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4.3  FINANCOVÁNÍ SPORTU STÁTEM, KRAJI A OBCEMI 

 

Sport je v současné době velmi důležité průmyslové odvětví, které má výrazné ekonomické 

přínosy nejen pro veřejné rozpočty, ale přináší i významné úspory v oblasti sociálních a 

zdravotnických výdajů státu. Mezi výší podílu sportovního průmyslu na HDP a počtem 

obyvatel, kteří se věnují aktivně pohybovým aktivitám, existuje přímá úměra. Čím více stát 

podporuje sportování, čím více lidí sportuje, tím vyšší je podíl sportu na tvorbě HDP, čím je 

vyšší podíl sportu na HDP, tím více zdrojů inkasují veřejné rozpočty. Je zřejmé, že výdaje 

státu do sportu nejsou výdaje do spotřeby, ale investice do dalšího ekonomického růstu. 

 

1  STÁT / FINANCOVÁNÍ SPORTU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

(struktura financování sportu viz schéma 3.1) 

 

Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 

Česká republika má velkou sportovní tradici, očekávání veřejnosti směrem k opakovanému 

zisku medailí jsou vysoká. Role propagace ČR prostřednictvím sportovních úspěchů je 

nenahraditelná. Příprava talentované mládeže a reprezentace jsou spojené nádoby. V 

následujícím období je žádoucí takový systém inovovat (např. rozšířit tréninkové akademie) a 

řešit problémy, na které poukázaly analýzy. K zabezpečení sportovní reprezentace patří i 

systém zdravotního zabezpečení vrcholových sportovců. 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, v roce 2001 byl schválen Zákon o podpoře sportu 

č. 115/2001 Sb., který byl v následujících letech několikrát novelizován. Poslední aktuální 

novela je účinná od 1.2.2022. Viz odkaz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-115 

Je základním zákonným materiálem pro oblast sportu v ČR. Citace ze zákona: 

„§ 1 Předmět úpravy 

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti 

poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních 

úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

§ 1a Priority v oblasti sportu 

(1) Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich 

zdraví ve všech věkových skupinách. 

(2) Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a 

podpora sportovních reprezentantů České republiky.“ 

 

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA /NSA/ 

https://agenturasport.cz/ 

 

NSA je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní 

reprezentace státu se sídlem v Praze. Vznikla 1. srpna 2019. Vzniká za účelem rozdělení 

sportu v rámci školství a mimoškolních aktivit. Z finančního hlediska je dotována státem 

jakožto organizační složka státu a tím se například docílilo přímé finanční pomoci (státních 

dotací) sportovním spolkům a svazům. 

 

Působení agentury 

Takové působení vzniká v rámci schválení návrhu plánu státní politiky vládou České 

republiky, který má za úkol definovat cílovou skupinu (skupiny sportovců).  

Dále působí na úrovni vypisování podpůrných a dotačních programů pro sport, turistiku 

a sportovní reprezentaci. Dohlíží na zacházení s takto udělenými prostředky a kontroluje i 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-115
https://agenturasport.cz/
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postoupené finance zúčastněným osobám a strukturám. Jejím úkolem je i vytvoření podmínek 

a podpory pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, dospělých a pro další rozvoj sportu.  

Celková působnost se vztahuje i na parasportovní aktivity, organizace a jedince. Příjemci 

takové podpory jsou i mezinárodní, olympijští a paralympijští sportovci a podpůrné 

organizace těchto sportovců. 

 

Zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní 

úmluvy proti dopingu ve sportu. Nad danou organizací má plný dohled. 

 

Vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních zákonů. 

Agentura funguje i na mezinárodním měřítku. Spolupracuje se sportovními organizacemi z 

jiných zemí a s nadnárodními organizacemi v rámci oblasti sportu a jeho reprezentace. 

 

Agentura vydává etický kodex, kterým se při své činnosti řídí zaměstnanci a další 

představitelé Agentury. Součástí kodexu jsou rovněž pravidla styku zaměstnanců a 

představitelů Agentury s veřejností, se zástupci sportovních organizací a dalšími činovníky v 

oblasti sportu.  

 

VEDENÍ NSA 

agenturasport.cz/organizacni-struktura/ 

 

Předseda 

Nejvyšším představitelem NSA je předseda, kterému sekundují dva místopředsedové. 

Předsedu NSA jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Funkční období 

předsedy je 6 let, přičemž může být jmenován opakovaně. Zároveň je s tímto úřadem spjatá 

neslučitelnost výkonu funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu 

podnikajících osob včetně majetkové účasti předsedy na obchodní společnosti podnikající v 

oblasti sportu. Současným předsedou NSA je funkcionář a bývalý profesionální brankář 

pozemního hokeje Filip Neusser. Před ním tuto funkci zastával bývalý hokejový brankář 

Milan Hnilička 

 

Místopředsedové 

Místopředsedy jmenuje a odvolává předseda. Zastupují předsedu dle jeho rozhodnutí ve 

stanoveném rozsahu. Padá na ně stejná neslučitelnost této funkce, jako na předsedu.  

 

Odbory 

V rámci Agentury pak působí odbor podpory sportu, pod něhož spadají dvě oddělení dotací 

ve sportu, oddělení evidence ve sportu a oddělení koncepcí a metodiky ve sportu. Dále 

pak odbor podpory úřadu, který se dále dělí na oddělení práva a legislativy a oddělení 

kontroly dotací. 

 

REJSTŘÍK SPORTU. V souvislosti se zřízením NSA s účinností od 1. června 2020 přešlo 

vedení Rejstříku sportu v elektronické podobě na NSA. Viz odkaz  

https://www.msmt.cz/sport-1/sport 

Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA byly přeneseny veškeré 

doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních 

zařízeních. Osoby neregistrované v daném rejstříku nemohou žádat o dotace vypsané NSA. 

Rejstřík sportu dostupný na adrese https://rejstriksportu.cz/dashboard 

 

https://agenturasport.cz/organizacni-struktura/
https://www.msmt.cz/sport-1/sport
https://rejstriksportu.cz/dashboard
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NÁRODNÍ RADA PRO SPORT 

https://agenturasport.cz/narodni-rada-pro-sport/ 

Národní rada pro sport je stálým poradním orgánem předsedy NSA, ve smyslu zákona o 

podpoře sportu. Před založením Agentury sloužila jako poradní orgán MŠMT. Má celkem 21 

členů včetně zástupců sportovců, šéfů sportovních organizací a dalších odborníků na 

problematiku sportu v České republice, viz odkaz. 

Posláním rady je posuzovat a předkládat podněty k řešení dlouhodobých aktuálních 

problémů v oblasti sportovního prostředí. Předsedou rady je předseda agentury. 

 

DOTAČNÍ VÝZVY NSA / NEINVESTIČNÍ, INVESTIČNÍ, PARASPORT 

NEINVESTIČNÍ 

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/ 

Programy 

Můj klub vždy pro kalendářní rok 

Podpora státní reprezentace OH, MS, ME 

Podpora ČOV k zajištění účasti na olympijských hrách 

Zastřešující sportovní organizace 

Univerzitní sport 

Všesportovní organizace 

Významné sportovní akce a akce mimořádné důležitostí 

Provoz a údržba 

Podpora sportovních organizací svazového charakteru 

Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2022 

 

INVESTIČNÍ 

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/    

Programy 

Regionální 

Program Regionální sportovní infrastruktura 

Standardizovaná 

Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 

Kabina 

Rozvoj místních sportovišť a zázemí 

Nadregionální 

Nadregionální sportovní infrastruktura 

Movité investice 

Materiálně technická základna sportu 

 

PARASPORT 

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni-parasport/ 

Programy 

Podpora národního paralympijského výboru k zajištění účasti na olympijských hrách 

Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 

Parasport / Podpora reprezentace 

Parasport / Podpora SK/TJ ZPS 

Parasport / Činnost spolků s celorepublikovou působností 

Parasport / Podpora významných sportovních akcí 

 

 

https://agenturasport.cz/narodni-rada-pro-sport/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/
https://agenturasport.cz/dotace-investicni/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni-parasport/
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (MŠMT) 

agenturasport.cz/resortni-sportovni-centrala/ 

 

Stát přímo zabezpečuje přípravu některých sportovců k reprezentaci ČR ve třech 

resortních centrech (RSC), a to MŠMT, MV a MO, zejména olympijských sportech, v 

nichž jsou dlouhodobě vytvářeny podmínky (materiální, personální i ekonomické) pro 

kvalitní přípravu.  

Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí mezinárodního vrcholového sportu je nutné 

promyšlené, ale rychlé zavádění inovací, investic do přístrojového vybavení, vědeckého 

servisu i do realizačních týmů při zajištění rozhodujících kompetencí sportovních svazů. 

Odbornou strategii vykonávají RSC na základě Zásad činnosti RSC, které schvaluje 

vláda. 

 

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT /VICTORIA VSC/ 

www.vsc.cz/ 

VICTORIA VSC MŠMT je organizační složkou státu, působí na území ČR a jeho sídlem je 

Praha. Je nejen centrem sportovní přípravy reprezentantů ČR s moderním přístupem k 

tréninku, sportovcům, trenérům i realizačním týmům, ale i odborně servisním pracovištěm 

MŠMT pro oblast sportu a tělovýchovy. 

 

Po zřízení NSA zůstala v gesci MŠMT podpora sportovní reprezentace, školního a 

univerzitního sportu, tedy například na podporu sportovní činnosti žáků základních škol 

a školních sportovních klubů, organizaci a podporu školních a univerzitních sportovních 

soutěží a další činnosti související s organizací školního a univerzitního sportu.  

Obnovený systém sportovních středisek (SpS), sportovních center mládeže (SCM) a 

vrcholových SCM (VSCM) se ukazuje jako efektivní nástroj pro podporu mladých 

talentovaných sportovců.  

 

MINISTERSTVO OBRANY /MO/ 

duklasport.cz/ 

 

Stát přímo zabezpečuje přípravu některých sportovců k reprezentaci ČR ve třech resortních 

centrech (RSC), a to MŠMT, MV a MO, zejména olympijských sportech, v nichž jsou 

dlouhodobě vytvářeny podmínky (materiální, personální i ekonomické) pro kvalitní přípravu. 

DUKLA armádní sportovní centrum.  

Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Armáda ČR, se změnilo z vojenského sportovního 

útvaru v profesionální evropský resortní klub, jehož nejlepší sportovci jsou vojáky z 

povolání. Vrcholový sport v Dukle je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní 

reprezentace ČR. Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na 

vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další 

významné soutěže. ASC je řízeno Sekcí správy a řízení organizací Ministerstva obrany. 

V systému armádního vrcholového sportu vyrostly nejvýznamnější osobnosti 

československého a českého sportu. Řada z nich patřila a patří mezi světové sportovní 

velikány jako Emil Zátopek, Josef Masopust, Jan Železný, Štěpánka Hilgertová, Kateřina 

Neumannová, Roman Šebrle, Barbora Špotáková a další.  

 

V současné době ASC DUKLA zabezpečuje přípravu například nejlepších českých atletů, 

cyklistů, kanoistů, lyžařů, moderních pětibojařů, parašutistů, sportovních střelců, veslařů a 

vodních slalomářů. 

https://agenturasport.cz/resortni-sportovni-centrala/
http://www.vsc.cz/
http://duklasport.cz/
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MINISTERSTVO VNITRA /MV/ 

www.olympcsmv.cz/ 

Stát přímo zabezpečuje přípravu některých sportovců k reprezentaci ČR ve třech resortních 

centrech (RSC), a to MŠMT, MV a MO, zejména olympijských sportech, v nichž jsou 

dlouhodobě vytvářeny podmínky (materiální, personální i ekonomické) pro kvalitní přípravu. 

OLYMP centrum sportu ministerstva vnitra.  

Souběžně s vytvářením podmínek pro kvalitní tréninkovou přípravu sportovní 

reprezentace státu, včetně vyhledávání a výchovy sportovních talentů, zabezpečuje Olymp 

Centrum sportu MV i úkoly související se zajišťováním a realizací tělovýchovných a 

sportovních potřeb a zájmů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky. 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ   

Ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním 

reprezentantům a umožňuje specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči 

a v zájmu podpory zdravého způsobu života. Vytváří podmínky pro podporu preventivní, 

dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu. 

Právní rámec vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 

účinného od 1. 4. 2012 a k vyhlášce 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné 

výchově a sportu účinné od 31. 12. 2013 (podrobně kapitola 6 Odpovědnost ve sportu). 

 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Zajišťuje podmínky pro rozvoj sportovní infrastruktury v rámci programů péče o cestovní 

ruch. 

 

Ostatní ministerstva vytvářejí podmínky pro podporu sportu a rozvoj sportovní 

infrastruktury v rámci svých kompetencí. 

 

Základní principy financování podle zákona o podpoře sportu: 

 

NSA koordinuje činnost resortních sportovních center MŠMT, MO, MV, 

Resortní sportovní centrum (RSC) zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů 

pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci, 

Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce RSC stanoví vláda.  

 

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU  

 

Aktuálně pro rok 2022 Zákon o státním rozpočtu ČR na 2022 č. 57/2022 Sb. Platnost od 

18.03.2022 / Účinnost od 19.03.2022 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-115/zneni-20220201 

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „státní 

rozpočet“) se stanoví částkou 1 613 241 111 917 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se 

stanoví částkou 1 893 241 111 917 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 280 000 000 000 

Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 17 318 012 762 Kč a 

změnou stavu státního dluhu o 262 681 987 238 Kč. 

 

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany 

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem  6 249 129 565 

   Výdaje celkem 89 144 944 795 

Zajištění státní sportovní reprezentace 627 076 142 

http://www.olympcsmv.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-115/zneni-20220201
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Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra 

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem  15 715 882 952 

   Výdaje celkem 92 396 321158 

Výdaje na sportovní reprezentaci 283 371 835 

  

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem  12 936 718 836 

   Výdaje celkem 249 476 945 264 

    Podpora činnosti v oblasti sportu 334 291 031 

  

v tom: sportovní reprezentace  210 045 095 

školní a vysokoškolský sport 124 245 936 

  

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura 

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem  0 

   Výdaje celkem 4 604 366 271 

 

Specifické ukazatele / výdaje  

 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NSA  0 168 632 933 

 Dotace do oblasti sportu    4 435 733 338 

 

  v tom: rozvoj a podpora sportu   2 832 921 081 

   sportovní reprezentace   1 423 812 257 

   podpora významných sportovních akcí 0 179 000 000 

 

Průřezové ukazatele  

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci    42 700 958 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem     14 170 370 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb    00 772 451 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst  08 400 000 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 30 222 558 

  

2 FINANCOVÁNÍ SPORTU V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍCH CELCÍCH 

  

KRAJE / ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ CELKY 

 

Zákon o podpoře sportu, citace § 5 Úkoly krajů 

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění. 

 

Příklad krajských dotací: OLOMOUCKÝ KRAJ 

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2021-cl-4975.html 

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2021-cl-4975.html
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V rámci rozpočtů územně samosprávních celků, to je krajské úrovně financování, je 

využíván přístup pomocí grantové a negrantové politiky. Grantová politika zahrnuje 

především podporu nestátních neziskových organizací zaměřených na sport. Negrantová 

politika je oproti tomu soustředěna na podporu profesionálního sportu.  

 

Důvodem k této podpoře může být zvýšení prestiže či popularity kraje právě prostřednictvím 

profesionálního sportu, případně i nalákání obyvatelstva na možnost aktivního sportování 

a pohybové rekreace. Jak zmiňuje i Koncepce státní podpory sportu 2011: "Kraje, obce i 

města musí být aktivnější v procesu získávání mladé generace pro sport a pohybové aktivity, 

zejména pro pravidelnou sportovní činnost. Zřizovatelé základních a středních škol musí být 

motivováni zlepšit kvalitu sportovních zařízení pro školní sport a ve skladbě vzdělávacích 

programů následovat evropské trendy a doporučení." Profesionální sportovci tak v tomto 

případě působí jako jakási "reklama" pro sport v regionu. 

 

Na municipální úrovni podpory pohybové rekreace je základním stavebním kamenem 

Koncepce sportu a tělovýchovy, která rovněž rozděluje politiku financování na grantovou a 

negrantovou složku. Municipality, tedy města a obce, mívají často zřízeny vlastní 

příspěvkové organizace, pomocí kterých organizují a koordinují sport a rekreaci v rámci 

municipality. 

 

Seznam dotačních programů Olomouckého kraje v oblasti sportu a volného času 

 

Olomoucký kraj připravuje pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času vyhlášení celkem 

šesti dotačních programů. Pět z nich jsou neinvestiční dotační programy a jeden dotační 

program je charakteru investičního. 

 

Seznam dotačních programů včetně členění na dotační tituly: 

 

1. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů 

sídlících v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich 

přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech, to vše ve veřejném zájmu a 

v souladu s cíli Olomouckého kraje. Tento dotační program se člení na dva dotační tituly: 

 

1.1 Dotační titul 1 Podpora celoroční sportovní činnost 

1.2 Dotační titul 2 Podpora přípravy dětí a mládeže ve vrcholových sportovních 

klubech 

 

2. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 

Cílem dotačního programu je podpora organizace významných sportovních akcí 

pořádaných v regionu Olomouckého kraje, podpora získání trenérské licence, zejména pro 

trenéry mládeže a podpora celoroční sportovní činnosti reprezentantů České republiky v 

regionu Olomouckého kraje. Tento dotační program se člení na tři dotační tituly: 

 

2.1 Dotační titul 1 Podpora sportovních akcí 

2.2 Dotační titul 2 Dotace na získání trenérské licence 

2.3 Dotační titul 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje 
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3 Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém 

 kraji v roce 2018 

Cílem dotačního programu je podpora pravidelné i příležitostné činnosti právnických a 

fyzických osob realizujících činnost v oblastech tělovýchovy, rekreačního sportu, 

volnočasových a zájmových aktivit všech věkových kategorií v Olomouckém kraji ve 

veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. 

 

4. Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v 

roce 2018 

Cílem dotačního programu je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže určená pro oddíly 

nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji.  

 

5 Program na podporu handicapovaných sportovců v kraji v roce 2018 

Cílem dotačního programu je podpora sportovní činnosti handicapovaných sportovců v 

regionu Olomouckého kraje.  

 

6. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích v 

kraji v roce 2018 

Cílem dotačního programu je podpora výstavy nových sportovních a tělovýchovných 

zařízení, podpora rekonstrukcí stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v regionu 

Olomouckého kraje.  

 

Celková předpokládaná částka určená na podporu oblasti sportu a volného času v 

Olomouckém kraji v roce 2018 činí 171 350 000,- Kč.   

 

3 FINANCOVÁNÍ SPORTU V OBCÍCH 

 

OBCE 

 

Zákon o podpoře sportu, citace § 6 Úkoly obcí 

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 

zajišťuje jeho provádění. 

 

Příklad obecních dotací: MĚSTO OLOMOUC 

http://www.olomouc.eu/urad-online/dotace 

Neinstitucionální podpora (dotace) 

Cílem dotačních programů je zajistit sportovní a pohybové aktivity obyvatel, pro jejichž 

realizaci nemá město potřebné prostředky (zázemí, organizační zkušenosti) Dotační programy 

tvoří hlavní pilíř neinstitucionální podpory ve Statutárním městě Olomouc Pravidla pro 

vypisování dotací se řídí především zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. V roce 2018 vyhlásil magistrát města Olomouce tyto dotační programy: 

http://www.olomouc.eu/urad-online/dotace
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a) Sportovní akce 

b) Celoroční činnost sportovních organizací 

c) Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže 

 

Proces schvalování dotací je ve Statutárním městě Olomouc následující: 

1. Oddělení sportu věcné a faktické posouzení žádosti 

2. Sportovní komise Rady města Olomouce zhodnocení vybraných kritérií 

3. Rada města Olomouce zhodnocení vybraných kritérií 

4. Schválení žádostí Zastupitelstvo města Olomouce. 

 

Financování s využitím prostředků EU 

 

Systematické čerpání prostředků z evropských programů nelze považovat za pravidelnou 

součást financování národního sportovního prostředí až do doby vytvoření samostatného 

evropského rozpočtu pro sport a stanovení účelu a pravidel jeho využití. 

 

Finanční prostředky z fondu EU na podporu sportu je možné předpokládat nejdříve na 

rozpočtové období 2013 až 2020. Podpora sportu z fondu EU bude záviset na nastavení 

jednotlivých priorit v rámci Evropské komise.  

 

Vedle výše uvedeného zdroje má sport šanci i nadále nepřímo profitovat z jiných aktuálních 

programů EU, určených jiným příjemcům, zejména krajům a obcím, vzdělávacím 

zařízením, podnikatelskému a občanskému sektoru mimosportovního prostředí. Dalším, také 

nesystémovým zdrojem, se staly účelové projekty EU, např. Evropský rok dobrovolnictví.  

 

FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍ ASOCIACE 

 

Každý sportovní svaz by měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Je odpovědností 

každého vrcholného funkcionáře voleného podle stanov do výkonného výboru, aby si byl 

vědom této odpovědnosti, a to nejen před členskou základnou, ale i širokou obcí fanoušků a 

samozřejmě i před zákony ČR.  

 

Hlavními finančními zdroji sportovního svazu jsou státní dotace poskytované MŠMT a 

odvody z hazardu. Zbývající části příjmů pak pocházejí z dotací a grantů nadnárodních 

konfederací a federací po linii sportovní struktury. 

Finanční záchranou pro sportovce tak musí být naprosto nezbytné zavedení členských 

příspěvků v jednotlivých svazech, když nejlépe na tuto situaci zareagoval svaz 

z nejpočetnější členskou základnou, kterou je Fotbalová asociace ČR (dále jen FAČR). Ta má 

okolo 300.000 členů, když další nejpočetnější svazy nedosahují ani třetiny této základny.  

 

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ ASOCIACE 

 

Neinvestiční dotace státního rozpočtu (MŠMT)   

Investiční dotace       

Vlastní zdroje celkem      

 Členské příspěvky FAČR    

 Z hazardu       

 Loterijní společnosti     

 Ostatní výnosy       
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Zdroje z hlavní činnosti:    

 poplatky registrační, disciplinární, arbitrážní, soutěžní příspěvky a startovné   

 hospodářská činnost     

 dárci        

 vzdělávací programy    

 granty a dotace nadnárodních asociací   

 výtěžky z turnajů ME a MS 

Marketink a realizace vlastněných práv 

 prodej TV a reklamních práv na soutěže domácí i mezinárodní,  

 panely při utkáních reprezentace a vstupenky na utkání reprezentací 

 sponzoři dlouhodobé smlouvy, bártrové smlouvy, prodej replik, merchendising, 

 propagační předměty 

 

FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU 

 

Hlavním úkolem sportovního managementu je získat pro svůj klub dostatek finančních 

prostředků pro úspěšný chod a provozování sportu. Existuje řada možností, jak může 

sportovní organizace finanční prostředky získat. Je třeba si uvědomit, že právní forma spolku 

je neziskovou organizací. Nezisková organizace je takový subjekt, který nebyl založen za 

účelem podnikání.  

 

ZDROJE PŘÍJMŮ SPORTOVNÍCH KLUBŮ: 

 vybraných členských příspěvků a poplatků za sportovní činnost 

 příjmy z podnikatelské činnosti 

 příjmy ze sponzoringu, příjem prostředků na základě darovací smlouvy 

 příjmy ze státního rozpočtu  

 příjmy z rozpočtu kraje a obce 

 příjmy ze zdrojů svazu nebo ČUS nebo ČOV  

 tržby z prodeje nadbytečného majetku, majetkových účastí 

 příjmy z podílu na zisku a z dividend, prostředky čerpané od akciové z výnosů 

 loterijních společností prostřednictvím obce 

 prostředky z reklamy získané od komerčních partnerů 

 z prodeje vstupného 

 tržby z prodeje propagačních materiálů (plakáty, dresy, trička, knihy atd.) 

 tržby z umístění 

 tržby z odstupného z přestupů a hostování a výchovné 

 zdroje z fondů Evropské unie 

 bankovní úvěry, úroky apod. 

 

PODPORA DE MINIMIS = LIMITY VEŘEJNÉ PODPORY 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html 

 

V případě, že jsou poskytovány veřejné prostředky soukromému sektoru, jedná se o tzv. 

veřejnou podporu. Veřejná podpora je zakázána, s výjimkou tzv. veřejné podpory malého 

rozsahu (“de minimis”), o kterou se jedná v případě, že poskytnuté prostředky nepřevýší v 

posledních třech letech (rok běžící a dva roky zpátky) částku 200.000 EUR. V případech 

některých poskytovatelů či vybraných programů jsou prostředky poskytovány výhradně 

formou podpory “de minimis” – není podstatné, komu jsou poskytovány, ale na jaký účel 

jsou poskytovány. 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html
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Znaky veřejné podpory 

 

O veřejnou podporu se jedná, pouze jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné 

podpory: 

Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků 

Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého 

odvětví výroby. 

Poskytnutím podpory dochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské 

soutěže. 

Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory). 

 

ODVODY Z LOTERIÍ, SÁZEK A HER DO SPORTU 

 

Na počátku této kapitoly je potřebné si uvědomit, že v roce 2016 došlo k zásadní změně 

v této oblasti, a to schválením Zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, který vstoupil 

v účinnost 1. 1. 2017.  

 

Do té doby platil Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 

pozdějších posledních novel 380/2015 pro období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016, 215/2013 Sb. 1. 

1. 2014 - 31. 12. 2015 apod. 

 

Financování z výnosů loterijních a sázkových společností Zákon o hazardních hrách č. 

186/2016 Sb. a Zákon č. 187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her, oba s platností od 

15. 6. 2016 a účinností od 1. 1. 2017. 

 

Tyto zákony spolu tvoří jeden funkční celek a představují významný průlom v regulaci 

hazardu v ČR. Nahrazují zcela nevyhovující a zastaralý zákon z roku 1990 a přináší 

komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany 

sázejících a jejich okolí před patologickým hráčstvím, otevření českého trhu hazardních her 

pro provozovatele se sídlem v členském státě EU nebo EHP, zpřísnění státního dozoru, 

regulace nelegálních provozovatelů hazardních her na internetu a řádné zdanění hazardu.  

 

Poplatník daně 

Poplatníkem daně z hazardních her (dále jen „DHH“) je provozovatel hazardní hry (ať už 

tuzemský nebo zahraniční), a to jak ten, který je držitelem základního povolení nebo ohlásil 

hazardní hru (legální provozovatel), tak ten, který hazardní hru provozuje, aniž by byl 

držitelem základního povolení nebo hru ohlásil (nelegální provozovatel). 

 

Předmět daně 

Předmětem DHH je obecně provozování hazardní hry na území České republiky pro 

účastníky hazardní hry.  

 

Sazba DHH je stanovena diferencovaně v závislosti na druhu hazardní hry a činí 

23 % pro dílčí základ daně z loterií, (NAVÝŠENÍ OD 2020 viz dále) 

23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek, 

23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her, 

23 % pro dílčí základ daně z bing, 

35 % pro dílčí základ daně z technických her, 
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23 % pro dílčí základ daně z živých her, 

23 % pro dílčí základ daně z tombol a 

23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu. 

 

ZMĚNA PRO ROK 2020 

Poslanecká sněmovna V 11/2019 schválila daňový balíček, který obsahuje mimo jiné 

výrazné zvýšení daně z hazardu. DAŇ Z LOTERIÍ se překvapivě zvýší z 23 na 35 %, 

přičemž původní vládní návrh počítal se zvýšením na 30 %. Loterie tak budou zdaněny 

stejnou sazbou jako například výherní automaty. U kurzových sázek zůstane sazba daně 23 %. 

Z pohledu Sazky je současná podoba zákona negativní, nicméně s tímto rizikem již trh 

nějakou dobu počítá. 

 

Zdaňovací období 

Na rozdíl od odvodu z loterií a jiných podobných her je zdaňovacím obdobím u daně z 

hazardních her kalendářní čtvrtletí. Přiznání k dani z hazardních her se podává vždy do 25 

dnů po uplynutí zdaňovacího období (např. za 1. čtvrtletí roku 2017 se přiznání podává do 

25. 4. 2017). 

 

Rozpočtové určení daně 

Rozpočtové určení DHH se realizuje prostřednictvím rozdělování tzv. celostátního hrubého 

výnosu daně, resp. jeho částí.  

 

Část celostátního hrubého výnosu DHH ve výši dílčí daně z technických her je ze 35 % 

příjmem státního rozpočtu a ze 65 % příjmem rozpočtů obcí. Pro určení procenta, kterým 

se jednotlivé obce podílejí na tomto výnosu, se zohledňují pouze herní pozice jednotlivých 

povolených koncových zařízení uvedené v povolení k umístění herního prostoru. 

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní je ze 70 % příjmem státního 

rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí.  

 

Poskytování informací obcemi 

Obecní úřady jsou povinny poskytovat správci daně zejména informace o ohlášení hazardní 

hry a informace o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru.  

V případě ohlášení tomboly či turnaje malého rozsahu mají obecní úřady tuto informaci 

správci daně poskytnout bez zbytečného odkladu, a to zejména s ohledem na krátké 

zdaňovací období. 

  

 


