SK VIKTORIE OŘECH
Zbuzanská 180, 252 25 Ořech
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Pro:
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

V Ořechu 23.11.2015

Věc: Stížnost na způsob vyhlášení programu 133510
Vážená paní ministryně,
dovoluji se na Vás obrátit jménem našeho spolku SK Viktorie Ořech, z.s. se
stížností.
Již řadu let se marně snažíme získat investiční dotace na zvelebení naší tělocvičny.
Přestože je zřejmé, že šance spolků klesly postupem let k nule, rozhodli jsme se
tentokrát s ohledem na průběh nedávného vyhlašování sportovních dotací, ozvat. Víme
samozřejmě, že problémem financování sportu je celkový objem prostředků, které
poskytuje státní rozpočet, ale stejný problém vidíme dlouhodobě i ve způsobu jejich
rozdělování odborem sportu MŠMT.
1. Dne 4. 11. 2015 jste vyhlásili 2. kolo investičního programu 133510 s termínem
odevzdání 11.11.2015 (7 dnů!). Vyhlášení nebylo na internetových stránkách
uveřejněno ani v sekci Dotace, ani na hlavní stránce sportu, ani v aktualitách na hlavní
stránce MŠMT, pouze na jedné z podstránek. Nebyli informováni ani žadatelé 1. kola,
jejichž emailové adresy má MŠMT k dispozici. O tomto programu se spolky nemohly
proto dozvědět, nevěděla o něm ani ČUS; na semináři, kterého jste se dne 11.11. také
zúčastnila, bylo údajně zmíněno, že se o vypsání druhého kola uvažuje.
Nelze se proto divit, že akce působí dojmem, že byla záměrně postavená tak, aby
se do tohoto programu nemohl přihlásit kdokoli.

2. K neprůhlednosti dotačního řízení na oboru sportu MŠMT už dlouhodobě
přispívá způsob podávání žádostí. Přestože se žádosti musí podávat písemně poštou i
"elektronicky" (na CD), nebylo možné nyní ani v minulých letech získat jakékoliv
potvrzení, že žádost byla řádně podána a zaevidována.
Žádosti zásadně nepřijímá ani podatelna MŠMT, která by mohla vystavit potvrzení.
MŠMT nezveřejňuje ani celkový počet podaných žádostí, ani seznam neuspokojených
žadatelů.
3 . Myslíme si, že důsledně nejsou dodržována ani vyhlášená kritéria
posuzování žadatelů. Při vyhlášení programu 133510 pro rok 2015 bylo jedním z
předních kritérii doporučení zastřešující sportovní organizace (stanovení priority formou
bodů). Tabulka těchto priorit u vybraných i nevybraných žadatelů však nikdy nebyla
zveřejněna.
Vážená paní ministryně, protože s nadějí sledujeme vaši aktivitu, kterou věnujete
vyřešení financování českého sportu, věříme, že náš výše uvedený názor na způsob
vyhlašování sportovních dotací může přispět ke zlepšení neradostné situace v této
oblasti a doufáme, že se k dotacím MŠMT budou moci dostat také sportovní spolky
mimo vrcholového sportu.
Vážená paní ministryně, prověřte prosím postup při vyhlášení 2. kola
investičního programu 133510.

S pozdravem
Ing. Jiří Pavlín,
předseda SK Viktorie Ořech, z.s.,
trenér mládeže
a zastupitel Obce Ořech

Na vědomí: Česká unie sportu, www.facebook.com/viktorieorech

