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Podává se návrh na níže uvedenou úpravu vládního návrhu zákona:
1.
V příloze č. 4 k vládnímu návrhu zákona v kapitole 333 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, v ukazateli „Podpora činnosti v oblasti mládeže“ se číslo „276
266 938“ nahrazuje číslem „443 266 938“.
2. V příloze č. 4 k vládnímu návrhu zákona v kapitole 333 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, v ukazateli „Podpora činnosti v oblasti sportu“ se číslo „7 000
000 000“ nahrazuje číslem „6 833 000 000“.
3. V příloze č. 4 k vládnímu návrhu zákona v kapitole 333 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, v ukazateli: „Všeobecná sportovní činnost“ se číslo „4 598 898
400“ nahrazuje číslem „4 431 898 400“.
4. V příloze č. 4 k vládnímu návrhu zákona v kapitole 333 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem“ se číslo „5 866 703 995“ nahrazuje
číslem „5 888 703 995“.
Bližší specifikace
Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 se navrhuje
provést změny, spočívající v přesunu výdajů z podpory činnosti v oblasti sportu, v tom ze
všeobecné sportovní činnosti do podpory činnosti v oblasti mládeže v celkové výši 167
mil. Kč. Výdaje celkem kapitoly 333 se tímto přesunem nemění. V rámci přesouvaných
prostředků se 22 mil. Kč navrhuje promítnout do výdajů programového financování.
Tj. v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se navrhuje:
§ v části „Specifické ukazatele - výdaje“ navýšit položku:
„Podpora činnosti v oblasti mládeže“ o 167 mil. Kč (tj. částku 276 266 938 Kč nahradit
částkou 443 266 938 Kč)
§ a zároveň v části „Specifické ukazatele – výdaje“ snížit položky:
„Podpora činnosti v oblasti sportu“ o 167 mil. Kč (tj. částku 7 000 000 000 Kč nahradit
částkou 6 833 000 000 Kč)
„Všeobecná sportovní činnosti“ o 167 mil. Kč (tj. částku 4 598 898 400 Kč nahradit
částkou 4 431 898 400 Kč)
§ v části „Průřezové ukazatele“ navýšit položku „výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem o 22 mil. Kč (tj. částku 5 866 703 995 Kč
nahradit částkou 5 888 703 995 Kč).
Odůvodnění
Dne 12. května 2014 byl vládou České republiky projednán a schválen usnesením č.
342/2014 návrh strategického dokumentu Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020
České republiky, který určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Dále vláda
České republiky schválila dne 27. června 2016 materiál Koncepce podpory sportu 2016 –
2025, který ve svých horizontálních prioritách řeší mimo jiné, jak zastavit pokles tělesné

zdatnosti dětí a mládeže, jak zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže a jak zvyšovat
úroveň pohybové gramotnosti dětí a mládeže.
Z tohoto důvodu je podpora zdravého životního stylu mládeže dlouhodobě prioritou MŠMT,
kdy intenzivně spolupracuje napříč odbornými sekcemi i s dalšími resorty a v rámci svých
agend hledá komplexní řešení, které mají dopad na zvýšení pohybových aktivit dětí a
mládeže, zlepšení jejich stravovacích návyků a primární prevenci. Jako zásadní problém
ovlivňující dlouhodobě zdravotní stav se ukazuje neustále se zvyšující procento dětí a
mladých lidí, kteří trpí nadváhou nebo dokonce obezitou. Podle Národní zprávy o zdraví a
životním stylu dětí a školáků

[1]

má výskyt nadváhy a obezity v dětském věku závažné

zdravotní důsledky v oblasti fyzické (kosterní, svalový, kardiovaskulární systém), psychické i
sociální. V populaci 11-15letých trpí nadváhou pětina chlapců a desetina dívek (ve výskytu
nadváhy a obezity chlapci výrazně převyšují dívky ve všech věkových skupinách), mezi 1524letými má nadváhu dokonce 32,9 % mužů, 5 % je potom obézních.
MŠMT proto čím dál více podporuje celou řadu volnočasových aktivit, které se neodehrávají
pouze ve sportovních oddílech, ale odehrávají se i v organizacích, které pracují s dětmi a
mládeží a které mají významný dopad na zvýšení tělesné zdatnosti a podporují výchovu k
aktivnímu zdravému životnímu stylu. Jedná se např. o turistické oddíly, zájmové pohybové
kroužky, školní pohybové aktivity apod. U vyhlašovaných dotačních programů MŠMT na
úseku mládeže se proto více než kdy v minulosti podporuje zaměření předkládaných projektů
nastavením priority podpory zdravého životního stylu, a v důsledku toho tyto organizace cílí
své projekty více na podporu aktivit, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a
mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. Jedná se převážně o
dlouhodobé aktivity při pravidelné práci s dětmi a mládeží (pravidelné kroužky, víkendové
aktivity, pohybové aktivity na školách, letní a zimní pobyty apod.). Dopad těchto
dlouhodobějších projektů se projevuje pozitivně (zvýšení tělesné zdatnosti, aktivní zdravý
životní styl) na účastnících těchto projektů.
V návrhu rozpočtu pro rok 2019 na podporu volnočasových aktivit mládeže, ale na rozdíl od
podpory sportu, nedošlo k potřebnému navyšování ukazatele, a proto není možné podpořit
potřebné pohybové aktivity, které neprobíhají ve sportovních organizacích.
Lenka Kozlová
Česká pirátská strana
Poslankyně PSP ČR

[1] Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků, na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010, v
rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC).
Šetření se zaměřilo na mladé lidi ve věku 11, 13 a 15 let celkem v 41 státech v Evropě a Severní Americe. Na realizaci
výzkumu v České republice se podílí zejména akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci a
Psychiatrického centra v Praze. Zpráva za Českou republiku je dostupná na:
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/AKTUALITY_2012/HBSC_2010_narodni_zprava_o_zdravi_a_zivotnim_stylu_deti_a_
skolaku_offline.pdf

