
                

 

 

Uherské Hradiště, 6. října 2017 

 

 

Vážený pane předsedo,  

 

dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal, aby Organizační výbor Senátu 

Parlamentu České republiky zařadil do návrhu programu 10. schůze Senátu, která se 

koná ve středu 11. října 2017 od 9 hodin, bod „Informace ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy o situaci ve financování sportu.“  

 

Jak jste možná také zaregistroval, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

zveřejnilo nová pravidla dotačního Programu IV, který je určen na podporu provozu 

a údržby sportovních zařízení. Tato pravidla však ministerstvo připravilo tak 

formálně špatně, že na očekávanou dotaci nedosáhne většina sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot. Tisíce sportovních organizací se tak dostanou do 

existenčních problémů. Situaci nejen já, ale také široká sportovní veřejnost pokládá 

za velmi kritickou. Například také Česká unie sportu odeslala ministrovi školství 

otevřený dopis, který přikládám a ve kterém apelují na neodkladné řešení vzniklé 

situace.  

 

Vážený pane předsedo, jako místopředseda senátního podvýboru pro sport se 

domnívám, že by ke vzniklé situaci měl zaujmout stanovisko také Senát a to 

především s ohledem na neodkladnost řešení situace a skutečnost, že Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky do voleb nezasedne na svém řádném 

zasedání. Senát Parlamentu České republiky by tak mohl dostát své ústavní roli a 

váhou své instituce pomoci milionům sportovců v naší zemi řešit vzniklou situaci. 



                

 

 

S ohledem na návrh pořadu 10. schůze Senátu, jež je součást pozvánky a obsahuje 

bod č. 21 Senátní tisky č. K 52/11, K 53/11, J 54/11 – balíček dokumentů ke 

vzdělávání, pokládám také za účelné využití přítomnosti ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., k projednání výše uvedeného bodu.  

 

Vážený pane předsedo, budu rád, když se Organizační výboru přikloní k popsanému 

návrhu a zařadí bod do návrhu programu 10. schůze Senátu.  

 

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.  

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Milan Štěch 

předseda Senátu Parlamentu České republiky  

Praha  

 

 

Na vědomí:  

členové Organizačního výboru Senátu Parlamentu ČR 


