
3.3 LIMITY VEŘEJNÉ PODPORY DE MINIMIS A PROFI SPORT 

 

Podpora a profi sport 

Sport má veřejnou podporu. Je proto logické, že se stát, kraje, či obce snaží zapojit do 

sportovních aktivit co nejvíce obyvatel a sportování a sportovní infrastrukturu finančně 

podporují. Pokud je ale z veřejných prostředků podporován sport profesionální, je třeba 

vzít v úvahu, že na této úrovni panuje tržní prostředí, do kterého mohou podporovatelé 

nepřiměřeně zasáhnout. Jakýkoli takový zásah přitom může být problematický i z hlediska 

pravidel poskytování veřejné podpory. 

 

Dle čl. 107 odst. 1 SFEU se veřejnou podporou rozumí podpora, která je poskytnuta: 

z veřejných prostředků,  

zvýhodňuje určité podniky (selektivní podpora),  

narušuje nebo hrozí narušení soutěže a  

ovlivňuje či hrozí ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 

 

Veřejná podpora může mít mnoho podob, a to od přímých plateb klubu, odpuštění dluhů, 

po netržní podmínky při pronajímání stadionu (za nepřiměřeně nízké nájemné či jiné 

neodpovídající platby s nájmem spojené). Pokud taková podpora směřuje jen k určitému 

klubu, nebo určité skupině klubů, jedná se o selektivní podporu.  

 

U podpory směřované profesionálnímu sportovnímu klubu lze předpokládat, že dochází k 

narušení soutěže, neboť na základě získaných prostředků může podporovaný klub získat 

lepší postavení oproti ostatním konkurentům. Veřejná podpora je obecně zakázána. 

 

Přes výše uvedené však mohou být profesionální kluby podporovány z veřejných prostředků, 

pokud tato podpora bude minimálního rozsahu (zanedbatelného z pohledu evropského trhu), 

nebo bude spadat pod některou z blokových výjimek stanovených Komisí EU, případně 

pokud Komise rozhodne, že určitá veřejná podpora je slučitelná s evropským právem. 

 

Podpora de minimis 

Podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 

108 SFEU na podporu de minimis není zakázaná podpora, která je svým významem 

zanedbatelná. Za takovou je označena podpora ve výši maximálně 200 000 EUR přidělená 

jednomu subjektu v rámci období 3 let.  

Podpora de minimis není ani v článku 107 odst. 1 SFEU ani nařízením Evropské komise v 

oblasti profesionálního sportu limitována účelem a podpora může být jak investičního, tak i 

provozního charakteru. I tato veřejná podpora de minimis však musí být zaevidována a 

registrována do Centrálního registru podpory malého rozsahu. 

 

Blokové výjimky 

Nařízení Evropské komise č. 651/2014 (dále jen nařízení) stanoví, že veřejnou podporu 

nepředstavují subvence ve formě investiční nebo provozní podpory na sportovní 

infrastrukturu, a to konkrétně v článku 55 Podpora na sportovní a multifunkční rekreační 

infrastrukturu. 

V případě tzv. investiční podpory na sportovní infrastrukturu, jsou způsobilými náklady 

investice do hmotného a nehmotného majetku, přičemž výše podpory nesmí přesáhnout 

výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Ve znění nařízení 

Komise 2017/1084 ze dne 14. června 2017, které „novelizuje“ Nařízení GBER, platí, že 



maximální výše podpory nesmí přesáhnout 30 milionů EUR, nebo část celkových nákladů 

přesahující 50 milionů EUR na projekt. 

 

V případě provozní podpory na sportovní infrastrukturu jsou způsobilými náklady 

provozní náklady na služby, které infrastruktura poskytuje. Mezi tyto náklady patří zejména 

náklady na materiál, služby, energie, nájemné, správní náklady atd. Z nařízení vyplývá, že 

výše takové podpory může být stanovena maximálně do výše provozní ztráty dané 

infrastruktury, nebo v případě, že podpora nepřesáhne 1 mil. EUR, může být intenzita 

podpory stanovena na 80 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory u provozních 

nákladů činí 2 miliony EUR. 

 

Sportovní infrastrukturu v případě poskytování veřejné podpory dle blokové výjimky nesmí 

výhradně využívat jediný uživatel v oblasti profesionálního sportu. Jiní uživatelé v oblasti 

profesionálního nebo amatérského sportu musí ročně využívat danou sportovní 

infrastrukturu alespoň z 20 % její kapacity. Podpora musí mít motivační účinek, musí být 

transparentní (a to jak ve smyslu jejího udělení, tak i jejího využití) a musí být dodržena 

pravidla pro kumulaci veřejných podpor. 

 

Dále z nařízení vyplývá povinnost poskytovatele podpory zaslat oznamovací formulář 

prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Komisi EU a zároveň poskytnutou 

podporu zveřejnit a informovat o ni veřejnost. V případě podpor přesahujících 500 000 

EUR musí poskytovatel podpory navíc zaevidovat podporu do zvláštního systému Komise 

EU. 

 

Rozsah veřejné podpory 

Za (zakázanou) veřejnou podporu nelze považovat veškeré platby, které pocházejí z 

veřejného sektoru a směřují profesionálním sportovním klubům. Za podporu nejsou 

například považovány platby za poskytnuté protiplnění ze strany sportovních klubů, pokud 

jsou adekvátní (tržní). Z rozhodnutí Evropské komise například vyplývá, že pokud je za 

poskytnuté finanční prostředky poskytována protihodnota prostřednictvím reklamy, 

nejedná se o veřejnou podporu. Cena hrazená tímto způsobem za propagaci ale musí být 

samozřejmě stanovena v tržní výši. 

 

O veřejnou podporu obvykle nejde ani v případě financování a podporování 

mládežnického sportu.  Taková podpora by ovšem měla prokazatelně směřovat na podporu 

mládeže a mělo by být zajištěno „nepřelévání“ daných prostředků na jiné činnosti 

profesionálního klubu, např. formou odděleného účetnictví. 

 


