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FINANCOVÁNÍ SPORTU STÁTEM, KRAJI A OBCEMI
1 FINANCOVÁNÍ SPORTU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy
(Financování a konkrétní údaje viz schéma 3.1)

Sport je v současné době velmi důležité průmyslové odvětví, které vytváří 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.
Organizace sportu v ČR včetně kompetencí jednotlivých stupňů veřejné správy
(„3 pilíře státní podpory sportu)
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (MŠMT) je středním
orgánem státní správy v oblasti sportu. Sportovní odbor ministerstva se dělí na dvě sekce.
První odpovídá za rozvoj sportu ve školách, připravuje směrnice pro předmět tělesná
výchova a zabývá se výzkumem. Druhá sekce sportovního oddělení spolupracuje se
sportovními organizacemi a odpovídá za sportovní reprezentaci země. Hlavním úkolem
poradních orgánů ministerstva, Rady tělesné výchovy a sportu a Rady sportovní
reprezentace je podílet se na rozdělování finančních prostředků pro sport, které se děje
prostřednictvím „Komisí expertů“, která jsou strukturovaná podle jednotlivých oblastí
zaměření.
Zásadním koncepčně-metodickým materiálem je „Koncepce státní podpory sportu v ČR“
vypracovaná MŠMT a schválená vládou ČR v roce 2011 a Koncepce podpory sportu 2016
až 2025. http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
Tato koncepce řeší dlouhodobou strategii podpory sportu na všech úrovních, včetně finanční
stability. Dotační politika ve sportu musí cíleně směřovat k průměrné výši v zemích EU,
snižovat procentuální finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní činnosti a snižovat
tak nedostupnost sportu. Dále je třeba zajistit stabilitu financování pro možné plánování a
rozvoj sportovních organizací. Od roku 2017 dojde k postupnému navyšování financí částky
do podpory sportu v souladu s možnostmi státního rozpočtu (v roce 2018 na základě
výhledu státního rozpočtu minimálně na 6 mld. Kč). Stabilita sportovního prostředí bude
rovněž podpořena novými dotačními programy na období tří let. Bude také pokračovat
snaha o systémovou spoluúčast podpory sportu obcí a krajů.
Státní reprezentace a podpora talentované mládeže
Státní sportovní reprezentace je chápána jako nezastupitelná významná součást prezentace
ČR ve světě a je výsledkem úzké spolupráce a kooperace řady státních institucí a nestátních
subjektů sportovního prostředí tvořících komplexní systém. V rámci státní reprezentace se
sportovci, trenéři a realizační týmy účastní mezinárodních sportovních akcí a soutěží
organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, organizacemi a Mezinárodním
olympijským výborem či Mezinárodním paralympijským výborem, na které byli
nominování příslušným sportovním svazem, organizací.
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Centra státní sportovní reprezentace
Jsou nejvyšším organizačním článkem při sportovní přípravě a realizaci státní sportovní
reprezentace. Státní finanční prostředky jsou poskytovány na zabezpečení sportovní činnosti,
až do výše 100 % potřebných nákladů.
Podpora státní reprezentace a talentované mládeže vychází z výše uvedené Koncepce státní
podpory sportu a v rámci výdajového bloku „Podpora činnosti v oblasti sportu“ je
zabezpečována v souvislosti s těmito právními předpisy:
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní
podpory sportu v České republice.
Podpora Resortních sportovních center MŠMT, MINISTERSTVA OBRANY (MO),
MINISTERSTVA VNITRA (MV) a Antidopingového výboru ČR (dále jen ADV“) je
realizována bez vyhlášeného programu. Tato podpora je uskutečňována na základě zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Finanční prostředky se realizují na základě rozpočtového
opatření prostřednictvím Ministerstva financí. Pro každý rok jsou uvedena ve státním
rozpočtu v kapitolách MŠMT 333,
Státní podporu sportu projednává vedení MŠMT.
Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.
Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu
z řad spolků působících v oblasti sportu.
Nutno upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém procesu realizace dotační
podpory a nezakládá právní nárok na obdržení dotace. Pro rok 2019 bylo vyhlášeno celkem
10 programů s přesně specifikovaným obsahovým zaměřením.
Program I
Program II
Program III
Program IV
Program V
Program VI
Program VII
Program VIII
Program IX
Program X

Sportovní reprezentace ČR
Sportovně talentovaná mládež
Činnost sportovních organizací
Údržba a provoz sportovních zařízení
Činnost sportovních svazů
Významné sportovní akce
Zdravotně postižení sportovci
Můj klub, organizace sportu ve sportovních klubech
Organizace školního sportu
Projekty pro sportování veřejnosti

Jak bylo popsáno v kapitole 3.3, v roce 2019 byla v parlamentu ČR projednána a schválena
další podstatná novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, pod č. 178/2019 Sb. ze
dne 18. června 2019, jejímž prostřednictvím má dojít primárně k optimalizaci
institucializovaného zabezpečení vládních záměrů v rámci podpory sportovního odvětví.
Hlavními cíli jsou:
zlepšení podmínek ve sportu jako veřejně prospěšné činnosti
posílení transparentnosti v rámci poskytování finanční podpory
zřízení specializovaného orgánu státní správy – Národní sportovní agentury
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Nově je tak zřízen specializovaný ústřední orgán státní správy Národní sportovní agentura s
celorepublikovou působností ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu.
Agentura by měla sídlit v Praze a převzít dosavadní agendu MŠMT. Agentura by neměla
převzít pouze funkci zřizovatele resortního sportovního centra a zabezpečení jeho činnosti,
které by mělo zůstat v kompetencích MŠMT.
PRO ROK 2020 VŠAK PLATÍ DOTACE VYHLÁŠENÉ MŠMT!!
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FINANCOVÁNÍ SPORTU V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍCH CELCÍCH A OBCÍCH

Příklad krajských dotací: OLOMOUCKÝ KRAJ
https://www.olkraj.cz/ukoncene-dotacni-programy-cl-4389.html
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
1.2

Dotační titul 1 Podpora celoroční sportovní činnost
Dotační titul 2 Podpora přípravy dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech
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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
2.2
2.3

Dotační titul 1 Podpora sportovních akcí
Dotační titul 2 Dotace na získání trenérské licence
Dotační titul 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

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.
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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.
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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.
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:
a) Sportovní akce
b) Celoroční činnost sportovních organizací
c) Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže
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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 žádosti do 50 tis Kč Rada města Olomouce, žádosti nad 50 tis Kč
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.
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