
Právní aspekty financování sportu ze státního 

rozpočtu

Abstrakt

Diplomová práce se věnuje právním aspektům procesu financování sportu. 
Financování sportu ze státního rozpočtu tvoří největší podíl příjmů sportovních 
organizací a sportovních klubů. Diplomová práce podrobuje právní aspekty podpory 
sportu ze státního rozpočtu komplexní analýze založené na právní rešerši. 
V jednotlivých částech se diplomová práce věnuje přerozdělování finančních 
prostředků ze státního rozpočtu.  Nejprve je vysvětleno, jak celý proces financování 
ze státního rozpočtu začíná, jaké subjekty se ho účastní a také jaký objem finančních 
prostředku je do oblasti sportu poskytován. Práce popisuje a hodnotí jednotlivé části 
celého procesu, čímž se podařilo vypracovat přehled o celé problematice státního 
financování sportu. Poskytuje také nástin vývoje podpory sportu za celé století a 
vysvětluje proč je účinná právní úprava  stále považována za nedostatečnou. V práci 
je dále uvedeno institucionální zajištění systému podpory sportu. Práce se věnuje 
problematice financování sportu z odvodů loterijních společností a její vliv na 
podporu sportu. Klíčovým bodem diplomové práce je státní dotace, která je nástrojem 
k přerozdělování prostředků. Byl vypracován přehled, díky kterému se čtenář dozví 
jak je státní dotace právně upravena a jaké možnosti účastník řízení má. Podrobně je 
popsán proces žádání o dotaci včetně poznatků o možné legislativní úpravě. Blíže se 
přitom věnuje dotačním programům a prvkům výzvy k podání žádosti o dotace. Dále 
je v práci popisován vztah poskytovatele a žadatele a s tím související legislativní 
nedostatky. Diplomová práce se také zabývala novelizacemi příslušných zákonů a 
jejich efektivitou v praxi. Dále sleduje zákonodárnou iniciativu a jejich případný vliv 
na transparentnost podpory sportu. Na závěr se práce věnuje problematice, která 
nastala v roce 2017 v dotační kauze, která přitáhla pozornost široké veřejnosti. Právě 
na této kauze práce demonstruje problematickou právní úpravu a upozorňuje na 
potřebu zajištění dostatečně efektivního dotačního řízení.
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