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TRANSPARENTNÍ FINANCOVÁNÍ SPORTU
SLIB:
Vláda se zasadí o transparentní financování sportu.

Vláda přijala strategické dokumenty, které na transparentnost financování sportu
kladou důraz, a přijat byl zákon, jímž se zavádí rejstřík sportovních organizací. Ministerstvo školství také na základě doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu posílilo kontrolu dotací.
V návaznosti na programové prohlášení přijala vláda Koncepci rozvoje sportu
2016–2025, mezi jejíž priority patří transparentní rozdělování dotací a otevřenost
informací na straně státu i na straně sportovních subjektů. Dalším přijatým dokumentem je Plán rozvoje sportu 2015–2017, který mimo jiné identifikoval potřebu
vytvoření rejstříku sportovců a sportovních organizací, který by MŠMT umožnil
lépe vyhodnocovat současný stav i trendy sportovního prostředí ČR a zefektivnil
dotační politiku.
Následně byl přijat zákon o podpoře sportu, účinný od začátku roku 2017, který
výše zmíněný rejstřík zavádí. Funguje jako neveřejný informační systém veřejné
správy a sportovní organizace, která žádá o státní podporu, je povinna se do něj
zapsat. V reakci na doporučení NKÚ zavedlo MŠMT také vícestupňovou kontrolu
dotací a další opatření k posílení transparentnosti, jako je zařazení kontrol v oblasti
sportu do plánu kontrol MŠMT.
Pochyby o transparentnosti financování sportu však vyvolala kauza z května letošního roku, v důsledku které rezignovala na post ministryně školství Kateřina
Valachová. Police tehdy zatkla předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu a
náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, která se s Peltou měla domlouvat na přípravě a ovlivňování dotačních programů. Pod vlivem této kauzy ministryně zrušila program pro sportovní svazy a vyhlášen byl nový program s přísnějšími pravidly.
Policejní odposlechy, které zveřejnila některá média (např. Česká televize nebo Lidové noviny) sice přímo nedokládají, zda, jak a které konkrétní projekty byly ovlivněny; nicméně už samotný fakt, že náměstkyně ministryně školství (která byla odpovědná za dotace do sportu) je součástí policejního vyšetřování kvůli ovlivňování
těchto dotací, je dostatečný k pochybnostem o tom, že vláda zavedla transparentní
financování sportu. Z tohoto důvodu hodnotíme slib jako nesplněný.
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