f) finální výpočet
Na základě jednotlivých hodnotících parametrů se stanoví BH pro finanční  výpočet, 

zvláště pro každou disciplínu v soutěži, které se sportovec (dvojice, posádka, družstvo apod.) 
zúčastnil takto: 

Individuální sporty BH = (a + b + c) · d · e

Týmové sportovní hry BH = [(a · kP1/2) + b] · d · e

kde: a = základní body za umístění (viz. tabulka)

b = ohodnocení konkurence v disciplíně

c =
u individuálních sportů - podíl členů družstva 
u  týmových  sportovních  her  se  jedná  o  koeficient   kP1/2 (tj.  druhá 

odmocnina počtu členů družstva)

d = ohodnocení mezinárodní popularity

e = ohodnocení domácí popularity

Součtem BH za jednotlivé disciplíny se stanoví BH soutěže. Součet BH za soutěže ve 
tříletém období se vydělí počtem obeslaných soutěží - odvětví. Tím se srovná různý počet 
soutěží za hodnocené období a získá se výkonnostní ekvivalent, který se převede na částku 
vyjádřenou v Kč dle disponibilního objemu finančních prostředků pro tuto položku.

Upozornění: 
Nové soutěže a disciplíny svaz uplatňuje při oponentním řízení s dodáním oficiálních 

podkladových  materiálů.  Jedná  se  o  oficiální  reglement  soutěže  schválený  MSF. Pro 
evidenci  do Registru  soutěží  je  nutné předložit  konkrétní  strukturu  jednotlivých disciplín, 
věkovou kategorii, frekvenci, výkonnostní rozlišení. 

Zařazení  nových disciplín  projednává a  schvaluje  RK -  minimálně 1  rok před 
zapracováním do výpočtu úspěšnosti.
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Článek V  -  Kritéria diferencované podpory
A. TOP pořadí svazů: každoročně je prováděno nejdříve bodové ohodnocení svazů podle 

následujících kritérií:
1. Sportovní výsledky za období 3 let (resp. 4 let) - viz. článek IV, kráceno koef. 0,05 pro 

dosažení odpovídající váhy ve vztahu k ostatním kritériím.
2. Domácí popularita, Technické - specifické kritérium - viz. článek IV.
3. Zařazení do programu oficiálních soutěží OH:

Body Vysvětlení
0 sporty nezařazené na program OH
1 olympijské sporty, bez účasti na OH
2 účast na posledních OH 

4. Mezinárodní popularita - počet členských států MSF - viz. článek IV/d/1.

Takto je ohodnocen každý svaz a je stanoveno celkové bodové pořadí všech svazů 
v tzv.  „TOP“.  Svaz  může  být  tímto  způsobem  zařazen  do  skupiny  na  dobu  1 
kalendářního roku s následným přehodnocením.

Následuje rozřazení do skupin dle  d i f e r e n c o v     a n é h o    systému finanční 
podpory sportovní reprezentace.

B.  Diferencovaná  podpora: základním  principem  diferencované  podpory  sportovní 
reprezentace  státu  je  otevřený  systém  zařazování  sportů  do  skupin  podle 
diferenciovaného přístupu podporovaných svazů takto:

Rozčlenění do skupin

Skupina Pořadí v TOP Počet svazů Objem

1 1 - 11 11 53 %
2 12 - 50 39 45 %
3 51 - 70 20 2 %
4 71 a více dle medailového 

umístění
paušál

5 tzv. předzávorkové 11 dle žádostí

Upozornění: Konečné  počty  sportů  v jednotlivých  skupinách  budou  upřesněny  při 
závěrečných výpočtech a s ohledem na finanční objem rozpočtu sportovní reprezentace.

ad. 1–3: Ze závažných důvodů může MŠMT počet sportů ve skupinách 1 až 3, po splnění 
stanovených  podmínek,  upravit  maximálně o  10  %.  K tomu  se  provedou 
přepočty  finančních  příspěvků  stanovených  podle  článku  IV.  -  Kritéria 
a výpočty.

ad. 4:   Čtvrtá skupina sportovních odvětví je řešena tak zvaným paušálním finančním 
příspěvkem jako ocenění dosažené úspěšnosti. Podmínkou pro tento příspěvek je 
zisk medailového umístění v ukončeném výsledkovém roce. Jde o jednorázový 
příspěvek ve výši 20 až 30 tis. Kč (dle celkového objemu státního rozpočtu).
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ad. 5:    Požadavky, které nelze uplatnit v systematickém klíči výpočtu, jsou řešeny v této 
skupině.  Požadavky podléhají  zásadám a metodice  vyhlášeného  programu na 
podporu státní sportovní reprezentace. Výše finančního příspěvku je stanovena 
až po oponentních řízeních všech požadavků a po schválení státního rozpočtu 
ČR. 

Předzávorkové svazy a organizace  jsou: Český olympijský výbor (dále jen „ČOV“), 
Centrum  zdravotního  zabezpečení  sportovní  reprezentace  (dále  jen  „CZZSR“), 
Antidopingový  výbor  (dále  jen  „ADV“),  ZPS,  Český  paralympijský  výbor  (dále  jen 
„ČPV“),  České  hnutí  speciálních  olympiád  (dále  jen  „ČHSO“),  Česká  asociace 
univerzitního  sportu  (dále  jen  „ČAUS“),  Česká  asociace  akademického  technického 
sportu (dále jen „ČAATS“).

1. ČOV:
a
)

příprava, účast české výpravy na akcích vyhlášených 
MOV dle požadavku

b
) CZZSR dle uzavřené 

smlouvy
2. OH příprava:

     podpora sportovní přípravy u odvětví ve čtyřletém OH 
cyklu

pouze OH 
disciplíny

3. Zdravotně postižení sportovci - ZPS:
celkový příspěvek ve výši 5,4 % objemu na sportovní 
reprezentaci dle závěru z 1.3.1999

z toho pro:
a)    ČPV - 60,7 % dle závěru oponentur
b)     ZPS - 34,2 % dle závěru oponentur
c)   ČHSO - 5,1 % dle závěru oponentur

4. Univerzitní sport:
     příspěvek na soutěže univerzitního sportu, včetně 

akademického technického sportu prostřednictvím: 
ČAUS, ČAATS

dle závěru oponentur

5. Dopingové záležitosti:
     navýšení odběrů ve vazbě na dopingové postihy - ADV dle aktuálního stavu

6. Ostatní záležitosti:
a
) Společenská reflexe u skupiny TOP 11 dle výše stát. rozpočtu

b
) Paušální příspěvek pro medailové umístění ve skupině 4 dle medailového 

umístění
c
)

Specifické záležitosti nadcházejícího roku 

dle výše státního 
rozpočtu

 příspěvek na výrazné propady při změně klíče  
 vyrovnávací příspěvek při propadu ze skupiny 2 do 3. skupiny 
 ostatní záležitosti (významné akce, výrazná úspěšnost, 

neplánované akce, apod.)
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Vysvětlení: 

a) Příspěvek  ČOV je  poskytován  na  podporu  české  účasti  na  soutěžích  vyhlášených 
MOV. Jedná se o letní  OH, zimní OH a v mezidobí  o letní  EYOF a zimní EYOF 
(soutěže olympijských nadějí). 

b) ČAUS a ČAATS ve spolupráci se svazy zajišťují českou účast na letní univerziádě a 
zimní univerziádě a v mezidobí na akademických mistrovstvích světa.

c) Sportovní  olympijská  příprava  je  orientována  na  podporu  odvětví  s  olympijskými 
disciplínami v každém roce celého čtyřletého OH cyklu.

d) Společenská reflexe TOP 11 - ze závažných důvodů může MŠMT upravit dotaci dle 
aktuálních  potřeb,  např.  ocenění  významného  úspěchu  u  první  skupiny  svazů 
v rozmezí do 5 % příspěvku na sportovní reprezentaci. 

e) Paušální příspěvek je oceněním medailového umístění svazům v TOP nad 70. místem. 
Jednorázový příspěvek je poskytnut v rozmezí 20 - 30 tis. Kč na svaz.

f) Specifické záležitosti řešící naléhavé a aktuální potřeby sportovní reprezentace, včetně 
výrazných propadů při změně klíče budou řešeny prostřednictvím změnového řízení. 
Objem  na  změnové  řízení  bude  vytvořen v kombinaci:  postihy  svazů  (pozitivní 
dopingové nálezy), srážka za neuskutečněné soutěže předchozího roku a z příspěvku 
v rozmezí do 1 % objemu státního příspěvku na státní sportovní reprezentaci.

g) Příspěvek na snížení výrazných propadů, zejména u kritéria úspěšnosti a u skupin 2 
a 3, bude poskytnut podle finančních možností příslušného roku z položky změnové 
řízení. Výši procentního propadu a výši objemu příspěvku projedná a doporučí RK ke 
schválení MŠMT.

h) Při propadu svazu z vyšší skupiny do nižší a při snížení finančního objemu příspěvku 
o více jak 60 % lze po projednání RK a rozhodnutím náměstka ministra skupiny 5 
MŠMT pro jeden kalendářní rok schválit tzv. „částečné dorovnání“. Ke skutečnému 
vypočtenému objemu je ještě přiřazena 50 % částka z rozdílu předchozího roku ke 
skutečnosti.

Článek VI  –  Princip výpočtu u oblasti „ZPS“
Na základě dohody zástupců MŠMT a RK s představiteli Unie zdravotně postižených 

sportovců (dále jen „UZPS“) a ČPV na MŠMT ze dne 1.3.1999 je stanoven stabilní příspěvek 
pro zdravotně postižené sportovce (ZPS: 6 druhů zdravotního postižení) ve výši 5,4 % objemu 
státního  příspěvku  na  státní  sportovní  reprezentaci.  Z toho  je  dlouhodobým  sledováním 
činnosti ZPS stanoven poměr dotace pro ČPV, ZPS a ČHSO. 

1. Členění dotace
Celkový objem na činnost sportovní reprezentace ČR pro ZPS …………….      5,4 %
z toho:

- ČPV ve výši 60,7 %
- ZPS ve výši 34,2 %
- ČHSO ve výši   5,1 %

Konkrétní  rozdělení  na  jednotlivé  druhy  zdravotního  postižení  sportovců  bude 
stanoveno po oponentním řízení.  Bližší informace k rozdělení stanoveného objemu jsou 
uvedeny v následujících kritériích oblasti ZPS. 
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Mimořádné  záležitosti  projedná  RK  a  doporučí  ke  schválení  náměstkovi  ministra 
skupiny 5 MŠMT.

2. Struktura oblasti „ZPS“
Podporované druhy zdravotního postižení:

a)  mentálně postižení sportovci (z toho ČHSO je řešeno ve zvláštním režimu),
b)  neslyšící sportovci,
c)  spasticky postižení sportovci,
d)  tělesně postižení sportovci,
e)  zrakově postižení sportovci,
f)  vnitřně postižení sportovci (mimo paralympijské hnutí - pouze v UZPS).

3. Kritéria a výpočty
A. Podpora činnosti ČPV je ve výši ………………………   60,7 % 

z celkového objemu vyčleněného pro zdravotně postižené sportovce.

Jedná se  o  oblast  paralympijského a deaflympijského hnutí  se  zastoupením 5 druhů 
zdravotního postižení ad. 2/a-e. Podpora je určena pro členy ČPV a je zaměřena na 
zabezpečení nutných nákladů v příslušném roce v členění:

ČPV Účel Podmínka Částka
1. Základní příspěvek pro evidované 

členské subjekty.
Občanské sdružení 
s registrací u MV. 

400 tis. Kč.

2. Členské příspěvky mezinárodním 
organizacím.

Členská registrace. Dle doložených 
nákladů.

3. Zabezpečení české účasti na letních, 
paralympijských hrách, zimních 
paralympijských hrách, 
deaflympijských hrách a GG.

Splnění 
nominačních 
kritérií.

Dle aktuálního 
rozpočtu na 
příslušnou 
soutěž.

4. Zabezpečení české účasti na 
kongresech v působnosti IPC, 
Evropského paralympijského výboru, 
IDC a Evropského deaflympijského 
výboru.
Týká se také akcí z oblasti sportovní 
medicíny a antidopingu.

Dle schváleného 
plánu akcí.

Dle plánu akcí 
a aktuálního 
rozpočtu.

Zůstatek finančních prostředků a kritéria dělení

5. Podpora sportovní činnosti podle jednotlivých druhů 
postižení s vymezením kritérií:

Dle skutečného 
stavu.

50 % Počet členské základny. Prokazatelná evidence  
Českého svazu tělesné výchovy (dále jen „ČSTV“) 
k 31.12. předchozího roku. Duplicitní členství  
bude řešeno prostřednictvím ČSTV.

50 % Úspěšnost dle „Soupisu výkonných sportovců“ 
(viz. vymezení níže). 
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Vysvětlení:

k  bodu  3:  Zabezpečení  české  účasti  na  letních  paralympijských  hrách,  zimních 
paralympijských hrách, deaflympijských hrách a GG

a) Nominace vedení výprav na akce PH, DH a GG je v kompetenci ČPV z pozice 
gestora pro mezinárodní organizaci, která soutěž vyhlašuje.

b) Úhrada  nákladů  na  vedení  výprav  na  akcích  PH,  DH  a  GG  je  uvnitř 
standardizovaných rozpočtů na jejich zabezpečení.

k bodu 5:    Úspěšnost dle „Soupisu výkonných sportovců“

a) "Soupis výkonných sportovců" může být sestaven pouze z těch sportovců, kteří 
se  prokazatelně  umístili  v  1.  polovině  startovního  pole  do  8.  místa  na 
posledních  PH,  DH,  GG  či  MS  (zde  však  pouze  ve  sportech  z  programu 
posledních PH, DH či GG).

b) Uznávají se jen výsledky z MS (z ME, ze Světového poháru či Evropského 
poháru nikoli)  v podobě totožné s PH, DH či GG (bez halové atletiky,  bez 
soutěží  Open,  bez  MS OISD u  IPC  apod.).  GG se  uznávají  pro  mentálně 
postižené jako náhrada za PH do doby, než budou mít plnohodnotný přístup na 
PH.

c) Výjimku mají  neslyšící  sportovci v tom, že MS mohou nahradit  ME, avšak 
pouze za předpokladu výkonnostní úrovně srovnatelné s DH.

d) Jeden sportovec se v jednom sportu uvádí pouze jednou bez ohledu na počet 
disciplín téhož sportu, ve kterých hodnotitelné umístění získal.

e) Zařaditelní  jako jednotlivci  jsou i  členové  týmových  soutěží  nekolektivních 
sportů, jestliže se aktivně zúčastnili více než 50 % možných startů přímo na 
hodnocené soutěži.

f) Soutěže družstev se hodnotí pouze u kolektivních sportů. Uváděn je zde každý 
člen týmu, který se aktivně zúčastnil více než 50 % možných startů přímo na 
hodnocené soutěži.

g) Výsledky týmů u nekolektivních sportů se do "Soupisu" samostatně neuvádějí.

h) Do soupisu se zařazují traséři zrakově postižených, doprovod quadruplegiků 
a hráčů boccii.

i) Každé hodnotitelné umístění platí po dobu 4 let.

Upozornění: K žádosti NNO pro Program I. je nutno doložit podklady pro výpočet 
státní dotace:

 Počet členské základny s členěním na dospělé a mládež.

 Soupis výkonných sportovců dle kritérií, za předchozí rok, který 
bude oponován a zařadí se do Registru výsledků MŠMT

B. Podpora činnosti ZPS je ve výši …………………………… 34,2 %
z celkového objemu vyčleněného pro zdravotně postižené sportovce.

Jedná  se  o  podporu  pravidelné  sportovní  činnosti  se  zaměřením  na  reprezentanty 
a talentované  sportovce  se  zastoupením  6  druhů  zdravotního  postižení.  Podpora  je 
zaměřena na zabezpečení nutných nákladů v příslušném roce v členění:
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ZPS Účel Podmínka Částka
1. Základní příspěvek pro evidované 

subjekty.
Občanské sdružení 
s registrací u MV. 300 tis. Kč.

2. Náklady na administrátory 
(organizátory) multisvazových 
akcí.

Účast sportovců 
nejméně ze 2 svazů.

Dle plánu 
a rozpočtů 
akcí.

Zůstatek finančních prostředků a jeho dělení

3. Podpora sportovní činnosti podle jednotlivých druhů 
postižení s vymezením kritérií:

Dle 
skutečného 
stavu.

50 %

Počet členské základny. Základem je 
prokazatelná evidence ČSTV k 31.12. 
předchozího roku. Duplicitní členství řešit  
prostřednictvím ČSTV (pokud je žadatel členem 
ČSTV).

50 %

Úspěšnost dle „Soupisu výkonných sportovců“ 
(viz. vymezení výše u ČPV) s tím rozdílem, že 
akce nemusejí být zahrnuty v programu 
posledních PH, DH nebo GG.  

Vysvětlení:

k bodu 2:    

a) Nominace vedení výprav, resp. administrátorů (organizátorů) u multisvazových 
akcí  MS  a  ME  je  v  kompetenci  ČPV  z pozice  gestora  pro  mezinárodní 
organizaci, která soutěž vyhlašuje. 
Úhradu nákladů na administrátory (organizátorů) u multisvazových akcí MS 
a ME provede UZPS. 

b) Uznávají se jen výsledky z MS (z ME, ze Světového poháru či Evropského 
poháru SP nikoli), z programu PH, DH či GG (bez halové atletiky, bez soutěží 
Open, bez MS OISD u IPC apod.). GG se uznávají pro mentálně postižené jako 
náhrada za PH do doby, než budou mít plnohodnotný přístup na PH.

C. Podpora činnosti ČHSO je ve výši ………………….……. 5,1 % 
z celkového objemu vyčleněného pro zdravotně postižené sportovce. 

Jedná se o podporu sportovní činnosti při akcích a soutěžích týkající se HSO. 

4. Specifické záležitosti
a) Při dohodě mezi jednotlivými občanskými sdruženími, které jsou členy ČPV a UZPS 

orientované  na  jednotlivé  druhy  postižení,  lze  uskutečnit  změny  stanovených 
finančních  objemů.  Pokud  změna  zasahuje  do  vymezení  účelu  stanoveného 
v „Rozhodnutí“ při přidělení státní dotace, je nutné si vyžádat stanovisko MŠMT.  

b) Při  vzniku  nového  nebo  restrukturalizaci  stávajícího  občanského  sdružení  bude 
přistupováno  k dané  situaci  podle  příslušného  ustanovení  zákona  č.  218/2000  Sb., 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zejména s ohledem na vymezení 
smluvního vztahu z úrovně poskytovatele dotace na příjemce dotace:
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- nové  nebo  změněné  občanské  sdružení  musí  předložit  na  MŠMT  příslušnou 
žádost s doložením požadovaných vstupních dokladů:

• registrované stanovy u MV, 
• informaci o statutárních zástupcích organizace,
• kontaktní adresu a kontaktní osobu organizace,
• stanovy mezinárodní sportovní organizace, včetně adresáře členských zemí,
• kopie smlouvy s bankovním ústavem,
• kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla organizace,

• potvrzení  o  sdružení  v ČPV,  resp.  ČHSO,  a  to  v případě,  že  hlavní  náplň 
činnosti nového občanského sdružení bude v působnosti IPC, resp. Světového 
HSO.  Potvrzení  o  sdružení  může  být  nahrazeno  smlouvou  mezi  novým 
občanským sdružením a ČPV, resp. ČHSO.

- nové  nebo  změněné  občanské  sdružení  může  získat  státní  dotaci  na  základě 
podané žádosti pro příslušný vyhlášený program státní podpory sportu pro daný 
rok dle stanoveného termínu pro podávání žádostí,

- při  restrukturalizaci  je  situace  řešena  s ohledem  na  uzavřené  a  platné 
„Rozhodnutí“ při přidělení státní dotace, kde je vymezen gestor zodpovědný za 
projekt, resp. konečný příjemce,

- mimořádné  situace,  v průběhu  roku,  je  nutné  řešit  smluvním  vztahem  mezi 
samotnými  občanskými  sdruženími.  Smluvní  vztah  musí  zachovat  plnění 
stanoveného účelu a vymezuje práva a povinnosti při realizaci sportovní činnosti. 
Čerpání finančních prostředků nesmí porušit zákonné normy, které jsou vymezeny 
vydaným „Rozhodnutím“,

- zodpovědnost za dodržení finanční kázně je plně na příjemci neinvestiční dotace, 
kterému  na  základě  jeho  žádosti  nebo  prostřednictvím  zastřešující  organizace 
MŠMT  dotaci  ze  státního  rozpočtu  na  vyhlášený  program  poskytne.  Jestliže 
konečný příjemce v minulosti obdržel státní finanční prostředky a předepsaným 
způsobem státní dotaci nevyúčtoval, je z dalšího financování  v     y ř a z     e n  .

Článek VII  –  Oponentní řízení
1. Na základě obdržených žádostí a příslušných podkladů stanovených v článku I. 

jsou svazy zařazeny do oponentního řízení následného typu:

a) Řádné oponentní  řízení -  pro svazy v TOP od 1.  do 70.  místa  předešlého roku. 
Obsahové podklady jsou projednávány za přítomnosti zástupců svazu.

b) Zkrácené oponentní řízení  - pro ostatní  svazy v TOP nad 70. místem předešlého 
roku. Projednávány jsou pouze obsahové podklady, které jsou dodány svazem.

c) Oponentní  řízení  předzávorkových  svazů  a  občanských  sdružení  (skupina  5). 
Obsahové podklady jsou projednávány za přítomnosti zástupců svazu a občanského 
sdružení v samostatných oponenturách. V případě ZPS se oponentního řízení zúčastní 
zástupci ČPV a UZPS.

d) Nový  svaz  -  je  v evidenci  po  období  3  let,  kdy  se  pouze  evidují  výsledky 
z mezinárodních soutěží.
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2. U řádného oponentního řízení za přítomnosti zástupců svazu bude dále řešeno: 
- vzdělávání, resp. kvalifikační stupně trenérů sportovní reprezentace,
- návrh reprezentačního družstva pro případnou účast na zimních OH, letních OH, zimní 

univerziádě a letní univerziádě nebo na akademickém mistrovství světa,
- zdravotní zabezpečení, podíl juniorské a seniorské reprezentace apod.

Článek VIII  -  Závěrečná ustanovení
1. Návrh výše BH projedná oponentní komise.  Přepočet BH na výši finančního příspěvku 

jednotlivým svazům projednává RK. Na úrovni MŠMT je návrh projednáván gremiální 
poradou náměstka ministra skupiny 5 a poradou vedení MŠMT s ohledem na schválení 
celkového objemu státního rozpočtu ČR.

2. Návrhy se uplatňují na dobu 1 kalendářního roku s následným přehodnocením.

3. MŠMT  rozhoduje  o  konečné  výši  rozdělení  dotací  pro  jednotlivé  svazy  a  zveřejní  je 
na adrese: www.msmt.cz, a to po schválení v měsíci březen/duben příslušného roku.

4. Realizace,  včetně  hospodaření,  vyúčtování  a  kontroly  státních  finančních  prostředků 
stanovená na základě vypočtených bodových hodnot se řídí platným „Rozhodnutím“ pro 
hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v nestátních neziskových 
organizacích v oblasti sportu pro příslušný rok. Vzor „Rozhodnutí“ je zveřejněn na adrese: 
www.msmt.cz. 

5. Na úrovni MŠMT je návrh finančního objemu dotace jednotlivým občanským sdružením 
projednáván gremiální  poradou náměstka ministra  skupiny 5 a poradou vedení  MŠMT. 
Konečné znění schvaluje ministr.

6. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

V Praze dne 30. září 2008  

Jan Kocourek, v. r.
náměstek ministra

Přílohy:
1. Finanční dotazník a Tabulka č. 8.          (podklad pro MŠMT pouze mailem v     souboru MS Excel)  
2. Tabulka č. 9.                                          (podklad pro MŠMT pouze mailem v     souboru MS Excel)  
3. Pokyny pro sestavení finančního dotazníku.
4. Výkaz výsledků MS, ME, MSJ, MEJ, kvalifikace, seriály + Pokyny k vyplnění.
5. Soupis výkonných sportovců příslušného druhů „ZPS“.
6. Tabulka pro výběr dopravního prostředku a výše příspěvku na dopravní náklady.
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FINANČNÍ  DOTAZNÍK - podklad pro dotaci reprezentace        
Vyplňovat pouze v samostatném souboru MS Excel (viz. e-mail MŠMT):      „SVAZ_FORM_200X_R.xls“
(adresa: miroslav.vosyka@msmt.cz) 

Pozor odevzdejte na MŠMT do 30.11.předcházejícího roku !!!
Sportovní svaz rok 2 0 _ _

Celkem Mládeže hlášeno uznáno
1. Počet členů Počet regionů

Počet stupňů domácích mistrovských soutěží pro seniory
Disciplíny, které mají pouze 1 stupeň: ………………………………………….

2. Světová mezinárodní sportovní federace   -  název Zkratka Počet členů

Příslušné sekce :

3. Počet uznaných reprezentantů pro dotaci
za základ výpočtu byl vybrán rok: hlášeno uznáno

u seniorů rok počet seniorů

u juniorů rok počet juniorů
 !!!  (přiložit seznam uvedených sportovců -  neplatí pro týmové sporty)

Počet hráčů podle zápisu k utkání (týmové hry):

jiné:      

žádáno uznáno
 4. Výcvikové tábory a přípravná utkání v tis. v tis.

uznaní  reprezentanti: u individ. x 2 ; u tým. her + 7
senioři + junioři x 20 tis.
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
skutečný počet uznaných reprezentantů
nájmy senioři + junioři x  5 tis.

 5. Regenerace, zdravotní péče, vědecký servis
skutečný počet uznaných reprezentantů
senioři + junioři x  3 tis.

 6. Ostatní náklady
skutečný počet uznaných reprezentantů
senioři + junioři x 20 tis.

SOUČET POLOŽEK
                            4 - 6

   na 1 os.   celkem
 7. Sportovní materiál

Viz. ekonomická náročnost svazu – nevyplňovat !

DATUM: PODPIS A RAZÍTKO:
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8.  Žádost o příspěvek na účast na soutěže                pro rok 2 0 0 _ Pouze v samost. souboru MS Excel:  „SVAZ_FORM_200X_R.xls“

a b c d e f g h i
měsíc 
konání

název
soutěže

země počet
dnů

uznáno
dnů

počet 
sportovců

počet 
doprovodu

pobyt doprava CELKEM

požad. uznáno požad. uznáno požad. uznáno požad. uznáno požad. uznáno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Poznámka:

- u bodu „b“ používejte označení MS, ME, MSJ, MEJ, resp. KVA apod., připojte specifikaci M, Ž, DRU atd.

- u bodu „d“ uveďte počet soutěžních dnů, včetně nutné dopravy. Bez  aklimatizace a nesoutěž. dnů apod.
- u bodu „g“ jsou náklady v ČR = 1,- tis./os a den;   v zahraničí = 3,5 tis./os a den

CELKEM ÚČAST

Podpis a razítko:
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9.  SEZNAM REPREZENTAČNÍCH TÝMŮ  -   podklad pro dotaci státní sportovní reprezentace                                             

Konečný seznam bude aktualizován  při oponentním řízení !!! rok 2 0 0 _
Sportovní
svaz

Reprezentační  
trenér / trenéři:

Vyplňovat pouze v samostatném souboru MS Excel (viz. e-mail MŠMT):      „SVAZ_SEZNAM_200X_R.xls“ ( adresa: miroslav.vosyka@msmt.cz ) !!!
a b c d e f g

Sen. sport. Příjmení Jméno rok osobní z  a  ř  a  z e  n  í   d  o:
Jun. odvětví reprezentanta reprezentanta narození trenér RSC SCM SG TJ/SK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Poznámka: - u bodu „a“ používejte označení Senioři = SE  a  Junioři = JU 

- u bodu „b“ uveďte označení sportovního odvětví ve zkratce např. Draha - DRA,  Klasika - KLA,  Kross - KRO,  akrobacie – AKR  (obdobně jako u mezinárodních akcí)

- u bodu „g“ označení:  RSC = Rezortní sport. centra (pouze MŠMT, MO, MV); SCM = Sport. centra mládeže;  SG = Sport. gymnázia  a TJ/SK = Tělových. jednota nebo Sport. klub
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Pokyny pro sestavení finančního dotazníku

Buňky označené uznáno nevyplňujte, jsou určené pro oponentní skupinu RK

ad 1) v rubrice počet     členů a mládeže      uvedete počet všech členů dle svazové evidence. Údaj 
„počtu mládeže“ slouží i pro výpočet dotace na podporu talentované mládeže.
v rubrice počet regionů uvedete počet regionů podle krajského členění, ve kterých jsou 
nejméně dva sportovní oddíly nebo kluby v každém regionu, 
v  rubrice  počet  stupňů  mistrovských  soutěží uvedete  počet  soutěžních  úrovní 
seniorské kategorie. Disciplíny, které nejsou postupové - vypište s názvem soutěže.
Soutěže na úrovni klubu se nezapočítávají.

ad 2) Pokud sportovní svaz sdružuje více sportovních odvětví, která mají vlastní  světovou 
(evropskou)  mezinárodní  federaci,  uvedete  počty  členů  pro  každé  odvětví 
samostatně.  Pokud sportovní  svaz  je  členem jedné  mezinárodní  sportovní  federace, 
která sdružuje více odvětví, sekcí či aktivit, uveďte počet členů každého odvětví, sekce 
nebo  aktivity.  Zvýšení  počtu  členů  oproti  předcházejícímu  roku  doložte  oficiálním 
adresářem s řádným členstvím národních federací.

ad 3) Počet uznaných reprezentantů   pro přiznání finančního příspěvku stanovte na základě 
výsledků, dosažených na hodnocených soutěžích (OH, MS, ME, MSJ, MEJ) v rámci 
jednoho roku (s výjimkou sportovních her, pokud se mistrovství mužů a žen konají 
v různém roku). Můžete si vybrat nejúspěšnější rok v období tří let, zvlášť pro seniory 
a juniory, při dodržení podmínek klíče (článek III, odst. 3). Každý sportovec může být 
započítán pouze jednou. K výpočtu počtu reprezentantů se používá potvrzený formulář 
„Kontrola evidence sportovních výsledků“.

Při stanovování počtu reprezentantů pro oblast přípravy postupujte takto:           do 16.  
místa

plný rozsah
 individuální sporty           počty sportovců umístěných do 16. místa + 50% na doprovod
 týmové sportovní hry     družstva, která se umístila do 16. místa – počet hráčů dle zápisu 

k utkání + 50% na doprovod
nebo

snížený rozsah - tzv.: „paušál“
 individuální sporty          maximálně 6 seniorů a 6 juniorů (mužů a žen dohromady)
 týmové sportovní hry      v rozsahu zápisu k utkání, zvlášť muži a ženy,  senioři a 

junioři.

nebo

zkrácený rozsah - tzv.: „minipaušál“
Omezení pro  sporty,  které  nezískaly  za  hodnocené  3leté  období  (sporty  se  4letým 
intervalem MS za 4 roky) ani jedno bodované umístění  do 16. místa  na OH, MS, ME, 
MSJ nebo MEJ:

 individuální sporty          maximálně 3 senioři a 3 junioři (mužů a žen dohromady)
 týmové sportovní hry      v rozsahu 50% zápisu k utkání družstva
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Poznámka:  U  týmových  sportovních  her  lze  hodnotit  umístění  i  ze semifinále,  když  finálová  soutěž  má 
stanovený počet družstev - menší než 16. Družstvo však musí postoupit z prvního stupně kvalifikací. 

ad 4) Výcvikové tábory a přípravná utkání   – příspěvek ve výši  20 tis.  Kč na každého 
uznaného reprezentanta se zvýšením:
 individuální sporty o 100%

 sportovní hry o 7 osob pro každé družstvo
V položce  nájmy rozpočtuje  náklady na  pronájem tréninkových  zařízení,  pohonné 
hmoty, poplatky za dráhy, vleky apod., a to ve výši 5 tis. Kč na každého uznaného 
reprezentanta  (bez  zvýšení  o  dvojnásobek  u  individuálních  a  o  7  u  kolektivních 
sportů).

ad 5) Regenerace a zdravotní  péče   – příspěvek ve výši  3 tis.  Kč na každého uznaného 
reprezentanta.  Příspěvek  je  určen  na  prostředky regenerace,  pitný  režim,  vitamíny  
(i pro závodní zvířata), funkční vyšetření, testy apod.

ad 6) Ostatní  náklady  (náhrada mzdy  a  stipendia)   –  příspěvek  ve  výši  20  tis.  Kč  na 
každého uznaného reprezentanta.

ad 7) Sportovní  materiál   –  je  stanoven  na  základě  potvrzeného  registru  ekonomické 
náročnosti  (dále  jen  „MTZ“).  Hodnota  MTZ bude  stanovena  ke  skutečnému  počtu 
uznaných reprezentantů umístěných do 16. místa bez doprovodu. 

U posádek a vícečlenných družstev se zohledňují pouze skutečné potřeby, tzn. jeden 
materiál k vícečlenným posádkám (lodě, auta, motocykly, letadla atd.).  

MTZ na jednu osobu nesmí překročit objem ve výši 800 bodů.

Při stanovování počtu reprezentantů pro příspěvek na účast  postupujte takto:       do 8.  
místa

Výpočty se provádějí vždy k     poslední shodné soutěži  

plný rozsah

 individuální sporty           počty sportovců umístěných do 8. místa  + 50% na doprovod
 týmové sportovní hry     družstva, která se umístila do 8. místa  – počet hráčů dle zápisu 

k utkání + 7 na doprovod
nebo

snížený rozsah - tzv. „paušál“
Podmínkou však je za 3leté (resp. 4leté) období umístění do 16. místa.

 individuální sporty          maximálně 1os. + 1doprovod za odvětví pro každou soutěž. 
Pokud  se  v  daném  roce  koná  výhradně  samostatná  soutěž 
posádek, apod. (tří a vícečlenná) je možné přiznat příspěvek na 
polovinu členů družstev bez náhradníků.

 týmové sportovní hry      počet hráčů v 50% rozsahu zápisu k utkání

nebo

zkrácený rozsah - tzv. „minipaušál“
Omezení pro sporty, které nezískaly ani jedno bodované umístění do 8. místa a nesplňují 
ani podmínku umístění do 16. místa:  

 individuální sporty         maximálně 1 senior a u juniorů 1 + 1doprovod bez dopravy MTZ
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 týmové sportovní hry      počet hráčů v 25% rozsahu zápisu k utkání bez dopravy MTZ

ad 8) Příspěvek  na účast     na  MS,  ME,  včetně  předepsaných  kvalifikací  a  seriálů  např. 
v motoristických sportech u seniorů a juniorů. Rozhodující je platný reglement soutěže.

Příspěvek  slouží  k zabezpečení  účasti  sportovců  a  doprovodu,  který  vychází 
z dosaženého umístění do 8. místa v první polovině startovního pole na předcházející 
shodné soutěži. Každý sportovec může být započítán pro účast pouze jednou. 

Příspěvek na KVA u individuálních sportů lze přiznat v  rozsahu 2x na odvětví, celkem 
však 4 akce pro svaz,  z toho 1 akce v zámoří,  včetně  OH kvalifikací.  U týmových 
sportovních her podle platného reglementu soutěže.

Příspěvek  na  seriály  (ucelená  soutěž  bez  finále  u  individuálních  sportů) lze  přiznat 
v rozsahu:

a) umístění na předcházející shodné soutěži do 8. místa   v     rozsahu max. 8 akcí,   
(plný rozsah akcí v Evropě a pouze 1 akce v zámoří)

b) umístění na předcházející shodné soutěži nad 8. místo v     rozsahu max. 4 akcí  ,  
Podmínkou však je za 3leté (resp. 4leté) období umístění do 16. místa.

(z toho pouze 1 akce v zámoří)
c) Omezení pro sporty, které nezískaly ani jedno bodované umístění  do 8. místa 

a nesplňují ani podmínku umístění do 16. místa       v     rozsahu max. 2 akcí,  
(bez možnosti nárokování akce v zámoří). 

Při  neúčasti,  nedodání  výsledků a  u  týmových sportovních  her  při  nepostoupení  do 
vyšších  stupňů  soutěže  bude  částka  za  neabsolvované  soutěže  odečtena  z dotace 
sportovního svazu v následujícím roce.

Pro novou, event. dosud neobsazenou soutěž nebo disciplínu nelze přiznat příspěvek 
a svaz svůj první start hradí z vlastních prostředků.  

Termín pro dodání výsledkových listin, zejména v měsíci říjen – prosinec je zkrácen na 
14  dnů.  V této  době  se  již  připravují  podklady  pro  potřeby  oponentního  řízení  v 
následujícím roce. Z tohoto důvodu  a p e l u j e m e  na včasné dodání těchto podkladů 
pro potřeby výpočtu.
Po termínu  n e b u d o u  výsledky započteny do úspěšnosti sportovního svazu.

UPOZORNĚNÍ:  Dodatečné  uplatnění  a  schválení  výsledkových 
listin se projeví ve výpočtu úspěšnosti sportovního svazu až v roce 
následujícím.

Vysvětlivky k tabulce ÚČAST:
a - uveďte chronologicky měsíc, ve kterém bude soutěž zahájena (od ledna – 01 až do prosince – 12)
b - zkratka soutěže (MS, ME, MSJ, MEJ, KVA, HME, SME …) včetně odvětví (např. silnice, akrobacie, tráva, 

krátká trať….) a  kategorie (např. Ž, M) apod.
c - mezinárodní označení pořadatelské země (CZE, FRA, GER, RUS …)
d - počet soutěžních dnů s nutnou dopravou. Bez aklimatizace a nesoutěžních dnů
e - vypočtený počet sportovců umístěných na poslední shodné soutěži do 8. místa
f - odvozený počet osob doprovodu dle zásad a bez uplatnění MTZ
g - rozpočtové pobytové náklady za osobu a den v ČR = 1 tis., pro zahraničí = 3,5 tis.

(jedná se o bodovou hodnotu, která není totožná s Kč)
h - náklady na dopravu z místa odjezdu výpravy do místa soutěže a zpět (nejlevnější  dopravní prostředek), 

k tomu použijte tabulku pro výběr dopravního prostředku a stanovení výše dopravních nákladů.
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Výkaz výsledků MS, ME, MSJ, MEJ, kvalifikace, seriály   za rok 2 0 0 _

Sportovní svaz

soutěž země datum počet zemí

disciplína příjmení a křestní jméno sportovce 
(u družstva počet dle zápisu k utkání)

umístění počet na 
startu

       Razítko a podpis:
Přiložte oficiální výsledkovou listinu každé soutěže !!!
Pozn.:  Týmové  sporty u KVA  slovně  uvádějí  informaci  o  postupu,  resp.  označení:  
              1 = kvalifikování;  0 = nepostoupení 
Pokyny k vyplnění jsou na následující stránce.

Pokyny k vyplnění 
„Výkazu výsledků MS, ME, MSJ, MEJ, kvalifikace, seriály“ 

za příslušný rok 

Soutěž název soutěže ve zkratce (např.  MS, MSJ, ME, MEJ, KVA, SME apod.). 
V případě, že soutěž je společná pro seniory a juniory, je nutno ji rozdělit a 
vykazovat odděleně.

Země země konání soutěže  -  mezinárodní zkratka (viz. tab. doprava)
Datum měsíc zahájení soutěže (např. 02, 12)
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Počet zemí celkový počet zúčastněných zemí v soutěži. Uvádějte pouze jeden údaj pro 
celou vykazovanou soutěž, který odpovídá počtu všech zúčastněných zemí, 
bez  ohledu  na  počty  zemí  v jednotlivých  kategoriích  (muži,  ženy)  nebo 
v disciplínách a to i při odděleném konání místa nebo doby soutěže (turnaje).

Disciplína název  sportovní  disciplíny  (např.  silnice  70  km ženy,  100 m muži  atd.). 
Nutno používat schválený registr soutěží sportovního odvětví. 

Příjmení
a jméno

jednotlivce,  dvojice,  posádky,  družstva  s výjimkou  sportovních  her,  kde 
uvedete počet hráčů na soupisce utkání. Křestní jméno vypište!!!  U družstev 
individuálních  sportů  nepostačuje  číselný  údaj  a  pro  zápočet  výsledku  je 
nutný jmenovitý soupis!!!
U  vícečlenných  teamů  individuálních  sportů  se  uvádějí  pouze  členové 
družstva, podle registru soutěží, kteří jsou bodově hodnoceni - jsou uvedeny 
na výsledkové listině!

Umístění dle oficiálních výsledků soutěže v konečném pořadí (např. 3, 9-16, 2. místo 
v B skupině ME odpovídá v celkovém pořadí 10. místu, protože A skupinu 
tvořilo 8 družstev apod.).
Pokud  sportovec  neprošel  prvním  kolem  postupového  systému  turnaje, 
nepostoupil z kvalifikace, nedokončil soutěž nebo byl diskvalifikován, pak se 
uvádí do umístění výsledek = 0. 
Při vyřazení družstva sportovních her v průběhu dlouhodobých kvalifikací je 
nutno doložit účast v kvalifikacích dílčími výsledky.

Počet
sportovců na
startu

celkový  počet  startujících  v každé  disciplíně  (např.  52).  V systému 
kvalifikací  se  započítává  celkový  počet  na  začátku  kvalifikace,  tj.  počet 
jednotlivců, posádek, družstev apod., kteří vstoupili do kvalifikace (seriálu). 
Při seriálech uveďte průměrný počet startujících. U sportů, rozdělených do 
výkonnostních  skupin,  pásmových  kvalifikací  atd.,  uveďte  počet  všech 
účastníků  (zemí),  kteří  vstoupili  do  kvalifikace  (např.  lední  hokej  má  4 
skupiny po 8 družstev, tj. celkový počet 32 družstev).
Uvedené  údaje  je  nutné  doložit  výsledkovými  listinami.  Kvalifikace 
a předkvalifikace doložte  rozpisem soutěže,  resp. svodnými,  bulletinovými 
výsledky apod.

Upozornění U juniorů uvádějte výsledky pouze nejvyšší věkové kategorie vašeho sportu 
tak, jak byly schváleny v registru soutěží.

K „výkazu“ připojte oficiální výsledkovou listinu, nejpozději 1 měsíc po skončení akce 
(od října do 14 dnů) pro ověření správnosti na adresu:
MŠMT, odbor 50, k rukám Dr. M. Vosyky, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Neúplné přehledy bez výsledkových listin nebo protokoly bez přehledu nebudou zařazeny do 
evidence, což by znamenalo finanční ztrátu v     příspěvku na účast i v     podílech za úspěšnost.   
Proto věnujte hlášení výsledků náležitou pozornost.
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Soupis výkonných sportovců  „ZPS“  -   podklad pro dotaci státní sportovní reprezentace

  Název organizace: Období od: 1.1. 2 0 _ _ do: 31.12.  2 0 _ _ 

Vyplňovat pouze v samostatném souboru MS Excel (viz. e-mail MŠMT):      „ZPS_VYKAZ_VYSLEDKU_200X_R.xls“ ( adresa: miroslav.vosyka@msmt.cz ) !!!

Svaz Rok Měsíc Soutěž Země Sport Příjmení Jméno Rok 
naro-
zení

disciplína Zdrav 
třída

výkon umístění Počet
na 

startu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Tabulka pro výběr dopravního prostředku a výše příspěvku na dopravní náklady

Náklady na  dopravu jsou  uvedeny podle  itineráře  Federace  automobilového  sportu AČR. 
Uvedené částky jsou pouze příspěvkem na dopravu v obecné rovině bez ohledu na cenové 
změny, kurzy, období apod. Dopravní prostředky budou uznány na základě racionálnosti ve 
vztahu k počtu osob a vzdálenosti.

aktualizace ke dni 31.12. 2007
Doprava, zejména do východní Evropy a na Balkán bude posuzována komisí operativně 

dle reálných možností ve vztahu k bezpečnosti a časovým možnostem výpravy.

Vysvětlivky  ke  zkratkám
OA MBS NA ABS L

osobní automobil
1 – 3 osoby

mikrobus
4 – 6 osob

nákl. automobil
doprava MTZ

autobus
do 30 osob

letadlo
viz. tabulka

v tis. 
Země zkr. město km OA MBS NA ABS L
Albánie ALB 1 080  9  11  13 47 / 7 /
Andora AND 1 520  13  15  18 67
Anglie GBR Londýn 1 310  13  14  18  58 / 8 /

Birmingham 1 440  14  16  19  64 /11/
Cardif 1 490  15  16  19  66 /10/
Manchester 1 570  15  17  20  70 /10/
Isle of Man 1 750  31  32  39  78  14
Glasgow 1 950 l e t e c k y  13
Belfast 2 250 l e t e c k y  14

Argentina ARG l e t e c k y  29
Arménie ARM Yeravan l e t e c k y  18
Austrálie AUS Sydney l e t e c k y  37

Melbourne l e t e c k y  39
Perth l e t e c k y  40

Ázerbajdžán AZE l e t e c k y  22
Belgie BEL  910  8 9 11  40
Bělorusko BLR Minsk 1 200  10 12 14 52  12
Bosna  a 
Hercegov.

BIH Sarajevo  870  7 9 11 38 / 9 /

Bolívie BOL l e t e c k y 31
Brazílie BRA l e t e c k y  28
Bulharsko BUL Sofia 1 360  11 14 17 60 10

Varna 1 560  12 16  19  68 11
Čína CHN l e t e c k y  29
ČR CZE  500  4  5 6 22
Černá Hora MNG 900 7 9 11 38
Dánsko DEN Kodaň  740  7 9  11  33

Esbjerg  910  8  9  12  40
Fredrikshavn 1 150  10  16  20  51 /12/

Země Zkr. Město Km OA MBS NA ABS L
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Dominik. repub. DOM St. Domingo l e t e c k y 25
Ecuador ECU l e t e c k y  28
Egypt EGY l e t e c k y  19
Estonsko EST Talin 1 680  14  16 21 74  12
Filipíny FIL Manila l e t e c k y 30
Finsko FIN Helsinky 1 810 l e t e c k y  50  11

Kirkenes l e t e c k y 17
Oulu l e t e c k y 14

Francie FRA Štrasburk  640  5 6 8 28
Paříž 1 000  8  10  12  44
Lyon 1 060  8  11  13 46

Corsika Bastia 1 200  12  16  19 54  13
Calais 1 120 9 11  13 50
Marseille 1 360  11  14  17 60
Bordeaux 1 540  14  16  21  70

Faerské ostr. FAO l e t e c k y  17
Georgie (Gruzie) GEO Tbilisi l e t e c k y 13
Guatemala GUA l e t e c k y 26
Hawai TWA l e t e c k y 27
Holandsko NED 910  8  9 11 40
Chille CHIL Santiago l e t e c k y 30
Chorvatsko CRO Záhřeb  660  5 7 8 29

Rjeka  740  6 8 9  33
Split  820  7  9  10  36 9

Indie IND Bombay l e t e c k y 28
Calcuta l e t e c k y  30

Indonésie INE Jakarta l e t e c k y  31
Irán IRN l e t e c k y  25
Irsko IRL 1 860 l e t e c k y  15
Island ISL l e t e c k y  18
Itálie ITA Milán  870  7  9 11 38

Bologna  950 8 10  12 42
Turín  990  8  10  12 44
Řím 1 290  10  13  16 57
Neapol 1 400  12  14  17 62 /12/
Bari 1 590  14  16  19  70
Palermo 2 250  18  24  28  100  14

Izrael ISR l e t e c k y  13
Jamajka JAM Kingston l e t e c k y 25
Japonsko JPN Tokyo l e t e c k y 28

Saporo l e t e c k y  32
Jižní Afrika RSA Cape Town l e t e c k y  30
Kanada CAN Montreal l e t e c k y 18

Vancouver l e t e c k y  25
Kolumbie KOL Bogota l e t e c k y  27
Země Zkr. Město Km OA MBS NA ABS L
Korea KOR Seoul l e t e c k y  29
Kuba CUB Havana l e t e c k y  25
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Kuwait KWI Kuwait l e t e c k y 17
Kypr CYP Larnaca l e t e c k y  11
Libanon LIN Beirut l e t e c k y  12
Libye LIB Tripoli l e t e c k y  12
Lichtenštejnsko LIE  700  6 7 8  31
Litva LTU Vilnius 1 160  9  11 14 51 12
Lotyšsko LAT Riga 1 420 11 14  17 62 14
Lucembursko LUX  730  6 7 9 32
Madagaskar MAG l e t e c k y  33
Maďarsko HUN Gyor  440  4 5 6 20

Budapešť  570  5 6 7 25
Szeged  760 6 7 9 34

Makedonie MKD Skopje 1 350  11 13  16  60 12
Malajsie MLS Kuala Lumpur l e t e c k y  30
Malta MAL l e t e c k y  11
Maroko MAR Casablanca l e t e c k y 13
Mauritius Island MRI Mauritius l e t e c k y 29
Mexiko MEX l e t e c k y  25
Moldávie MDA Kishenev 1 490  12  15  18 65 15
Monako MON 1 210  10  12  14  53 /10/
Namibia NAM Windhoek l e t e c k y 28
Německo GER Berlin  340  3 4 5 15

Kiel  700  6 7 9 31
Kolín n. R.  690 6 7 9 30
Mnichov  380  4 5 6 17
Frankfurt  500  4 5 6 22
Stuttgart  540  4 6 7  24
Hamburg  630 5 6 7  28

Nikaragua NKG Managua l e t e c k y 30
Norsko NOR Oslo 1 350  14  19  22  60 /11/

Trondheim 1 890  17  22  26  82 /15/
Narvik 2 750 l e t e c k y 17
Hammerfest 3 220 l e t e c k y  19

Nový Zéland NZL l e t e c k y  45
Panam. repub. PTY Panama City l e t e c k y 25
Paraquay PAR Asuncion l e t e c k y 29
Peru PER Lima l e t e c k y 30
Polsko POL Krakov  420  4  5 6 19

Varšava  620  5 6 8 27
Gdaňsk  750  6 7 9 33

Portugalsko POR Lisabon 2 910 l e t e c k y  112  14
Madeira l e t e c k y  15

Země Zkr. Město Km OA MBS NA ABS L
Rakousko AUT Vídeň  320  3 4 5 14

Graz  510  4 5 7 23
Insbruck  530  4 5 7 24

Rumunsko ROM Kluž 1 070  8 11 13 47
28



Ministerstvo školství, MS Word: Příloha klíče č. 6
mládeže a tělovýchova                                                                                                              č.j.: 16 841/2008-50

Bukurešť 1 400  11  14  17 62 14
Rusko RUS Irkutsk l e t e c k y 29

Krasnojarsk l e t e c k y  26
Krasnodar l e t e c k y 16
Moskva 1 800 15 18 22 78  10
Novosibirsk l e t e c k y 20
Petrohrad 1 900 16 19 24 84 11
Samara 17

Řecko GRE Soluň 1 500  12  16  20  66 10
Atény 2 130  16  23 25  95  12
Heraklion l e t e c k y 11

San Marino RSM 1070  8  11  13  47
Singapor SIN Singapore l e t e c k y 30
Slovensko SVK Bratislava  340  3 4 5 15

Žilina  360  3  4 5 16
Zvolen  490  4 5 6 22
Košice  610  5  6 8  27

Slovinsko SLO Ljubljana  690  4  6  6  11
Spoj. arab. emir. SAE Dubaj l e t e c k y 17
Srbsko SRB Bělehrad  970  8  10 12  42
Sri Lanka SRL Colombo l e t e c k y 31
Suriname SUR Paramaribo l e t e c k y 24
Španělsko ESP Barcelona 1 690  14  17  21  75 /11/

Valencia 2 000 16 20 24 88 14
Bilbao 2 180  17  25  26  96 14
Madrid 2 310  19  27  28  102 12
Sevilla 2 900  22  31  35  128  15
Malorka l e t e c k y 14

Švédsko SWE Goteborg 1 190  13  16  20  52 /11/
Stockholm 1 370  14  19  22  60 /11/
Haparanda 2 550 l e t e c k y  15

Švýcarsko SUI Curych  690  6 7 8 31
Ženeva 1 030  8 10 12 42
Bern  780 6 7 8 14

Thaiwan TWA Taipei l e t e c k y 29
Thajsko THA l e t e c k y  29
Tunis TUN l e t e c k y  15
Turecko TUR Istanbul 1 890  15  18  20  82  13

Izmir 2 050 17 20 24 90 13
Ankara 2 400  19  24  28  106  13

Země Zkr. Město Km OA MBS NA ABS L
Ukrajina UKR Lvov  960  8  10  12  42

Kyjev 1 470  12  15  18  65  11
USA USA New York l e t e c k y  18

San Franc. l e t e c k y 23
Houston l e t e c k y  21

Uzbekistan UZB Tashkent l e t e c k y 25
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Venezuela VEN l e t e c k y 23
Vietnam VIE Ho chi minh l e t e c k y 30
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