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Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi reagovat na Váš dopis ze dne 5. prosince 2022, ve kterém vyjadřujete obavu 
z ohrožení realizace předmětových olympiád, a to z důvodu reformy financování DDM/SVČ. 

Úvodem konstatuji, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 
dokončuje několikaletý proces reformy financování regionálního školství, kdy oblast středisek 
volného času (ale do jisté míry i školních klubů) a jejich financování byla posledním 
segmentem, v rámci něhož dosud nedošlo ke sjednocení základních pravidel pro financování 
jejich činnosti z prostředků státního rozpočtu napříč jednotlivými kraji. To v praxi znamená, že 
systém financování činnosti středisek volného času (dále jen „SVČ“) z finančních prostředků 
státního rozpočtu se doposud zásadním způsobem lišil mezi jednotlivými kraji, přestože účel 
SVČ a pravidla pro jejich činnost jsou v rámci České republiky z právního pohledu shodné. 
Záměrem je tedy nastavení normativního financování tak, aby byl zajištěn výkon stěžejních 
činností SVČ v souladu se školskými právními předpisy a jasnou zakázkou státu. Celkový objem 
finančních prostředků státního rozpočtu, který na činnost středisek volného času směřuje, 
zůstává nezměněn.  

Organizaci, která bude pověřena realizací okresních a krajských kol předmětových olympiád, 
si volí kraj. Organizace olympiád není z hlediska činnosti SVČ systémová záležitost – ne všechna 
střediska ji vykonávají, a hlavně je to činnost v daném školním roce jednorázová. Samotnou 
koordinací tedy může být pověřen pracovník (pracovníci) SVČ, kterému bude činnost zadána 
v rámci nepřímé pedagogické činnosti, honorován může být např. formou odměny 
ze spoluúčasti kraje na financování okresních a krajských kol soutěží. Případně lze zahrnout 
financování olympiád i do krajských normativů pro SVČ, už ne výběrově, ale plošně. Upřesnění 
pravidel financování SVČ k 1. 1. 2023 je tak předvídatelné a transparentní pro příjemce 
i poskytovatele finančních prostředků státního rozpočtu. 

Ujišťuji Vás, že podpora soutěží, nejen těch předmětových, je pro MŠMT i nadále prioritou. Na 
podporu soutěží a přehlídek vyhlašuje MŠMT každoročně dotační výzvy v celkovém objemu 
cca 65 mil. Kč. Pro rok 2023 jsou pak vyhlášeny následující dotační výzvy: 

1. Výzva na podporu OK a KK vědomostních soutěží (žadatelem je kraj nebo příspěvková 

organizace zřízená krajem) 



2. Výzva na podpora ústředních kol vědomostních soutěží (žadatelem jsou právnické osoby 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, spolky, vysoké školy a další právnické 

osoby) 

3. Výzva na podporu sportovních, uměleckých, řemeslných a ostatních soutěží (žadatel 

v rámci této výzvy zajistí konání ústředních kol soutěží a také konání OK, KK soutěží – 

do roku 2022 zahrnuté ve výzvě pro kraje) 

4. Výzva na podporu mezinárodních soutěží  

Pro rok 2024 a následující MŠMT plánuje připravit koncept víceletého financování (podpory) 
soutěží a přehlídek, který by napomohl ke stabilitě v této oblasti. 

S pozdravem 
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