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JMÉNO A RODIČE SI NEVYBEREŠ

už dnes

Národní sportovní agentura
včera nepochodila
u ministerstva financí
s požadavkem navýšení
financí pro sportovní kluby.
Ty se kvůli zvyšujícím se
cenám energií ocitly před
dilematem: zdražit až
o 80 procent, nebo omezit
provoz. Jednání o finanční
pomoci mají pokračovat.

MARKÉTA RIZIKYOVÁ

PRAHA Sportovní prostředí upína-
lo všechny své naděje ke včerejší
schůzce Filipa Neussera, předse-
dy Národní sportovní agentury,
s ministrem financí Zbyňkem Sta-
njurou (ODS). Po šéfovi státní
kasy Neusser požadoval finanční
injekci 500 milionů korun pro
sportovní kluby. Těm se totiž kvů-
li plošně rostoucím cenám zvedly
náklady na elektřinu o stovky pro-
cent.

„Pokud bychom nezískali z mi-
nisterstva financí peníze na dotač-
ní výzvu Provoz a údržba, tak lze
předpokládat krach a zavření až
40 procent vnitřních sportovišť,
zejména zimních stadionů a pla-
veckých bazénů, které jsou nejná-
ročnější na provoz z hlediska
energií,“ řekl LN ještě před vče-
rejším jednáním Jakub Večerka,
mluvčí Národní sportovní agentu-
ry. „To by samozřejmě ovlivnilo
sportovní rozvoj dětí a mládeže
po celé České republice,“ doplnil.

Na včerejší schůzce sice minis-

tr financí požadovanou částku ne-
posvětil, vyjednáváním však po-
dle něj není konec. „Jednání bu-
dou pokračovat na úrovni vlády,
jednak o novele rozpočtu na rok
2022, a jednak o rozpočtu na rok
2023,“ sdělil LN Stanjura.

„Ministerstvo financí na poža-
davek předsedy Národní sportov-
ní agentury ohledně navýšení pro-

středků pro dotační výzvu Provoz
a údržba z důvodu enormního ná-
růstu cen energií sportovištím rea-
govalo připravovaným celoploš-
ným řešením vládní pomoci, kte-
rá by měla být představena kon-
cem června,“ upřesnil pro ČTK
Večerka. Pomoc má být určena
i pro sportovní kluby.

Samostatný program na provoz

a údržbu Národní sportovní agen-
tura vypisovat nebude, protože
by dokázala ze svého rozpočtu po-
moct jen zlomku klubům.

Dotační program na provoz
a údržbu sportovišť současná vlá-
da seškrtala z loňských 550 milio-
nů korun na necelých 100 milio-
nů. V polovině března předložil
ministr financí státní rozpočet na

letošní rok se schodkem 280 mi-
liard. Seškrtal tak původní návrh
předchozí vlády Andreje Babiše
(ANO), který počítal se schod-
kem o 97 miliard vyšším. Státní fi-
nance ovšem ještě zatíží výdaje
spojené s válkou na Ukrajině a mi-
grací. Podle České unie sportu je
ale situace, do které se dostaly
sportovní kluby, kritická.

„Očekáváme, že od září bude
docházet ke zdražování tréninků
dětí a patrně k ještě katastrofičtěj-
ším scénářům. Až se na podzim
rozjede topná sezona, některé
spolky budou uzavírat sportoviš-
tě, nebo se jich zbavovat. Jsou na
finančním dně,“ předpovídá Miro-
slav Jansta, předseda České unie
sportu.

Ztížení přístupu ke sportu
Právě tato ekonomická překážka
může omezit přístup dětí a mláde-
že ke sportu. Podle Barbory Žeha-
nové, mluvčí Českého olympij-
ského výboru, je třeba situaci vní-
mat z pohledu, že sportování je zá-
klad života ve zdraví, ze kterého
přirozeně rostou vrcholoví spor-
tovci. „V posledních dvou letech
do sportování mládeže výrazně
zasáhla pandemie covidu-19, po
které se děti nevracejí do klubů
a kroužků v takové míře jako
před jejím vypuknutím. A mnoh-
dy se potýkají se ztrátou pohybo-
vé zdatnosti. Nynější zvyšování
cen na to jistě také bude mít vliv,“
okomentovala situaci pro LN Že-
hanová.

Přitom podle programového
prohlášení vlády Petra Fialy
(ODS) má být jednou z priorit prá-
vě aktivní pohyb dětí a mládeže
a zároveň podpora dostupných
sportovišť.

„Museli jsme zvednout člen-
ský příspěvek. Starší a dorost pla-
tili 2500, teď platí 3500 korun za
rok,“ uvedla pro LN Naďa Košto-
valová, předsedkyně oddílu atleti-
ky z PSK Olymp Praha. Navýšení
výdajů zároveň pocítily také klu-
by, které si musejí pronajímat
haly či školní tělocvičny.
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Noví Jágrové v ohrožení. Takhle čerstvé talenty hledali hokejisté z Pardubic během společných tréninků dětí s hráči A mužstva. FOTO MAFRA – MICHAL KLÍMA

Půl miliarda pro sport neprošla


