
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání následujících informací  
k dotacím poskytnutým Autoklubu České republiky (IČ: 00550264): 
1) Podklady na základě kterých byly dotace poskytovány (např. vykázaný počet členů, atp.). 
2) Částky poskytnutých dotací za jednotlivé roky i za jednotlivá odvětví činnosti (automobilová rally, 
plochá dráha, ...). 
3) Jak byla kontrolována správnost a oprávněnost žádostí o dotace ze strany ministerstva (např. 
kontrola skutečného počtu členů, atp.). 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 30.5.2014 
                   Č. j.: MF-40956/2014/21/624IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
 Na Ministerstvo financí bylo dne 11. května 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o následující informace:  
 
"prosím o zaslání následujících informací k dotacím poskytnutým Autoklubu České republiky  
(IČ: 00550264): 
1) Podklady na základě kterých byly dotace poskytovány (např. vykázaný počet členů, atp.). 
2) Částky poskytnutých dotací za jednotlivé roky i za jednotlivá odvětví činnosti 
(automobilová rally, plochá dráha, ...). 
3) Jak byla kontrolována správnost a oprávněnost žádostí o dotace ze strany ministerstva  
(např. kontrola skutečného počtu členů, atp.)". 
 
 Odpověď k otázce č. 1: 
 Na základě jednání dne 31. července 2007 ve věci podpory zastřešujících občanských 
sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy, které proběhlo u tehdejšího 
ministra financí Ing. Miroslava Kalouska za účasti devíti akcionářů Sazky, a.s. a zástupců 
klubů všech politických stran, byla celková výše dotace pro jednotlivá zastřešující občanská 
sdružení stanovena tak, že částka 300 milionů Kč (dopad změny v daňové legislativě u DPH), 
byla rozdělena podle akciového procentního podílu, který měli akcionáři ve společnosti 
SAZKA a.s. k 31. 12. 2007. Tato částka byla schválena v zákoně č. 360/2007 Sb., o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2008, v kapitole VPS, jako položka ostatních výdajů této 
kapitoly nazvaná „Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého 
sportu a tělovýchovy“. 
 
 Takto byla stanovená celková výše účelové neinvestiční dotace i pro Autoklub České 
republiky, jako jednoho z akcionářů společnosti SAZKA a.s., a účelově určena na veřejně 
prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, resp. účelově vázána na úhradu nákladů 
spojených s provozem a činností Autoklubu České republiky (AČR), svazů asociací, federací 
a klubů registrovaných v AČR.  
 
 Dále bylo k účelu dotace stanoveno, že neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu 
lze použít zejména k úhradě nákladů: 
 

 spojených s provozem a udržováním majetku, 
 poplatků a výdajů souvisejících s členstvím AČR v mezinárodních organizacích 

a poplatků vázaných na pořádání závodů a soutěží, 



 na úhradu mezd pracovníků zajišťujících organizačně, metodicky a provozně činnosti 
v AČR na všech organizačních úrovních, 

 spojených s administrativním zabezpečením činností (včetně telekomunikačních 
služeb, cestovních nákladů apod.). 

 
 Výše uvedeným způsobem stanovená částka byla použita pro dotace z kapitoly VPS  
v letech 2008, 2009 a 2010.  
 
 V roce 2010 rozhodla vláda o 10 procentním vázání prostředků usnesením č. 552  
z 28. července 2010 v rámci opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na 
HDP ve výši 5,3 %. (tato opatření se promítla do kapitol všech resortů a tudíž i do rozpočtové 
kapitoly Všeobecná pokladní správa a tím též do výdajů na podporu sportu, což se promítlo 
i do snížení dotace pro AČR. 
 
Pro rok 2011 částka 270 mil. Kč, rozpočtovaná v kapitole VPS na dotace v oblasti sportu jako 
„Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu  
a tělovýchovy“, byla v rozpočtu navýšena z Vládní rozpočtové rezervy (VRR) o 10 mil. Kč 
z rozhodnutí ministra financí Ing. Miroslava Kalouska. 
 
 Na základě dohody mezi MŠMT a MF ČR dopisem ze dne 14. ledna 2011 na ministra 
financí Ing. Miroslava Kalouska zaslal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
Jan Kocourek návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportu z kapitoly VPS 
v roce 2011. Následně na základě dohody mezi MŠMT, MF ČR a zástupci sportovních svazů 
zaslal upravený návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportu z kapitoly VPS 
v roce 2011, kde nedošlo k žádné úpravě částky rozepsané pro Autoklub České republiky. 
 
Pro výpočet výše poskytované dotace pro rok 2011 použilo MŠMT vlastní metodiku 
(procentního podílu počtu členů, procentního podílu majetku i akciového procentního podílu 
v SAZCE a.s.). 
 
K poskytnutí dotace pro rok 2011 dle rozpisu MŠMT připravilo MF ve spolupráci s MŠMT 
přiložené „Účelové vymezení státní podpory v oblasti sportu při použití neinvestičních dotací 
poskytnutých prostřednictvím kapitoly 398-VPS MF v roce 2011“. 
 
 Odpověď k otázce č. 2: 
 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí Autoklubu České republiky z kapitoly VPS: 
 

 Rok 2008: Celkem 12 mil. Kč. 
 Rok 2009: Celkem 22 mil. Kč,  

 
z toho: 10 mil. Kč na základě rozhodnutí ministra financí Ing. Eduarda Janoty o mimořádných 
dotacích v roce 2009, konkrétně účelové neinvestiční dotaci na dvě akce: 
 

1) 6 mil. Kč určených na náklady spojené se sportovně-technickým zabezpečením 
a k částečné úhradě registračního poplatku v souvislosti s Mistrovstvím světa 
Superbike Brno; 



2) 4 mil. Kč určených na náklady spojené se sportovně-technickým zabezpečením 
a k částečné úhradě registračního poplatku v souvislosti s Mistrostvím Evropy 
Rally Zlín. 

3) - Rok 2010: Celkem pouze 10,8 mil. Kč v důsledku  výše uvedeného vázání  
dle usnesení vlády č. 552 z 28. července 2010. 

       - Rok 2011: 14 mil. Kč (dle výše uvedeného rozpisu MŠMT). 
 
 Odpověď k otázce č. 3: 
 Ministerstvo financí kontrolu počtu členů apod. neprovádělo, neboť za garanta 
financování sportu vždy považovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  
a jak je výše uvedeno úvodem tohoto sdělení, považovalo finanční prostředky uvolňované 
formou dotací z kapitoly VPS Ministerstva financí do oblasti sportu, jako dočasný  
a doplňkový zdroj podpory sportu v České republice. 
 
 
 
 
 


