
"jaké dotace, subvence a příspěvky ze státního rozpočtu šly v letech 1998-2017 na následující 
subjekty:   
 
1) Česká sportovní a.s. IČO: 25748521 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 392/393, PSČ 11000, v 
letech 1999-2001 s názvem C - one, a.s. se sídlem Praha 6, Nad alejí 14 
 
2) Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s., IČO: 44159919 se sídlem Anenská 936/17, 79601, 796 
01 Prostějov 
 
3) Sportovní klub Prostějov, z. s., IČO: 00544264, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov 
 
4) Tenisový klub Olymp Praha o.s., IČO: 22606092,  se sídlem Za Císařským mlýnem 1063/5, 
17000, 170 00 Praha 
 
5) Tenisový klub Sparta Praha, z.s., IČO:  45250413, se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 
170 00 Praha  
 
Pokud by byly tyto informace příliš rozsáhlé, moc Vás prosím o jejich rozdělení po letech 1998-
2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014,2014-do současnosti." 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
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E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 19. 9. 2017 

 
 PID: MFCR7XNTJT 
 Č. j.: MF-24479/2017/10-9/1649 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 28. srpna 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"jaké dotace, subvence a příspěvky ze státního rozpočtu šly v letech 1998-2017 na následující 
subjekty:   
 
1) Česká sportovní a.s. IČO: 25748521 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 392/393, PSČ 11000, v 
letech 1999-2001 s názvem C - one, a.s. se sídlem Praha 6, Nad alejí 14 
 
2) Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s., IČO: 44159919 se sídlem Anenská 936/17, 79601, 
796 01 Prostějov 
 
3) Sportovní klub Prostějov, z. s., IČO: 00544264, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 
Prostějov 
 
4) Tenisový klub Olymp Praha o.s., IČO: 22606092,  se sídlem Za Císařským mlýnem 1063/5, 
17000, 170 00 Praha 
 
5) Tenisový klub Sparta Praha, z.s., IČO:  45250413, se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 
170 00 Praha  
 
Pokud by byly tyto informace příliš rozsáhlé, moc Vás prosím o jejich rozdělení po letech 
1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014,2014-do současnosti." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 

Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu 
a řízení o jejich odnětí je zakotveno v § 14 a § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Důležité je si uvědomit, že na dotaci ze státního 
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rozpočtu není právní nárok a o poskytnutí dotace konkrétní organizaci na konkrétní 
projekt rozhoduje poskytovatel dotace (příslušný resort) na základě žádosti příjemce. 
Rozhodující pro zařazení do dotačních programů toho kterého ministerstva jsou jeho 
kompetence vymezené „kompetenčním“ zákonem, a tedy účelem, na který je státní podpora 
žádána. Je tedy v plné kompetenci příslušného resortu poskytnout dotaci neziskové 
organizaci, a to na základě doporučení výběrové dotační komise. 
 
 Vámi uvedené organizace získaly dotace ze státního rozpočtu. Jedná se zejména  
o dotace v rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a kapitoly Všeobecná 
pokladní správa. Konkrétní informace lze zjistit na internetových stránkách příslušných 
resortů, kde jsou uveřejněny výzvy k předkládání žádostí a projektů v rámci konkrétních 
dotačních programů a výsledky výběrových dotačních řízení. 
 
 Veškeré informace o dotacích lze získat z informačního systému CEDR 
(http://cedr.mfcr.cz), který slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení 
a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních 
mechanismů. Přehled dotací je možné nalézt též na internetové adrese http://www.dotinfo.cz. 
DotInfo.cz je internetový portál Ministerstva financí, který vystupuje v roli centrálního 
systému Ministerstva financí pro evidenci údajů a dokumentů, které jsou rozhodné  
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, a kterými se poskytovatel při 
rozhodování o nich řídí. 
 

Z Centrální evidence dotací (obsahuje údaje od roku 1999) Ministerstvo financí zjistilo 
následující údaje: 

 
1) Česká sportovní, a.s. 

v Kč 
Období Poskytovatel Uvolněná částka  
2007 335- Ministerstvo zdravotnictví 200 000,00 
 

2) Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. 
 
Období Poskytovatel Uvolněná částka  
1999 313- Ministerstvo práce a sociálních věcí 21 540,00 
2000 313- Ministerstvo práce a sociálních věcí 39 286,00 
2001 313- Ministerstvo práce a sociálních věcí 56 046,00 
2014 313- Ministerstvo práce a sociálních věcí 38 250,00 
2014 313- Ministerstvo práce a sociálních věcí 51 750,00 
2016 333- Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 
395 000,00 

 
3) Sportovní klub Prostějov, z.s. 

 
Období Poskytovatel Uvolnění částka  
2016 333- Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 
153 000,00 

http://cedr.mfcr.cz/
http://www.dotinfo.cz/
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4) Tenisový klub Olymp Praha, o.s. neobdržel ve sledovaném období žádné dotace ze 

SR. 
 

5) Tenisový klub Sparta Praha, z.s. 
 
Období Poskytovatel Uvolnění částka 
2004 398 -Všeobecná pokladní správa 17 000 000,00 
2005 398-Všeobecná pokladní správa 9 985 000,00 
2006 398-Všeobecná pokladní správa 9 995 000,00 
2007 333-Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 
7 000 000,00 

2008 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

5 466 000,00 

2009 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

1 500 000,00 

2009 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

10 945 000,00 

2010 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

8 000 000,00 

2010 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

14 754 628,00 

2011 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

3 000 000,00 

2011 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

19 737 741,00 

2011 398-Všeobecná pokladní správa 2 900 000,00 
2012 333-Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 
14 286 088,00 

2012 398-Všeobecná pokladní správa 3 240 000,00 
2013 333-Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 
19 685 397,00 

2014 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

23 766 673,78 

2016 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

359 000,00 

2016 333-Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

596 000,00 

 
  V roce 1998 Ministerstvo financí Vámi uvedeným subjektům žádné dotace 

neposkytlo. Informace, zda tyto subjekty v roce 1998 obdržely dotace od jiných 
poskytovatelů, nemá Ministerstvo financí k dispozici a je třeba, abyste se obrátil přímo  
na jednotlivé rezorty. 
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