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Úvod  

Státní podpora sportu je dlouhodobě kritizována ze strany odborné i široké veřejnosti. 

Dotační politika je často nazývána neefektivním a netransparentním systémem. Po roce 

1989 se od základu změnil nejen celý státní aparát, právní úprava, působnost správních 

úřadů, ale také systematika přerozdělování finančních prostředků a v neposlední řadě 

státní priority. Následkem toho byla potřeba najít nový způsob zajištění podpory sportu, 

jak vrcholového, tak rekreačního. Již téměř třicet let se tedy Česká republika snaží najít 

cestu k dostatečné podpoře sportu. 

Plánem finančního hospodaření státu je státní rozpočet. Ve formě zákona je na jeden rok 

přijímán vládou k zajištění politické, ekonomické a sociální funkce státu. Obsahuje 

příjmy a výdaje a realizuje politické cíle.  Právě státní rozpočet ve svých kapitolách 

ukrývá každoroční budoucnost samotného sportu. V kapitole Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy je Poslaneckou sněmovnou přijímána částka, která putuje do 

Odboru sportu. Vliv na výši finančních prostředků určených na podporu sportu má 

několik faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří zejména ekonomická situace, politické 

programy nebo aktuální úprava zdanění loterijních společností. Podpora sportu ze strany 

státu je prováděna nejčastěji prostřednictvím poskytnutí dotace. 

V roce 2017 došlo zatím k největšímu vyšetřování v oblasti grantové politiky, v jehož 

důsledku bylo obviněno několik osob fyzických i právnických. V rámci diplomové práce 

se zaměřím na právní úpravu dotačního řízení a pokusím se navrhnout řešení, které by 

nepřehledné situaci v oblasti sportu mohlo pomoci. Dále se zabývám otázkou, zda je 

problém v právní úpravě nebo se jednalo jen o pouhé selhání lidského faktoru v jinak 

funkčním systému. 

Mým hlavním cílem v diplomové práci je analýza právní úpravy poskytování finanční 

podpory do oblasti sportu prostřednictvím státního rozpočtu a následně zhodnocení 

tohoto systému financování. Mým cílem je rovněž pokus o konkrétní specifikaci 

nedostatků, kterými podpora sportu v současné době prochází a možný návrh jejich 

řešení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dotačním řízení poskytuje dotace 

jednotlivým žadatelům v rámci dotačního řízení, jehož průběh jsem v diplomové práci 

rovněž analyzovala, přičemž hlavní důraz kladu na systematickou explanaci právní 
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úpravy přerozdělování finančních prostředků, a to od přijetí zákona o státním rozpočtu, 

po poskytnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy žadatelům. 

Celou práci jsem rozdělila do pěti tematických částí. V první části kladu důraz na 

vysvětlení principů státního rozpočtu, jeho funkce a právní úpravu a také popisuji, jak se 

státní rozpočet tvoří a co je jeho obsahem. Výklad rozpočtového práva jsem pojala 

stručně, a to jako stavební kámen pro další pochopení celého procesu podpory sportu ze 

státního rozpočtu. V závěru první části diplomové práce jsem se zaměřila na analýzu 

efektivity výdajů a jejich specifického postavení výdajů na sport. Druhou část diplomové 

práce jsem věnovala ústřednímu správnímu úřadu pro oblast sportu, kterým je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vymezuji jeho působnost a vztah ke sportu. 

Sport má stejně jako kterákoliv jiná činnost fyzických či právnických osob své postavení 

v právním řádě a stejně tak na něj dopadají právní normy a další legislativní předpisy, 

které hrají v koncepci financování sportu svou roli. Na závěr seznámím čtenáře s návrhem 

novely zákona, který je aktuálně v legislativním procesu a který může mít na organizaci 

podpory sportu významný vliv.  Po uvedení právní úpravy a vymezení jednotlivých 

subjektů v prvních dvou částech se v třetí části věnuji vývoji podpory sportu. Pro 

pochopení aktuální situace je důležité uvést problematiku z širšího hlediska historických 

okolností, ekonomických zvratů a významných legislativních změn. V této části se 

zabývám otázkami, zda byla vždy sportovní oblast podfinancována, jaké změny nastaly 

po roce 1989, po krachu loterijní společnosti Sazka a po změně loterijního zákona a 

v neposlední řadě kolik peněz je na podporu sportu poskytováno nyní. Ve čtvrté části 

analyzuji pojem státní dotace, právní úpravu státní dotace a popisuji nedostatky, které 

dotační řízení obsahuje. Dále se v jednotlivých kapitolách zabývám dotačními programy 

a samotným procesem dotačního řízení. Stručně nastiňuji změny, kterými právní úprava 

dotačního řízení v posledním roce prošla a jaký vliv mají tyto změny na transparentnost 

poskytování podpory. V páté části se věnuji všeobecně známému problému dotační 

politiky, a to lobbismu. Právě na aktuální situaci, která vyvrcholila v roce 2017, 

demonstruji nedostatky právní úpravy a nejasnosti, které financování sportu ze státního 

rozpočtu provází. V práci se nesnažím o investigativní žurnalistiku, ale spíše o zamyšlení 

nad systémem poskytování dotace, který v extrémních situacích samotné sportovní 

činnosti škodí. 

Hlavní motivací pro napsání této diplomové práce pro mne bylo provedení právní analýzy 

financování sportu z veřejných prostředků, jelikož jsem se vrcholovému sportu jako člen 

reprezentačního týmu České republiky sama věnovala. Danou problematiku jsem vždy 
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vnímala subjektivně jako sportovec a laicky z mediálních prostředků. Právní úprava 

podpory sportu se stále vyvíjí, novelizuje a snad se stává i efektivnější. Mým cílem v 

diplomové práce je tedy prezentovat, jak finanční prostředky ze státního rozpočtu plynou 

až k jednotlivým sportovním klubům a popsat systém státních dotací v oblasti sportu a 

jejich právní úpravu. Během přípravy na diplomovou práci jsem zjistila, že na téma 

státních dotací existuje jen velmi málo publikací. Potýkala jsem se s poměrně malým 

množství relevantních zdrojů a opírám se  zejména o právní předpisy, učebnice 

finančního práva, odborné články, jednotlivé analýzy a v neposlední řadě o vyjádření 

odborníků na dotační politiku v mediálních prostředcích. Téměř v každé oblasti práva se 

vyskytují nedostatky, jelikož legislativa až dodatečně reaguje na stav ve společnosti. Je 

tedy otázkou, zda je právní úprava podpory sportu ze státního rozpočtu efektivní a 

dostatečná. I v tomto směru se snažím na tuto otázku odpovědět a navrhnout možná řešení 

případných nedostatků.     
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1 Rozpočtové právo 

Cestu veřejných prostředků ze státní pokladny až ke sportovním klubům upravuje 

rozpočtové právo. Pomocí rozpočtového práva stát přerozděluje prostředky do 

jednotlivých oblastí, například sportu. Dle doc. Boháče jsou to i pravidla a ustanovení 

upravující soustavu veřejných rozpočtů, obsah veřejných rozpočtů, fondovní 

hospodaření, rozpočtový proces a vztahy vznikající při tvorbě, rozdělování a používání 

rozpočtových fondů (veřejných rozpočtů) 1. Rozpočtové právo je tedy pododvětvím 

finančního práva2. Rozpočtové právo má blízko i k dalším právním odvětvím. Učebnice 

finančního práva uvádí vztah rozpočtového práva k právu ústavnímu, které je základem 

pro pravidla rozpočtového procesu. Dále učebnice uvádí jako nejbližší právní odvětví 

k rozpočtovému právu právo správní.3 Subjekty rozpočtového práva jsou povětšinou také 

správními úřady a rozpočtový proces je i přes některé odlišnosti formou správního 

postupu. Jako dalším pojítkem správního a rozpočtového práva je uváděna stejná forma 

dozoru a kontroly vykonávána Nejvyšším kontrolním úřadem, jehož postavení upravuje 

Ústava České republiky a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Důležitý 

je také vztah rozpočtového práva a trestního práva. Jedná se o trestněprávní následky 

související s porušováním právních norem rozpočtového práva. V této práci zmiňuji 

trestněprávní odpovědnost za porušování právních předpisů na úseku státních dotací. 

Pokud si kladu za cíl zmapovat tok peněz až ke sportovním klubům, je nutné uvést pramen 

finančních prostředků a právo, které tento proces upravuje. Institut veřejného rozpočtu je 

nezbytnou součástí správy věcí veřejných. Společenské uskupení, jakým je stát, musí pro 

zajištění své existence a její rozvoj určit pravidla pro zpracovávání a přerozdělování 

peněžních prostředků a vyprodukovaných hodnot. Pomocí rozpočtu tedy zajišťujeme 

koncentraci prostředků a následně jejich efektivní využívání. Podle toho, na jaké úrovni 

je koncentrace nejúčelnější, je můžeme zajistit státním rozpočtem, územními rozpočty či 

rozpočty státních fondů. To vše tvoří veřejné rozpočty. Základním kamenem veřejných 

rozpočtů je státní rozpočet, který se každoročně schvaluje formou zákona. Státní rozpočet 

je tedy finanční plán, který soustřeďuje peněžní zdroje společnosti a poté je rozděluje na 

                                                 
1 Radim Boháč katedra finančního práva a finanční vědy PF UK [online]. [cit.prednaska z rozpoctoveho  

prava I.]. Dostupné z http://www.radimbohac.cz 
2 MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-598-8., s. 35   
3 MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-598-8., s. 47 
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předem určené oblasti v rámci širokého spektra činností či odvětví, které jsou ze státního 

rozpočtu financovány. 

Předmětem jednotlivých právních odvětví, je vždy okruh vztahů, na které právní úprava 

dopadne. Předmětem rozpočtového práva je úprava soustavy veřejných rozpočtů, jejich 

obsah a vztahy vznikající při přerozdělování peněžních prostředků.4 Tato soustava 

veřejných rozpočtů souvisí s dělbou moci mezi jednotlivými stupni správy5. Učebnice 

Finančního práva  uvádí rozpočtovou soustavu jako formu zajištění potřeb, a to jak na 

úrovní celostátní přes centrální rozpočet, nebo územními rozpočty na místní úrovni6. Je 

tedy důležité stanovit, jakým rozpočtem a na jakém stupni je nejúčelnější jednotlivé 

vztahy upravovat. Subjekty rozpočtového práva vymezujeme jako nositele práv a 

povinností, které stanoví normy rozpočtového práva7.  

1.1 Rozpočtové normy 

Rozpočtové normy se od jiných odlišují hlavně časovým omezením. Rozdílem oproti 

typickým právním normám s hypotézou, dispozicí a sankcí je také to, že stanovují jen 

předpoklady, jak by mělo hospodaření státu vypadat. Jsou zde stanoveny nejen celkové 

příjmy a výdaje státního rozpočtu, schodek či přebytek rozpočtu, způsob financování 

schodku, ale také například finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie. Vedle ústavních 

základů z článků Ústavy České republiky, které upravují navrhování a přijímání státního 

rozpočtu nebo ustanovení zakotvující činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, se 

v hierarchii pramenů nad zákony řadí mezinárodní smlouvy. Pro tuto práci jsou ale 

nejdůležitějším pramenem zákony upravující rozpočtová pravidla. Mezi tyto zákony 

patří: 

                                                 
4 MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-598-8.75s 
5 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7.110.s. 
6 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-801-6. 
7 MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-598-8., s. 76 
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 Rozpočtová pravidla – zákon č. 218/2000Sb. , o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“), ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o zákon upravující tvorbu, obsah a funkci státního rozpočtu, příjmy a výdaje, 

státní finanční aktiva a pasiva, dále také finanční kontrolu, podmínky přidělování dotací 

atd. Právě podmínky přidělování dotací a tento proces je pro tuto práci důležitý. Na 

problematiku právní úpravy dotace se dále zaměřuji ve čtvrté části této práce. 

 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní 

 Každoroční zákon o státním rozpočtu 

Výše uvedené čtyři zákony jsou základním pilířem rozpočtového hospodaření státu, ale i 

další zákony týkající se jednotlivých sektorů, kam jsou veřejné prostředky směřovány, se 

tohoto procesu dotýkají. Jedná se také o jednotlivé zákony vymezující působnost a 

pravomoc správních úřadů. 

1.2 Obsah státního rozpočtu 

Stát hospodaří s finančními prostředky, které přerozděluje a zabezpečuje fungování státu 

a potřeby obyvatelstva. Je důležité vymezit, co je obsahem státního rozpočtu. Státní 

rozpočet dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech obsahuje 

očekávané příjmy, jakož i odhadované výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém roce. 

Dále obsahuje jednotlivé položky, které budou ze státního rozpočtu financovány.  

Obsahem jsou poskytnuté dotace, návratné finanční výpomoci nebo naopak odvody8. 

Rámec příjmů a výdajů upravuje již zmíněný zákon o rozpočtových pravidlech. Tímto 

zákonem jsou také stanoveny prostředky, kterými se přerozdělování uskutečňuje. 

K přerozdělování dochází podíly na výnosu daní centralizovaných v ústředních 

rozpočtech, peněžními transfery formou účelových a všeobecných dotací a zakládáním 

                                                 
8 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7, s.112 
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nebo podporováním vládních institucí tzv. státních a zajišťovacích fondů9. Příjmy 

státního rozpočtu na druhé straně slouží k získání prostředků a to zejména daněmi, 

poplatky, odvody, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvky na státní politiku 

zaměstnanosti, výnosy z podílu na clu, příjmy organizačních složek státu, splátkami 

návratných finančních výpomocí, výnosy ze státního majetku a dalšími příjmy státu10.  

1.3 Kapitoly státního rozpočtu 

Obsahem státního rozpočtu jsou příjmy a výdaje. Na základě vymezení působnosti 

jednotlivých ústředních orgánů státní správy a dalších organizačních složek státu, ve 

kterých k přerozdělování finančních prostředků dochází, se příjmy a výdaje člení na 

kapitoly.11 Každoročně do 30.9. je vláda povinna předložit Poslanecké sněmovně ke 

schválení návrh zákona o státním rozpočtu, který vládě navrhuje Ministerstvo financí dle 

doložených údajů správci jednotlivých kapitol, územními samosprávnými celky, státními 

fondy a jinými právnickými a fyzickými osobami. 12 Dle článku 42 Ústavy návrh zákona 

podává výhradně vláda a usnáší se o něm výhradně Poslanecká sněmovna.13 Na základě 

schváleného zákona lze každoročně dle kapitol zjistit příjmy a výdaje jednotlivých 

kapitol. V případě financování sportu se jedná o kapitolu číslo 333 Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, které financování sportu zajišťuje prostřednictvím tří správních 

subjektů. Jedná se o Českou školní inspekci, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)  a Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT. 

1.4 Efektivita výdajů na sport 

Výdaje jsou nástrojem rozpočtové politiky a jednotlivé výdaje plní jednotlivé funkce 

státu. Může se jednat o zajištění ekonomické stability a fungování státního aparátu. 

Výdaje slouží k investování, plnění sociální politiky, k podpoře kultury nebo vzdělání. 

                                                 
9 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7, s.114-115 
10 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7, s.116 
11 Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) §10 
12 Zákon č. 474/2017 Sb.  o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. 19.9.2018 vláda schválila 

návrh zákona na státní rozpočet pro rok 2019. 
13 Návrh zákona o státním rozpočtu. Legislativni helpdesk [online]. Úřad vlády Česká republika: Úřad 

vlády České republiky, 2018 [cit. 2018-10-05]. Dostupné z: www.help.odok.cz 
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Výdaj by ale vždy měl být efektivní. Aby docházelo ke správné alokační funkci 

finančních prostředků, musí se zkoumat efektivita jednotlivých výdajů a jejich výše. 

Efektivita výdajů do sportu je často podceňována. Výdaje do sportu se však odráží 

komplexně v různých oblastech, jako je zdravotnictví, efektivita práce, školství  nebo 

reprezentace státu a mezinárodní vztahy.  

Profesorka Hana Marková ve své práci ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – JEJICH POVAHA 

A ČLENĚNÍ uvedla dělení výdajů dle A. Smithe, který rozdělil výdaje na produktivní a 

neproduktivní. 14 Tyto výdaje rozdělil podle toho, zda výdaje přinesou hmotné statky či 

nikoli. Produktivními výdaji jsou tedy takové výdaje, které stojí za to podpořit i za cenu 

půjček a investic do jejich údržby proudící z jiných zdrojů, a to právě proto, že budou 

výnosné pro stát (např. stavba budovy a jejich pronájem), anebo nákup takového majetku, 

který bude výnosný pro stát a bude se i z vlastních příjmů financovat, což je podle A. 

Smithe nejideálnější. Neproduktivními výdaji jsou však takové výdaje, které nepřináší 

státu žádnou protihodnotu a jedná se o spotřebu, ale stát je považuje za nezbytné. A právě 

sem jsou zařazeny výdaje na sport. Dotace sportovním svazům se mohou jevit jako 

spotřební a státu protihodnotu nepřinášející, ale zde bych ráda upozornila na Analýzu 

financování sportu v České republice.15 Tato analýza byla vypracována ve spolupráci 

s MŠMT a Českým olympijským výborem a snažila se odpovědět na otázky ohledně 

společenského a hospodářského přínosu sportu. V analýze byly srovnány výdaje 

vynaložené na sport v kontextu EU a byla provedena analýza, zda je sport čistým 

příjemcem či plátcem do veřejného rozpočtu. Tato analýza tedy velmi široce zpracovala 

důležité otázky ohledně postavení sportu ve společnosti. Proto bych v návaznosti na teorii 

výdajů A. Smithe poukázala na zjištěné přínosy hned v několika oblastech. Ne úplně 

hospodářsky využitelné, ale pro dlouhodobý vývoj země je důležitý přínos v sociální 

integraci a rovných příležitostí. Sport patří mezi hlavní prostředky k trávení volného času, 

což znamená velký potenciál sociální integrace bez ohledu na věk, společenský původ či 

pohlaví. Pomocí sportu se sdružují a do společnosti lépe integrují mladiství, zdravotně 

postižení nebo jinak znevýhodněné osoby. Nejedná se tedy o hmotný statek, který výdaj 

do sportu může přinést, ale o velice důležitý prvek sociální politiky a lidskoprávní zásadu. 

                                                 
14 MARKOVÁ, Hana, ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – JEJICH POVAHA A ČLENĚNÍ , Dny práva – 2009 

– Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-

210-4990-1  
15 Dostupné na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-

ceske-republice 
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V návaznosti na tyto přínosy bych ráda citovala údaj z panelu ekonomického fóra v 

Davosu v únoru 2009: „Každý dolar investovaný do sportu, ušetří čtyři dolary ve 

zdravotnictví.“16 . Výdaje na sport mají tedy zcela jistě přímou souvislost s nutnými 

výdaji na zdraví obyvatelstva země. Je tedy možné zařadit výdaje na sport do 

produktivních výdajů i přes veškeré ekonomické teorie? Mým závěrem je, že ano. Přínos 

této investice je nezpochybnitelný a i přesto, že se jedná o spotřební výdaj, návratnost se 

promítá do mnoha oblastí takovými způsoby, že výdaj na sport zařazuji navzdory všem 

ekonomickým teoriím do výdajů produktivních a považuji tendenci zvyšování výdajů do 

sportu v posledních letech za pozitivní vývoj.  

 

 

 

                                                 
16 Analýza financování sportu v České republice – str. 6 dostupné na : http://www.msmt.cz/sport/analyza-

financovani-sportu-v-ceske-republice 
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2 Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy a 

podpora sportu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním správním úřadem, jehož 

působnost upravuje zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České socialistické republiky (dále jen „Kompetenční zákon“). V této části 

se zaměřuji na vztah MŠMT a sportu. Popisuji právní úpravu sportu a její poslední 

novelizace. Nakolik efektivní kroky MŠMT v tomto směru udělalo? Vedle právních 

předpisů, které určují výši finančních prostředků směřujících na podporu sportu, se jedná 

také o koncepce a analýzy. Právě v jednotlivých analýzách a dle nich zpracovaných 

koncepcí dochází k vyhodnocení potřeb tak specifické oblasti, jakou je sport. Čím se tedy 

řídí MŠMT při podpoře sportu?  Působnost MŠMT je poměrně široká. Oblasti jako je 

vzdělání a sport se mohou zdát podobné, jedná se ovšem o rozdílné systémy, vyžadující 

rozdílné uspořádání. To vede k diskuzím nad změnou stávající organizace podpory 

sportu. Často se mluví o novém úřadu, Národní sportovní agentuře. Může být odtržení 

sportovní agendy z působnosti MŠMT řešením? Jak by takový úřad měl fungovat? 

Za poslední rok došlo k posunům, které mají pomoci efektivnější podpoře sportu a 

transparentnosti celé oblasti. V následujících kapitolách  analyzuji stávající právní úprava 

i chystané novelizace. 

2.1 Právní ukotvení a vymezení působnosti MŠMT 

MŠMT je dle ustanovení § 1 kompetenčního zákona ústřední správní orgán, v jehož čele 

je ministr - člen vlády. V části druhé stejného zákona je stanoven okruh působnosti 

jednotlivých ministerstev. Kompetenční zákon vymezuje působnost MŠMT a jeho 

postavení jako ústředního orgánu státní správy pro předškolní zařízení, základní, střední 

a vysoké školy, vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této 

oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, 

turistiku a sportovní reprezentaci státu. Pro MŠMT ze zákona vyplývá povinnost 

zabezpečit tyto oblasti natolik, aby byly funkční a naplňovaly svůj společenský účel. 

Ministr školství  předsedá poradnímu orgánu při MŠMT- Národní radě pro sport.17 Tento 

poradní orgán vydává usnesení doporučujícího charakteru. Členové mají své přidělené 

oblasti, za které předkládají Národní radě podněty. Rada má právo sestavit pracovní 

                                                 
17  Ministrem školství ke dni 10.10.2018 je Robert Plaga 
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skupinu k dané oblasti z dalších zástupců sportovního prostředí. Součástí rady je komora 

regionů (zástupci Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv) s 

hlasem poradním. Smyslem Národní rady pro sport je řešit aktuální a konkrétní problémy 

sportovního prostředí.18 Vedle Národní rady pro sport je důležitým orgánem Vládní 

zmocněnec pro sport. Ten byl jmenován 31.1.2018 vládou. Vládním zmocněncem pro 

sport se od 1.3.2018 stal bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička. Jeho úkolem je 

koordinace sportu ve spolupráci s MŠMT a příprava změn v oblasti sportu. Vládní 

zmocněnec je poradním orgánem vlády. Ze své činnosti odpovídá vládě a předkládá ji 

výroční zprávu o své činnosti. Dle vládou schváleného statutu Vládního zmocněnce pro 

sport patří mezi pravomoce zmocněnce: spolupráce na tvorbě programů MŠMT na 

podporu sportu a tělovýchovy, spolupráce na plánu státní politiky v oblasti sportu a 

tělovýchovy, připomínkování právních předpisů s dopady do sportu předkládaných vládě, 

konzultace k vydávání antidopingového programu a programu prevence ovlivňování 

výsledků sportovních soutěží,  zpracování stanoviska vlády k podmínkám pro konání 

významné sportovní akce mimořádné důležitosti a také dohled nad rezortními 

sportovními centry. Cituji ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu 

ve vyjádření ke jmenování vládního zmocněnce pro sport: „Na podporu sportu dává ČR 

každoročně miliardy korun, proto vítám, že sport bude coby významná oblast intenzivněji 

řešen i na úrovni vlády. Mým cílem je nyní ve spolupráci s vládním zmocněncem 

stabilizovat financování sportu a poté začít připravovat vznik agentury pro sport.“ 19. 

Právě vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička předložil návrh novely zákona o 

podpoře sportu, která pokud bude přijata, zřizuje Národní sportovní agenturu. Této novele 

se podrobněji věnuji v další kapitole s názvem Národní sportovní agentura. Uvidíme, 

nakolik efektivní může být vytváření dalších úřadů, navyšování státních zaměstnanců a 

v neposlední řadě, zda se nejedná pouze o populistické kroky politiků.  

Je zajímavé, že na začátku roku 2017 se začalo spekulovat o vytvoření samostatného 

ministerstva pro sport.20 Působnost MŠMT je obsáhlá, a nyní se často mluví o přetíženém 

                                                 
18 Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy: Sekce sport – Národní rada pro sport. Ministerstvo 

školství,mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-

1/narodni-rada-pro-sport 
19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: VLÁDNÍM ZMOCNĚNCEM PRO SPORT SE STAL 

MILAN HNILIČKA[online]. [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vladnim-zmocnencem-pro-sport-se-stal-milan-hnilicka 

 
20 Lidovky [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné na: https://sport.lidovky.cz/cus-a-cov-spolecne-pripravi-

navrh-noveho-zakona-o-sportu-pky-/ostatni-sporty.aspx?c=A170119_202601_ln-sport-ostatni_oka 
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ministerstvu, vyřizujícím v oblasti sportu tisíce žádostí na vyhlášené programy. Otázkou 

je, zda je možné vyřešit přetížené ministerstvo vznikem dalšího ministerstva či úřadu?  

Domnívám se, že není nutné Ministerstvo pro sport zřizovat, jelikož se nejedná o tak 

obsáhlou oblast, která by samotné ministerstvo vyžadovala. Za lepší řešení považuji 

navýšení zaměstnanců zpracovávající žádosti o dotace a přípravu dotačního řízení na 

úrovni obcí a krajů. Další diskutovanou změnou by mohl být záměr Andreje Babiše, který 

se zmínil o možnosti zřízení Ministerstva pro veřejné investice, které by vzniklo ze 

současného Ministerstva pro místní rozvoj.21 Sloužilo by jako centralizace dotací ze všech 

ministerstev. Tyto dotace, které jsou určeny pro obce a kraje by mělo na starost toto nové 

ministerstvo, kam by obce a kraje směřovaly své žádosti. Je možné, že by mohl být na 

jednom místě lepší přehled o potřebách jednotlivých obcí a veškerých přidělených 

dotacích. Nemyslím si ovšem, že jedno ministerstvo může mít dostatečnou kapacitu a 

přehled, aby se vyznalo ve všech oblastech, do kterých dotace směřují. Navíc z názvu 

vyplývá investice, tzn. že by se jednalo pouze o investiční dotace? Ale dotace na běžnou 

činnost sportovních organizací, které jsou převážně neinvestiční, by nadále poskytovalo 

MŠMT? Myslím, že MŠMT posoudí lépe, zda obec potřebuje dotaci na školku nebo 

Ministerstvo kultury financování kulturních potřeb obce. Za další možné řešení považuji 

navýšení podílu na výnosu daní obcím a ponechání financování výdajů na sport pouze 

jim jako nejbližšímu možnému poskytovateli. Dle již zmíněného nejnovějšího návrhu by 

státní dotace pro sport měla rozdělovat plánovaná Agentura pro financování sportu, 

později upřesněno jako Národní sportovní agentura. Tento návrh je jakýmsi 

kompromisem mezi ponecháním dosavadního stavu a vytvořením nového ministerstva22. 

2.2 Strategické a právní dokumenty 

Plánování financování sportu z veřejných prostředků není jednoduché. Jedná se o oblast, 

která je dlouhodobě podfinancována a situaci nepomáhá netransparentnost celého 

odvětví. Dokumenty, které se snaží o zpracování dosavadní situace jsou většinou 

nedostatečné nebo zastaralé. Přesto existuje několik směrodatných analýz a studií, které 

pomáhají MŠMT sestavovat plán a koncepty financování, ať už na krátké či dlouhodobé 

úseky. Důležité dokumenty pro podporu sportu jsou uvedeny na webových stránkách 

                                                 
21 Ihned [online]. [cit. 2017-12-06]. dostupné na: https://domaci.ihned.cz/c1-65744750-babis-chce-zridit-

nove-ministerstvo-pro-dotace-penize-na-sport-by-mela-rozdelovat-nova-agentura-navrhuje 
22 Idnes [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné na: https://sport.idnes.cz/milan-hnilicka-poslanec-cesky-

sport-db6-/sporty.aspx?c=A171119_184735_sporty_par 
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MŠMT.23 Patří mezi ně dokumenty Evropské unie, zákony ČR, jednotlivá nařízení, 

vyhlášky ministerstev nebo plány podpory či analýzy financování. Mezi stěžejní 

dokument Evropské unie patří Bílá kniha o sportu, kterou projednala Komise 

evropských společenství v Bruselu dne 11.7.2007 a která slouží jako zdroj velkému 

množství analýz, mimo jiné i pro Českou republiku. Bílá kniha je obecný název 

dokumentů, který navrhuje změny a kroky v určité oblasti na území Společenství, dnes 

Evropské unie.24 Bílá kniha pravidelně následuje po knize Zelené, která má zahájit proces 

samotné konzultace. Bílá kniha se po schválení Radou Evropské unie stává akčním 

programem pro určitou oblast, stále má však doporučující povahu a není pro státy EU 

závazná. Obsahuje ovšem velké množství informací a návrhů řešení, se kterými státy 

posléze pracují. Tato Bílá kniha o sportu se věnuje několika stěžejním tématům, vedle 

financování sportu také diskriminačním otázkám, nebo vlivem státní podpory sportu na 

zdraví obyvatelstva. 25 

Dále je to Evropská charta sportu, která je tvořena etickými zásadami a politickými 

úmysly. Jde hlavně o podporu sportu ať už rozvíjením účasti, zvětšováním sportovní 

základny, podporou sportovních organizací i středisek, a to na rekreační či vrcholové 

úrovni.26 Dalším dokumentem jsou Pokyny EU o pohybové aktivitě, které mají 

doporučující charakter. Pokyny obsahují návrhy řešení jednotlivých problémů týkajících 

se sportu. Česká republika se následně těmito dokumenty inspiruje ve vlastních 

koncepcích a plánech. 

Mezi stěžejní dokumenty patří vládou projednaný Plán rozvoje sportu v letech 2018-

2019, který definuje problémové oblasti týkající se sportovního prostředí v ČR a zároveň 

stanovuje prioritní cíle v podpoře rozvoje sportu v ČR. Právě takové dokumenty ovlivňují 

                                                 
23 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/akce 
24 Euroskop.cz [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/200/322/clanek/bile-

knihy/ 
25 České znění Bílé knihy o sportu je k dispozici na stránkách MŠMT dostupné na 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu . 
26 České znění dostupné na http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu .   

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu
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hospodaření resortu a následné financování sportovních spolků.  A na něj navazující 

„Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“.27 

Legislativně podporu sportu upravuje již zmíněný zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti 

a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. Dále jsou důležité pro proces podpory sportu 

ze státního rozpočtu Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím orgány státní správy, které nabyly 

účinnosti dne  1. 2. 2010 a které upravují, jakými zákony se proces poskytování dotací 

řídí, postup poskytování dotací nebo spolupráci ústředních správních orgánů.  

I další dokumenty jsou specifické pro financování sportu a jeho jednotlivé dílčí problémy. 

Jedná se především o Analýzu financování sportu v České republice nebo Národní 

program rozvoje sportu pro všechny. Tyto dokumenty slouží jako podklad pro 

přerozdělování finančních prostředků. 

Pro podporu sportu jsou důležité nejen výše uvedené prameny, ale také dokumenty EU, 

Věstníky MŠMT a další zákony, které upravují působnost a hospodaření jednotlivých 

správních úřadů. Vedle zákonů patří mezi prameny také nařízení vlády a vyhlášky 

ministerstev a jiných správních úřadů, přijímané dynamicky, na nižší úrovní a 

přizpůsobivě situaci. Například pro sportovní odvětví je důležité Usnesení vlády č. 591 

ze dne 27. června 2016 ke Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025, 

kterým ukládá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s členy vlády 

vypracovat a předložit vládě̌ dvouleté́ akční plány naplňující Koncepci SPORT 2025.28 

2.3 Sport v zákoně 

Ráda bych vymezila pojem sport, resp. co je vlastně sportem, který má být ze strany státu 

podporován a jaké jsou subjekty působící v oblasti sportu. Postavení MŠMT jsem popsala 

                                                 
27 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport [online]. 23.10.2017 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025 

28 Úřad vlády České republiky: Usnesení [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAABJEJ7JV 
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v předchozí kapitole. Je nesporné, že státní péči o sport a sportovní reprezentaci státu 

zajišťuje MŠMT. Zvláštním zákonem, který upravuje pojem sport a jednotlivé úkoly 

ministerstev, správních úřadů a územních samosprávních celku při podpoře sportu, je 

zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „zákon o podpoře sportu“). Tento 

zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví 

úkoly ministerstev a jiných správních úřadů a také působnost územních samosprávních 

celků. Prioritou v oblasti sportu je dle zákona o podpoře sportu  podpora sportu dětí a 

mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Zákon 

vymezuje základní pojmy, které v této práci používám ve stejném smyslu. Sportem je dle  

ustanovení § 2 odst. 1 zákona o podpoře sportu každá forma tělesné činnosti, která si 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj 

tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví i společenských vztahů, to vše 

individuálně nebo kolektivně. Sportovní organizací je dle ustanovení § 2 odst. 2 stejného 

zákona právnická osoba založena za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li 

předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. Zákon vymezuje 

působnost MŠMT v oblasti podpory sportu. MŠMT vypracovává návrh plánu státní 

politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke schválení a koordinuje uskutečňování tohoto 

plánu. Dále zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu a kontroluje použití 

podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto 

podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul. MŠMT vytváří 

podmínky pro rozvoj sportovní činnosti a pro sportovní reprezentaci České republiky. 

Také zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost. Je zajímavé, že také 

MŠMT koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany29 a 

Ministerstva vnitra30. Zákon byl mnohokrát novelizován ve snaze o efektivnější a 

transparentnější podporu sportu. Zatím poslední novela v souvislosti s novou právní 

                                                 
29 Vrcholový sport v Dukle je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České 

republiky. Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže 

– olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné soutěže. Na webových 

stránkách: Armádní sportovní centrum: O nás [online]. [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

http://duklasport.cz/o-nas/ 
30 Souběžně s vytvářením podmínek pro kvalitní tréninkovou přípravu sportovní reprezentace státu, 

včetně vyhledávání a výchovy sportovních talentů, zabezpečuje Olymp Centrum sportu Ministerstva 

vnitra i úkoly související se zajišťováním a realizací tělovýchovných a sportovních potřeb a zájmů 

příslušníků Policie České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra a Policie České republiky a 

zaměstnanců organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů vyplývajících z 

jeho kompetencí, tzv. „resortní sport“. Na webových stránkách: Ministerstvo vnitra České republiky: 

Resortní sport [online]. [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/resortni-sport-

107041.aspx 
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úpravou přestupků je účinná od 1.7.2017 a stalo se tak zákonem č. 183/2017 Sb. Avšak 

nejvýznamnější novela proběhla zákonem č. 230/2018 Sb. účinným od 1.1. 2017. Touto 

novelou byl zaveden v ustanovení § 3a zákona o podpoře sportu tzv. Rejstřík, který se 

stal informačním systémem veřejné správy, sloužící k vedení údajů o sportovních 

organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Dle zákona tento Rejstřík spravuje 

MŠMT a údaje o množství sportovců a sportovních organizací jsou veřejně přístupné. 

Každá sportovní organizace, žádající o podporu ze státního rozpočtu, se dle Zákona o 

podpoře sportu zapíše do rejstříku. 

Na oficiálních webových stránkách byly stanoveny lhůty pro přihlášení následovně:  

„Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna zapsat 

údaje do rejstříku nejpozději do 31.12.2018. Ostatní sportovní organizace jsou 

povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019. Podporu sportu ve formě 

dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis 

v rejstříku do uplynutí doby, ve které měla sportovní organizace splnit povinnost údaje 

do rejstříku zapsat.“ 31 

Tento legislativní krok je veřejností i protikorupčními organizacemi považován za krok 

k lepší transparentnosti podpory sportu.32  

K zavedení Rejstříku cituji vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta 

Plagy z oficiálních webových stránek MŠMT: „Dochází k tomu, že MŠMT bude stejně 

jako v ostatních oblastech posilovat statistická data ze sportu, dojde k lepší evidenci 

sportovců a trenérů, které chceme přímo využívat k rozdělování dotací. To automaticky 

neznamená, že bude rozhodovat jen celkový počet, ale můžeme cílit na děti, dívky, seniory, 

podporovat některé sporty, kde naopak základna klesá např. z důvodů ekonomické 

                                                 
31 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport [online]. [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport-1/rejstrik-sportovnich-organizaci-sportovcu-treneru-a 

 
32  Bylo uspořádáno dne 10. října „Kulatý stůl ke sportovnímu rejstříku“, na kterém se právě zástupci 

sportovního prostředí s MŠMT setkali a diskutovali nad přesnou podobou Rejstříku a jeho budoucího 

efektivního fungování. Viz článek: Transparency international: Rejstřík sportovců a sportovních zařízení 

jako zásadní téma k diskusi aneb kulatý stůl pořádaný Transparency International ČR [online]. 

23.10.2017 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/rejstrik-sportovcu-a-sportovnich-

zarizeni-jako-zasadni-tema-k-diskusi-aneb-kulaty-stul-poradany-transparency-international-cr/ 
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náročnosti, můžeme cílit do vybraných regionů či oblastí nebo  se zabývat vzděláváním 

trenérů,“ 33 

Dle mého názoru právě Rejstřík a jednotná úprava přihlášení žadatelů o státní podporu 

může napomoci nejen účinnějšímu využití finančních prostředků, ale také k získání 

povědomí o grantové politice a dotačním řízení. Sama jsem se pokusila jako žadatel 

registrovat, metodické pokyny mi přišly srozumitelné a považuji tuto změnu za pozitivní. 

Jednotný informační systém dosud absentoval a MŠMT za to čelilo kritice. Při získávání 

dat k této práci jsem se setkala s kritikou dosavadního systému poměrně často, a právě 

Rejstřík a webové stránky s pokyny a informacemi pro žadatele je řešením. 

2.4 Plánovaná Národní sportovní agentura 

Často se v posledních měsících objevují politické plány upravující působnost MŠMT a 

vytvoření nového správního úřadu, který bude určen pouze k zajištění podpory sportu. 

Plánem je pokusit se o větší transparentnost, lepší dotační politiku, efektivnější podporu 

sportu a ve výsledku lepší sportovní výsledky českých sportovců a aktivnější trávení 

volného času obyvatelstva. Zatím nejblíže realizaci takového plánu je zřízení Národní 

sportovní agentury, která by převzala veškerou působnost MŠMT v oblasti sportu. 

V diplomové práci se věnují alokaci peněz ze státního rozpočtu až k jednotlivým klubům. 

Ústředním správním úřadem je zatím stále MŠMT. V případě schválení novely zákona o 

podpoře sportu, by působnost MŠMT přešla na Národní sportovní agenturu (dále jen 

„Agentura“), jakožto nový správní úřad s veškerými pravomocemi k zajištění podpory 

v oblasti sportu.34 Nynější ministr MŠMT se vyjádřil k vládou projednanému návrhu 

novely zákona o podpoře sportu.  

Z webových stránek MŠMT cituji: ,,Vláda také projednala návrh změny zákona o 

podpoře sportu, podle nějž by měla sportovní agenda spadat pod nově vzniklou Národní 

sportovní agenturu. „Vítáme snahu Milana Hniličky a to, že konečně někdo zvedl tolik 

frekventované téma sportovní agentury, a my jsme připraveni na tom návrhu dále 

pracovat jako vláda a prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu ve Sněmovně 

                                                 
33 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÍ PLÁN SPORTU PRO ROK 

2018 AŽ 2019[online]. 15.8.2018 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-akcni-plan-sportu-pro-rok-2018-az-2019 

 
34 poslancům rozesláno 17. července 2018 v 8:56. Poslanecká sněmovna České republiky: Sněmovní 

tisky [online].[cit.2018-10-17]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=241&CT1=0 
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prosadit do zákona další důležité věci, naše snaha je především návrh doplnit“ dodal 

ministr Plaga. Podle ministra by se mělo podrobněji řešit například financování sportu, 

zejména rychlejší rozdělování dotací na sport.“35 

Ministr Plaga usiluje, dle jeho slov, o tzv. malé ministerstvo, tedy agenturu, která by pod 

vedením Milana Hniličky měla na starost grantovou politiku a přerozdělování financí 

v oblasti sportu. Milan Hnilička, poslanec ANO a vládní zmocněnec pro sport do 

sněmovny předložil novelu, která počítá se vznikem Národní sportovní agentury.36 Jeho 

plánem je vytvořit nezávislý úřad, jehož předseda a místopředseda bude dle návrhu 

jmenován vládou, a desetičlenná rada Agentury bude tvořena pěti úředníky a pěti 

poslanci. Dohled nad hospodařením bude dle návrhu provádět Ministerstvo financí a 

Nejvyšší kontrolní úřad. Národní rada pro sport, nynější poradní orgán MŠMT se má stát 

poradním orgánem Agentury a má být nástrojem samotných sportovců, resp. zástupců 

jednotlivých sportovních organizací a sportovních svazů, jak ovlivnit chod Agentury. 

Plán a koncepce by měly být autonomně tvořeny primárně ze sportovního a nikoli 

z politického prostředí. Agentura by dle Milana Hniličky měla lépe kontrolovat dotační 

programy, plnění dotačních programů a podmínek poskytnutí. V plánu je lepší personální 

zázemí oproti MŠMT se specializaci na dotační řízení a sportovní prostředí. Je zajímavé, 

že předsedu Agentury nepůjde, tak jako ministry, interpelovat Poslaneckou sněmovnou. 

Nyní může být v případě nejasností v oblasti podpory sportu interpelován ministr 

školství, avšak předsedu Agentury interpelovat nepůjde. Dle Milana Hniličky je to 

z důvodu, aby Agentura působila na úrovni ministerstva, ale byla na Poslanecké 

sněmovně nezávislá. Dále může předseda takové Agentury zastávat funkci poslance či 

senátora, jelikož je mu udělena výjimka ze služebního zákona. Jeho volební období je dle 

návrhu šestileté, aby trvalo déle než jedna vláda a odvolán může být pouze pokud poruší 

povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Nemyslím, že taková moc s minimální kontrolou 

patří do rukou předsedy správního úřadu, který bude mít možnost rozhodovat o 

několikamiliardových částkách. Panuje zde obava, zda tento návrh není připraven na míru 

poslanci za ANO Milanu Hniličkovi, o kterém se mluví jako o budoucím předsedovi této 

                                                 
35 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÍ PLÁN SPORTU PRO ROK 

2018 AŽ 2019[online]. 15.8.2018 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-akcni-plan-sportu-pro-rok-2018-az-2019 
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Agentury.37 Dle návrhu novely by Působnost Agentury  z ustanovení § 3 zákona o 

podpoře sportu byla následující: 

 Vypracovávat návrh plánu státní politiky ve sportu a předkládat vládě ke 

schválení 

 Koordinovat uskutečňování  vládou schváleného plánu 

 Poskytovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím 

programů, které Agentura vyhlásí 

 Kontrolovat použití poskytnuté podpory ze strany příjemců 

 Vytvářet podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro 

všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty 

České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České 

republice a zahraničí a zajišťovat propagaci sportu 

 Organizace, kontrola a vydávání antidopingových programů 

 Zřízení příspěvkových organizací za účelem plnění závazků plynoucích 

z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 

 Koordinace činnosti resortních center MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra 

 Vedení předchozí novelou zavedeného rejstříku sportovních organizací žádajících 

o podporu ze státního rozpočtu. 

Z vymezených bodů působnosti je zřejmé, že v případě schválení této novely, bude  

MŠMT v oblasti podpory sportu působit jen minimálně. Zatím si nejsem jistá, zda 

Národní sportovní agentura je řešením problémů ve státní podpoře sportu. Je zde sice 

myšlenka poměrně autonomního správního úřadu, který bude působit jen v oblasti sportu, 

ale jedinou možnou výhodou, je dle mého názoru, větší personální zajištění a možnost 

rychlejšího rozhodnutí v dotačním řízení. V dnešní době, kdy je státních úředníků stále 

více a více, přestože se neustále mluví o zbytečném nadbytku a výrazném zvýšení nákladů 

na jejich platy, mi však nepřijde vhodným řešením vytvořit další velmi finančně náročný 

                                                 
37Aktuálně.cz: VIDEA DVTV [online]. 25.9.2018 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/hnilicka-komunisty-ani-sirotky-neresim-chci-vycistit-sport-

n/r~ec58dae2c03411e89f96ac1f6b220ee8/ 
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ústřední správní úřad. Je pravdou, že dosavadní zpracování žádostí o dotace se dle 

vyjádření MŠMT nestíhá vyřizovat a dostatečně kontrolovat, ale je důležité upozornit, že 

významnou část práce zde vykonává Česká unie sportu. Mimo celorepublikový orgán je 

zřízeno 75 okresních sdružení ČUS, která sportovním klubům s administrativou 

napomáhají.  

Z webových stránek České unie sportu cituji část tiskové zprávy z 8.1.2018: „Okresní 

sdružení ČUS pomáhají vytvářet podmínky pro sport v daném okrese. Jejich kanceláře 

poskytují servis pro 7411 tělovýchovných jednot a sportovních klubů v České republice, 

což je milion unikátních sportovců. Například tím, že pomáhají s daňovým přiznáním, 

vedou evidenci členské základny, sportovního zařízení, pomáhají s účetnictvím, mzdami, 

personalistikou, účtování grantů nebo s pojištěním.“38
 

Považuji za lepší řešení, aby byly sportovním klubům poskytovány služby, co nejblíže 

jejich sídlům. Nezáleží na tom, zda takové služby bude zajišťovat sportovní organizace, 

jako je Česká unie sportu nebo samotné MŠMT, popř. Národní sportovní agentura. 

Nikterak efektivní mi však nepřipadá vytvoření úřadu s 10x větším počtem úředníků, 

jejichž jediný účel je zpracování již podaných žádostí, které už obsahují veškeré 

dokumentace a jejichž podání je pro sportovní kluby to nejnáročnější. Právě nejvíce 

kontroly a pozornosti vyžaduje proces žádání o dotace, a proto se mi zdá efektivním 

řešením větší podpora okresních sdružení, která pomáhají tělovýchovným jednotám a 

sportovním klubům se zajištěním podpory a financování. Centra na úrovni okresních 

sdružení považuji za účelnější způsob zajištění podpory sportovním klubům než jeden 

centralizovaný úřad. 

Nyní se mezi sportovci hovoří o vytvoření pracovních pozic pro samotné sportovce 

z důvodu, že právě oni znají problematiku sportu nejlépe. Nesdílím tento názor a myslím, 

že stále by o financích měli rozhodovat lidé ekonomicky vzdělaní s praxí ve veřejné 

správě. Bez dostatečné profesionalizace se z Národní sportovní agentury může stát jen 

další zasedání zástupců jednotlivých sportů, přihazující miliony v dotačním řízení 

klubům, bez ohledu na fakt, že se jedná o státní prostředky, které vyžadují metodické a 

spravedlivé přerozdělování. Prozatím nebyly zveřejněny odhady nákladů na provoz 

                                                 
38 Česká unie sportu: Novinky [online]. 8.1.2018 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

https://www.cuscz.cz/novinky/cus-zvladla-napor-zadosti-z-noveho-dotacniho-programu-msmt.html 
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Agentury, dá se ale předpokládat, že se bude jednat o rozpočet minimálně poloviční 

samotného MŠMT. Pozitivně shledávám snahu o určité odtržení kompetencí v oblasti 

sportu, které může mít do budoucna vliv na vnímání sportu, jako důležité oblasti, která 

nejen reprezentuje Českou republiku, ale hlavně má pozitivní vliv na její obyvatelstvo a 

je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. 
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3 Organizace a podpora sportu 

Jak jsem již uvedla, je jedním z mých cílů v diplomové práci zmapovat přerozdělení 

prostředků od státního rozpočtu ke sportovním klubům. Peněžní prostředky přidělené ze 

státního rozpočtu jsou ve většině případů největší část peněz proudící do jednotlivých 

sportů a spolků. Český sport je na státní podpoře závislý a bez ní by nejen neměl kdo 

reprezentovat Českou republiku, ale činnost většiny sportovních organizací by byla vážně 

ohrožena. Zásadní roli ve financování sportu hraje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. I přes vládní podporu je sport v ČR stále silně podfinancován. Za vinu se to 

dává hlavně netransparentnímu hospodaření. Podpora sportovních spolků výrazně 

změnila tvář po roce 1989, kdy se stejně jako jiná společenská a ekonomická odvětví 

zprivatizovala a již se nejedná pouze o státní zájem. Dříve podpora sportu ze strany státu 

byla motivována převážně politicky, jako nástroj ukázky úspěšnosti státu a 

socialistického režimu. Během studené války byli sportovci loutky v rukách státu 

prostřednictvím kterých měl stát dokázat, že právě jejich státní režim je natolik funkční  

a lepší, že i výchovu sportovců zvládá lépe. Měřítkem byly olympijské medaile. To se 

samozřejmě projevilo i na podpoře sportu ze strany státu. Ať už se jednalo o spartakiády, 

hromadné sportovní zájezdy, rekreační střediska nebo výstavby sportovních zařízení. Pro 

občany byl sport určitou kompenzací za omezené možnosti trávení volného času, kterou 

tehdejší politický režim způsobil. Postupně se postavení sportu proměnilo v zájmovou 

činnost nezávislou na vůli státu, avšak stále závislou na státních finančních prostředcích.  

3.1 Podpora sportu před rokem 1989  

Sport byl ze strany státu podporován již od dob, kdy se prostřednictvím sportu mohl stát 

prezentovat. Samozřejmě důležitou motivací bylo zdraví občanů. Avšak právě prezentace 

státu jako mocnosti, byla hlavním hnacím motorem k tak rozsáhlé podpoře, která před 

rokem 1989 probíhala.  

Pokud porovnám podporu sportu před rokem 1989, lze ji rozdělit na dva časově odlišné 

úseky. Prvním časovým obdobím bylo období první Československé republiky a druhým 

pak po roce 1948 období socialismu. Od roku 1918 se tělovýchovné a sportovní hnutí 

vyznačovalo roztříštěností a poměrně neefektivním využitím finančních prostředků. 

Sportovní hnutí byla různě zaměřena, ať už nábožensky či etnicky. Státním orgánem bylo 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy s Poradním sborem pro tělesnou 
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výchovu. Nebylo ale jediné, které působilo v oblasti sportu. Například zimním sportům 

se věnovalo Ministerstvo obchodu, šermu Ministerstvo národní obrany nebo povolování 

a zakazování spolků se věnovalo Ministerstvo vnitra. Největší problém ve sportu 30. let 

20. století byl nedostatek financí. 39  

Po únoru 1948 se v Československu vlády ujala jedna politická strana – Komunistická 

strana Československa. Následně toto období bylo poznamenáno na jedné straně 

obrovským nárůstem rozvoje a významu sportu ve světě i u nás, ale i zcela novým 

politicko-ekonomickým socialistickým systémem. Ten přinesl prosazování principu 

jednoty – jednotných společenských organizací, odborů a spolků. Totalizace moci se 

výrazně projevila i v oblasti tělesné výchovy a sportu. K charakteristickým rysům patřila 

především ideově-organizační jednota, kterou obvykle garantovala jediná organizace. 

Sportovní prostředí bylo tedy vždy ovlivněno jak politickým, tak i hospodářským a 

kulturním vývojem společnosti, což se na organizaci sportu odráželo. Období se 

vyznačuje silným vlivem státu na sport a na veškerou sportovní činnost.40  Došlo k 

vytvoření státních úřadů s působnosti ve sportu a oddělení tělesné výchovy od každého 

krajského a okresního národního výboru.41   

Pro oblast tělovýchovy a sportu působila nejdříve Jednotná tělovýchovná organizace 

Sokol (1948–1952). V letech 1953–56 celé hnutí řídil státní orgán – Státní výbor pro 

tělesnou výchovu a sport (SV TVS), dobrovolnou činnost měly v tomto období na starosti 

jednotlivé dobrovolné sportovní organizace (DSO), fungující pod záštitou Revolučního 

odborového hnutí. Nedemokratický režim poznamenal naše sportovní prostředí několika 

negativními jevy, ke kterým patřilo ideologizování a zpolitizování sportu a následování 

sovětského vzoru bez ohledu na tradiční zaměření sportovních hnutí před rokem 1948.  

Ve sportu a tělovýchově byl zaveden poměrně nedemokratický princip, tehdy nazýván 

,,demokratický centralismus”, kdy se jednalo o závazné respektování rozhodnutí vyšších 

orgánů, které prostřednictvím těchto rozhodnutí řídily i ty nejdetailnější organizační 

sportovní záležitosti. Jednotlivce orientoval na masovost s cílenou politickou kampaní. 

Motivem nebylo příjemné využití volného času, ale zvýšení pracovní efektivity, branné 

                                                 
39 GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu: přehled světových a českých dějin tělesné 

výchovy a sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5458-5. s. 155-157 
40 GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu: přehled světových a českých dějin tělesné 

výchovy a sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5458-5. s. 188  
41 Zákon upravující organizaci účinný v 50.letech - Zákon č. 187/1949 Sb. O státní péči o tělesnou 

výchovu 
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schopnosti a alespoň přes sport dosažení úrovně vyspělosti západních států. To vše 

způsobilo účelový a pokrytecký přístup ke sportu ze strany státu, který navenek stavěl na 

demokratických a sportovních fair zásadách, avšak přitom se aktivně podílel na distribuci 

zakázaných dopingových látek. Neefektivita vedla postupně k reformacím a změnám, 

které vyústilo ve vytvoření Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV)42 jehož 

činnost se realizovala v tělovýchovných jednotách s vlastní právní subjektivitou. Od roku 

1957 až do r. 1990 byly tělovýchova a sport soustředěny pod ČSTV. Zde se tedy zrodil 

základ pro organizaci sportu, kterou máme nyní. Aby podpora sportu před rokem 1989 

nebyla vnímána jen negativně, je potřeba připomenout, že právě potřeba dobrých 

sportovních výsledků přinesla i množství odborníků vzdělaných na fakultách tělesné 

výchovy, provázanost zájmové a povinné tělesné výchovy a efektivní plánování rozvoje 

reagující na aktuální stav a výkonnost. Probíhalo množství investic do sportovních 

objektů, sportovních tříd a středisek vrcholového sportu. Jednalo se ze strany státu o 

vysokou finanční podporu sportu.43 Právě tyto prvky v nynější době chybí a je potřeba si 

přiznat, že bez zásahu státu do osnov škol a financování zájmové činnosti se situace 

zlepšit nemůže. Proběhl zde návrat ke stejné organizační roztříštěnosti, jaká panovala za 

první republiky a bohužel dochází k podobně neefektivnímu využití materiálních 

prostředků. 

3.2 Podpora sportu v České republice po roce 1989   

Pád socialismu v Československé socialistické republice (ČSSR) v listopadu 1989, 

zásadně proměnil celou společnost. Vedle změny státního aparátu, politických uskupení 

a ideologické orientace, se proměnil i přístup ke sportu. Nemyslím si, že byla nutná tak 

velká reforma v organizaci sportu, ale byl to jen následek negace veškerého dosavadního 

systému a logickým procesem, který musel po převratu nastat. Začaly se hledat nové cesty 

a doposud se stále optimální organizace a podpora sportu hledá. 

Následně byla dne 25.3.1990 na mimořádném sjezdu ČSTV ukončena činnost sjednocené 

tělovýchovy v Československu. Po zániku monopolního postavení ČSTV byl zrušen 

zákon č. 68/1956 Sb. o tělesné výchově. Působným v oblasti sportu se stalo Ministerstvo 

                                                 
42 Zákon č. 56/1968 Sb. O organizaci tělesné výchovy, který byl zrušen až zákonem č. 173/1990 Sb. 
43 GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu: přehled světových a českých dějin tělesné 

výchovy a sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5458-5. s. 181 
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školství, mládeže a tělovýchovy a jeho odbor tělovýchovy a sportu.44 Z původní struktury 

se rychle začaly odtrhávat spolky, které se následně organizačně osamostatnily. Jako 

první to byl ještě v prosinci 1989 Československý olympijský výbor, který se 21.12.1989 

přeměnil na Český olympijský výbor (ČOV). ČSFR se zapojila do mezivládní spolupráce 

se zeměmi Rady Evropy a přistoupila k dokumentu Evropská charta sportu, který si klade 

za cíl uplatnění demokratických principů v přístupu ke sportu a sjednocení podpory 

sportu.45 Postupně se hledaly efektivní způsoby zajištění podpory sportu na různých 

úrovních a na základě zákonů o obcích a krajích se právě vyšší územní samosprávní celky 

začaly účastnit na státní podpoře sportu v rámci oddělení pro sport a obce z povinnosti 

péče o sport a mládež.46 O samotné dotační podpoře je pojednáno v části čtvrté. Postupně 

docházelo k legislativním změnám, vydávání koncepcí a zásad, které utvářely a stále 

utváří rámec pro podporu sportu v České republice. Nyní se veškeré státní zdroje odvíjí 

od státního rozpočtu, které jsou následně rozdělovány mezi sportovní organizace, které 

je dále přiděluji jednotlivým sportovním svazům. Státní zdroje na rozdíl od minulého 

režimu nejsou jediným způsobem získávání finanční podpory. Vedle státní podpory tvoří 

příjmy reklama, dotace místních rozpočtů, sponzoring a v neposlední řadě vlastní 

podnikatelská činnost, ke které si spolky často zakládají obchodní korporace.  

Vývoj podpory sportu prošel po roce 1989 prudkými změnami. Před rokem 1989 se kladl 

velký důraz na sportovní reprezentaci. Po roce 1989 měl stát najednou mnohem více 

možností kam směřovat své investice, které měly mnohem větší návratnost. A tak logicky 

přestal být sport prioritní oblastí, ve kterém mohl ukázat svou hospodářskou a 

ekonomickou vyspělost. O to více vyvstala otázka, jak sport zafinancovat. Podle mého 

názoru byl tento obrat pochopitelným vzhledem k poměrům ve společnosti, kde došlo k 

obrovskému uvolnění jak ekonomického, tak kulturního. Náhlý růst možností, kam 

směřovat státní podporu, zcela jistě ovlivnil stagnující finanční podporu sportu. Státu se 

zmenšila motivace k financování sportu, ale zároveň na MŠMT stále zůstala odpovědnost 

za udržení stabilního fungování sportovních svazů. V 90. letech byl sport silně 

podfinancován. Teprve nyní se daří navyšovat finanční prostředky pro sport. Zároveň je 

vyvíjen tlak na legislativní změny, které by sportovnímu prostředí určila jasná dotační a 

                                                 
44 1. Ministrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se stal Milan Adam (5. 12. 1989 – 27. 6. 

1990) 
45 oficiální webové stránky Stálé mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku jsou  

https://www.mzv.cz/coe.strasbourg/cz/index.html 
46 zákon č. 128/2000 Sb. a zákon č. 129/2000 Sb.  
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organizační pravidla. Důkazem jsou neustálé snahy o novelizaci zákona o podpoře sportu, 

změny působnosti v přidělování prostředků nebo chystané zřízení Národní sportovní 

agentury, která by přidělování dotací měla administrativně přetíženému MŠMT usnadnit. 

Ideální podoba podpory sportu se dle mého názoru postupně vyvíjí, avšak místo 

systematického hledání řešení a následné aplikace, se mi nynější snahy zdají spíše jen 

jako politické krátkodobé snahy zaujmout voliče razantní změnou bez snahy o výhledově 

dlouhodobější efektivitu podpory sportu. 

3.3  Organizační struktura sportu 

Na jedné straně stojí stát jako poskytovatel podpory a na druhé straně příjemce této 

podpory – zastřešující sportovní organizace, které jsou sdruženy na základě příbuznosti 

sportů nebo na základě historického vývoje. Zajišťují servis a mohou organizovat i vlastní 

sportovní aktivity na podporu svých členů. Lze je rozdělit do dvou skupin: 

 Organizace, které členům (svazům, klubům, tělovýchovným jednotám) zajišťují 

kompletní servis (organizační, právní atd.). Do této skupiny patří např. Česká 

unie sportu, Sdružení sportovních svazů České republiky, Česká unie bojových 

umění (která je ale i členem ČUS).  Samy též mohou organizovat a zajišťovat 

vlastní sportovní činnost pro své členy i veřejnost. Pečují o vlastní majetek, 

sportovní infrastrukturu. 

 Organizace, které svým členům zajišťují pouze speciální, účelový servis. Nemají 

žádné vlastní sportovce. Do této skupiny patří např. Český olympijský výbor 

(zajišťuje účast sportovců na olympijských hrách) a Český paralympijský výbor 

(zajišťuje účast sportovců na paralympijských hrách). 

V případě všeobecné sportovní činnosti dochází ze strany organizace pouze k organizaci 

této činnosti. Pokud se sportovec chce účastnit soutěží, musí být členem sportovního 

svazu, který zajišťuje soutěžní činnost, na kterou také získává finanční prostředky ze 

sportovní organizace, pod kterou je veden. Dále jsou organizace, které zajišťují 

univerzitní a školní sport. Patří sem Asociace školních sportovních klubů, Česká asociace 

univerzitního sportu a Česká asociace akademických technických sportů. A rezortní 
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sportovní centra při MŠMT, Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra pro přípravu 

profesionálních sportovců.47  

Jak tedy taková podpora jednotlivého sportovce vypadá uvedu na příkladu. Sama jsem 

jako člen spolku Svazu lyžařů České republiky - úseku alpských disciplín byla zároveň 

členem spolku České unie sportu. Svaz lyžařů získává dotační podporu přidělenou 

zastřešující organizací – Českou unií sportu. Česká unie sportu tedy svazům rozdělí 

dotace například na sportoviště, sportovní akce nebo na reprezentaci. Svaz lyžařů v rámci 

této hierarchie zajišťoval mou soutěžní činnost v České republice i ve světě, a mé členství 

v reprezentačním týmu České republiky. Zároveň jsem byla členem sportovního klubu 

v místě mé sportovní činnosti (spolek coby samostatný právní subjekt), který si již o 

dotace žádá přímo formulářem k MŠMT a dotace je mu poskytována, jako klubu, přímo.48 

Dříve byly veškeré dotace poskytnuty organizacím a rozděleny dále do klubů. Nyní si na 

činnost klubu žádá sám klub. Vedle toho jsem byla členem České asociace univerzitního 

sportu (ČAUS), která zajišťovala účast na univerzitních soutěžích a Univerziádách a 

prostředky získávala ČAUS přímo z MŠMT. Dále jsem jako člen Vysokoškolského 

sportovního centra byla členem resortního centra MŠMT, které zajišťuje reprezentaci 

vysokoškolských sportovců a  získává prostředky  také přímo z MŠMT. Organizace 

sportu a jeho podpory je tedy velmi rozmanitá, a následné přerozdělování prostředků, se 

i z toho důvodu, může zdát chaotické a nesystematické. Na druhou stranu je důležité si 

uvědomit, že se jedná například jen v České unii sportu o 7 411 sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot s 1 131 260 členy. Zajištění veškeré činnosti a organizace takové 

členské základny je složité, obzvlášť když se nejedná o generické spolky, ale o specifické 

potřeby každého sportu a svazu. Co tedy takový sportovní klub z právního hlediska 

vlastně je? 

V publikaci Contemporary sport management uvádí autoři rozdělení sportovních 

organizací na tři typy: veřejné, neziskové a ziskové. Veřejné organizace jsou státní vládní 

organizace, a taktéž orgány na regionální a místni úrovni odpovědné za poskytování a 

realizování sportovních programů49. V České republice patří mezi veřejné organizace 

                                                 
47 Sportovní listy: Sport a stát [online]. 4.8.2017 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

http://www.sportovnilisty.cz/sport-a-stat/organizace-sportu-aneb-co-kdo-ve-sportu-dela/ 
48 Nyní například dotační program Můj klub 2019. 
49 PEDERSEN M., PARS, J. B., QUARTERMAN J., THIBAULT L. (2010).  

Contemporary sport management. 4. vyd., 461 s  
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příspěvkové organizace pod správou města, např. HC Dukla Praha, která je státní 

příspěvkovou organizací Armády České republiky. Nevládní sportovní organizace v ČR 

v rámci organizace sportovní činnosti převládají.50 Jedná se o dřívější občanská sdružení, 

která se poté, co vešel v účinnost nový občanský zákoník, přeměnily na spolky. Oproti 

občanskému sdružení, se tomu v případě spolku moc nezměnilo. Změna nastala pouze ve 

způsobu registrace. Princip občanského sdružení a spolku je však stejný. Jedná se tedy o 

spolky působící v oblasti sportu, upravující si svou organizaci ve stanovách.51 

Hlavním znakem neziskové organizace je, že nebyla založena za účelem zisku. Pokud 

zisk vygeneruje, je ze zákona povinna tento zisk investovat do činnosti za jejíž účelem 

byla založena.52 Další potřebné finanční zdroje získává nezisková organizace z darů, 

příspěvků atd. Výhodou jsou daňová zvýhodnění, jednoduché vedení a možnost vést 

účetnictví ve zjednodušené podobě. K podnikatelské činnosti si téměř každá nezisková 

organizace zakládá k sobě obchodní korporaci akciovou či s ručením omezením, a to 

právě za účelem zisku. Prostřednictvím této korporace poté neziskové organizace 

investují, pořádají sportovní akce nebo provozují reklamní činnost. Takovým případem 

je například Česká olympijská a.s., která je ze 100% vlastněna Českým olympijským 

výborem. Na webových stránkách Českého olympijského výboru se o České olympijské 

a.s. dočteme: 

 „Česká olympijská je oficiální marketingovou agenturou Českého olympijského výboru, 

zajišťuje mediální prezentaci partnerů, ochraňuje olympijskou symboliku na území České 

republiky a podílí se na zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympijských 

hrách. Předmětem její činnosti jsou obchodní, marketingové a reklamní aktivity, které 

jsou prováděny v souvislosti s propagací olympijských symbolů a olympijských myšlenek. 

Česká olympijská (ČO) vytváří ve čtyřletých olympijských cyklech stabilní partnerství s 

finančně silnými společnostmi a směrem k těmto partnerům realizuje smluvní závazky. 

Díky prostředkům partnerů Českého olympijského týmu se ČO podílí na zajištění účasti 

                                                 
50 Tučková,Klára. Principy řízení středně velkého sportovního klubu, Brno: Masarykova univerzita, 2012 
51 Český olympijský výbor má na svých webových stránkách www.olympic.cz k dispozici vzorové 

stanovy, které mohou spolky použít.  
52 Ustanovení §217 a násl. Občanského zákoníku 

http://www.olympic.cz/
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Českého olympijského týmu na olympijských hrách včetně materiálního zabezpečení 

přípravy.“53  

Účelem zakládání právnických osob při sportovních spolcích je tedy podnikání a 

získávání finančních prostředků na činnost samotného spolku. 

3.4 Vícezdrojová podpora sportu 

Organizační struktura podpory sportu, nespočívá jen v dotacích ze státního rozpočtu. Je 

důležité uvědomit si, že zdrojů podpory je hned několik a každý má své nezastupitelné 

místo. Strukturu podpory sportu v České republice zpracovala společnost KPMG v rámci 

prezentace nazvané: Koncepce financování sportu v ČR v roce 2012.54 Podpora sportu 

přichází dle Koncepce z více stran a subjektů. Můžeme rozlišit následující zdroje 

podpory. 

3.4.1 Státní podpora 

Ze strany MŠMT dochází k přerozdělování financí ze státního rozpočtu prostřednictvím 

dotací především sportovním svazům, ČOV nebo Antidopingovému výboru. Od roku 

2016 jsou přidělovány finance přímo do základních jednotek, tj. sportovních klubů a 

tělovýchovných svazů. Další ministerstva jako Ministerstvo obrany či Ministerstvo vnitra 

financuje svá sportovní resortní centra. Právě tyto finance tvoří největší podíl veřejných 

investic do sportu. 

3.4.2 Domácnosti 

Oproti tomu domácnosti tvoří největší podíl soukromých výdajů do sportu. Jedná se 

hlavně o vlastní soukromé výdaje pro konkrétního sportovce nebo členské příspěvky nebo 

dary sportovním klubům. 

                                                 
53 Olympic.cz: Česká olympijská [online]. [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/text/19-

-ceska-olympijska 

 
54  Koncepce financování sportu v ČR Dostupné z: https://www.olympic.cz/financovani/financovani-

sportu/odkazy.html 
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3.4.3 ČOV 

Postavení Českého olympijského výboru je velmi specifické. ČOV dostává prostředky od 

MŠMT, které dále přerozděluje mezi jednotlivé sporty, převážně na sportovní 

reprezentaci. V následující kapitole zmíním i roli ČOV v letech 2014-2016, ve kterých 

byl Český olympijský výbor správcem darů loterijních společností.  

3.4.4 Ostatní zdroje 

Dříve se jednalo o přímé odvody loterijních společností. Situace se v průběhu let změnila. 

Této problematice se věnuji v následující části. 

3.5 Vývoj loterijního zákona a vliv na podporu sportu 

Na závěr této části bych ráda uvedla jednu z forem podporu sportu, která je běžná po celé 

Evropě a v různém rozsahu i v České republice. Financování ze státního rozpočtu 

zařazujeme mezi financování veřejné. Od sponzorů a jiných soukromých subjektů mezi 

financování soukromé. Je na místě zmínit další veřejné financování, a to odvod ze sázek 

a loterií. Výklad o vývoji, vlivu a problematice tohoto financování by vydal na několik 

diplomových prací a také se jím několik vysokoškolských prací věnuje. Ráda bych 

upozornila na problematiku, která má velký vliv na objem peněz kolujících v sportovním 

prostředí. Také právě poslední změny v právních úpravách týkajících se vztahu loterií a 

sportu mění postavení loterií jako sponzora sportu a působnost jednotlivých subjektů. 

3.5.1 Odvody 1989-2011 

Klíčová byla právní úprava zakotvující vztah hazardních her a veřejně prospěšné činnosti. 

Právě odvody z loterijní činnosti  na sport jsou projevem zákonem stanovené povinnosti 

odvádět část výtěžku loterijních společnosti na veřejně prospěšný účel. Všeobecně známá 

je loterijní společnost Sazka a.s., která byla se sportem spjata od svého založení v roce 

1956. Sazka a.s. byla čistě státní podnik, který se následně stal účelovým zařízením 

tehdejšího ČSTV. Sazka a.s. se po roce 1989 přeměnila na akciovou společnost a 

akcionáři byly jen sportovní organizace.55 V zakladatelských smlouvách bylo určeno, že 

90% výtěžku bude odvedeno na veřejně prospěšné účely ve sportu. Dále bylo také určeno, 

na jaké sportovní organizace budou bezúplatně převedeny akciové podíly. SAZKA a.s. 

                                                 
55 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 316 s. ISBN 978-80-210-

6040-1. s. 63 



31 

 

se zavázala respektovat pokyny MŠMT při přerozdělování výtěžku. Přímo ve sněmovním 

tisku 11/18 je uvedeno: „Je tedy zřejmé, že Sazka a.s. je způsobem transformace spíše 

veřejně-právní institucí, která produkuje čistý výtěžek na veřejně prospěšnou činnost v 

oblasti sportu za přímého dohledu státu, než soukromou společností v pravém slova 

smyslu.“ 56. Je tedy zřejmé, že Sazka přinášela do sportu velké množství peněz. O to 

významnější ztráta pro český sport nastala v roce 2011, kdy byl vyhlášen na Sazku a.s. 

konkurz. Jak důležité byly příjmy ze Sazky a.s. můžeme vidět na následujícím obrázku. 

Téměř 60% zdrojů získávaly organizace ze Sazky a.s. Český sport nastalou insolvencí 

společnosti Sazka a.s. přišel o vice než 1,2 mld. Kč. 

  

 

Obr. 1 - Příjmy ústředí zastřešující organizace v roce 2001 57 

 

3.5.2 Odvody po krachu Sazky a.s. 

Také loterijní zákon upracoval financování sportu velmi nevhodně. Společnosti se 

účelově štěpily a rozmělňovaly výtěžky do menších společností a spolků, aby se dostaly 

do co nejmenšího možného procentuálního odvodu, jelikož odvodové sazby byly 

stanoveny progresivně. Samy společnosti si mohly určit, na jaký veřejné prospěšný účel 

finance odvedou. Došlo tedy k účelovému zakládání společností a spolků samotnými 

loterijními společnostmi. Tato situace vedla k silnému podfinancování českého sportu a 

                                                 
56 sněmovní tisk 11/18 - PS PČR, 1994 
57 HOZBA, Vladimír a Jiří NOVOTNÝ, 2008. Vybrané aspekty dotační politiky a její vliv na 

institucionální vývoj a tendence v české tělovýchově a sportu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Dostupné z: https://www.vse.cz/eam/15  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řadě novelizací loterijního zákona. Snahu loterijních společností dostat se do co nejmenší 

odvodové sazby zastavila novelizace, která nastavila plošně jednotnou sazbu minimálně 

20% výtěžku, který musel být odveden na sport.  Druhý problém, odvody společností 

sobě samým, vyřešil zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který upravuje 

také loterijní zákon. Tento zákon totiž zrušil ustanovení o povinnosti odvádět povinnou 

část výtěžku na veřejně prospěšné účely a tato povinnost byla nahrazena odvodem 

z provozování loterií a jiných podobných her, jehož výnos se rozdělí mezi státní rozpočet 

a rozpočty obcí. Právní pojem „odvod na veřejně prospěšné účely“ nahradil pojem 

„odvody z loterií a jiných podobných her“. Problém nastal při dalším přerozdělení ze 

strany obcí. Ty totiž neměly nadále stanovenou povinnost odvádět výtěžek na sport, z 

důvodu zachování autonomie hospodaření obce. Vznikal tedy ze strany sportovních 

organizací apel, aby bylo nynější financování ze strany obcí respektováno, avšak žádná 

taková povinnost nebyla obcím zákonem stanovena. Otevřený dopis Jiřího Kejvala 

uveřejněn na oficiálních stránkách ČOV, který slouží jako úvod pro představení 

novelizace loterijního zákona, upozorňuje na potřebu změny právní úpravy odvodů 

z hazardu.  

Cituji:  „Vážení sportovní přátelé, český sport se nachází na historické křižovatce. Od 

základu se mění jeho financování. Na sklonku minulého roku přijal Parlament České 

republiky novelu tzv. loterijního zákona. Odvody z hazardu již nesměřují do sportu. 

Většina těchto prostředků je nově přidělena do rozpočtu obcí. Podle odhadu Ministerstva 

financí ČR se jedná až o 6,1 miliardy Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení 

ve prospěch obcí o 4,3 miliardy Kč. Podívejte se, kolik peněz navíc získá Vaše obec. 

Zmíněné prostředky byly v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a 

charitativní činnosti. Samotný podíl pro sport činil dlouhodobě více než 50%. Celkově se 

jedná až o 2,5 miliardy Kč. Český olympijský výbor, Český svaz tělesné výchovy, Sokol a 

Sdružení sportovních svazů ČR rozeslal starostům a primátorům všech obcí České 

republiky dopis, ve kterém starosty požádal o přidělení odvodů z hazardu právě na sport. 

Je na každém jednotlivém zastupitelstvu, aby zdroje, které letos získá nad rámec rozpočtů, 

opět použilo především na sport mládeže. Takový postup je v souladu s Koncepcí státní 
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podpory sportu schválenou vládou České republiky 9. března 2011, ale i volebními 

programy všech parlamentních stran.“ 58 

Situace se ovšem nijak nezlepšila a dalším krokem byla novelizace loterijního zákona z 

června 2013, která umožnila slevu na dani pro loterijní společnosti při darování financí 

ČOV na účely sportovní a tělovýchovné, a to až ve výši 25% z dílčího odvodu. ČOV se 

poté stal příjemcem darů, které dále podle klíče přerozděloval. Následně došlo i k 

navýšení odvodových sazeb. Situace ve sportu se zlepšila, avšak celou tuto novelizační 

cestu za zlepšením zbrzdil zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, který vstoupil 

1.1.2017 v účinnost. Tento zákon sice pružně reaguje na moderní trendy v oblasti 

hazardních her, ale již nadále neumožňuje odvod 25% z výnosu do sportu. ČOV tedy 

ztratila možnost přijímat a přerozdělovat finanční dary od loterijních společnosti.59 Nyní 

plynou odvody loterijních společností přímo do státního rozpočtu a prostředky rozděluje 

MŠMT. To se zavázalo kompenzovat ztrátu ČOV a navýšit výdaje na podporu sportu ze 

státního rozpočtu. Média o změně přerozdělování informovaly a zde uvádím citaci 

z  článku Českého rozhlasu: 

„Od roku 2014 mohli provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z 

takzvané „loterijní daně“ na sport prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV). 

Za rok 2016 odvedlo celkem 11 loterijních společností 659,4 milionu Kč. 

Nejvíce peněz z této sumy získávala Fotbalová asociace ČR, a to plných 31 procent (část 

FAČR použila na vlastní aktivity, část přerozdělila hlavně mezi jednotlivé krajské svazy, 

kluby, nadace a spolky). 

Od roku 2017 ČOV o možnost přerozdělovat peníze přišel. Příjmy z loterií plynou přímo 

do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.“ 60 

                                                 
58 dopis Jiřího Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru publikován v akademické práci - 

KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 316 s. ISBN 978-80-210-

6040-1. s. 59) 
59 BENEŠOVÁ, Tina. Nástin vývoje financování českého sportu po roce 1989,  Praha, Univerzita Karlova, 2016, 
str.46 . 

 
60 Český Rozhlas: Zprávy z domova [online]. 28.5.2018 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fotbalova-asociace-penize-z-loterii-pelta-berbr_1805280600_miz 
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Přenesení pravomoci rozdělování prostředků z loterijních společnosti na MŠMT považuji 

za krok k větší transparentnosti, avšak pouze za předpokladu, že i takové rozdělení bude 

dle předem stanoveného klíče dostatečně spravedlivé a efektivní.  

Otázkou je, zda změny v odvodech jsou postačující. Zda by se nemělo brát v potaz, že 

loterijní společnosti již od 20.století byly sice státem tolerovány, ale za možnost 

provozovat velice výnosný a často společenský škodlivý jev, byla společnostem udělena 

povinnost přispívat např. právě na sport, který samotné sázkové kanceláře živí. 

Je tedy nutné nahlížet na financování sportu z hazardních her jako na nutnost a povinnost, 

která má být uzákoněna? Není závislost příjmu loterijních společností z hazardních her 

na objemu odvodu do sportu formou podpory negativního jevu společnosti? Na první 

pohled se jeví jako velice logické, aby z velkého objemu peněz, který je na sport prosázen, 

putovala část zpět do sportu, bez kterého by ani loterijní společnosti nebyly. Avšak 

nejedná se zase jen o podporu sázejících, kteří jsou často diagnostikovány pro závislost a 

stát jim musí například financovat psychiatrickou léčbu? Proč poté výnosy z prodeje 

alkoholu nebo cigaret, jejichž užívání je bezpochyby negativním jevem také, nemají své 

odvody do zdravotnictví? Možná, že právě kdyby prodej alkoholu a příjem peněz 

v oblasti zdravotnictví na sobě byly více závislý, bylo by to morálně mnohem hůře 

vnímané, než financování sportu z hazardních her. Využití daní z hazardu na mě působí 

jako alibismus státu, který sice připouští negativní stránku hazardu, ovšem jedná se pro 

něj o způsob zajištění podpory sportu, o který se nemusí poté tolik starat. Stinná stránka 

podpory závislostí je zde ovšem zřejmá a neřešená, ba dokonce podporovaná. 

Financování sportu z hazardu je dle mého názoru poměrně nestabilní forma podpory a 

stát by měl být schopen zajistit financování sportu z jiného zdroje, se snahou negativní 

jevy, jako je gamblerství, omezit. 

3.6 Podpora činnosti v oblasti sportu ze státního rozpočtu 

v letech 2015-2018 

Na shromážděných údajích ze zákonů o státním rozpočtu z let 2015-2018 popíši vývoj 

financování činnosti v oblasti sportu ze státního rozpočtu, které jsem z jednotlivých 

zanesla do grafu.  
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Graf  1 - představuje roky 2015 - 2018 a výši celkového rozpočtu v oblasti sportu.  61 

Na podporu činnosti v oblasti sportu bylo v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 

vyčleněno 2 981 136 340 Kč, v roce 2016 se částka zvýšila na 3 732 992 758 Kč. 

K výraznému nárůstu rozpočtu v oblasti sportu došlo v roce 2017 a to na 5 644 729 263 

Kč. Tento nárůst byl přislíben ze strany MŠMT z důvodu změny přerozdělování peněz 

z odvodů loterijních společností. V roce 2018 došlo ke snížení finančních prostředků, 

také z důvodů dotačních kauz z roku 2017. Nebylo jasné, zda bude dostatek prostředků 

na splnění všech závazků. V návrhu státního rozpočtu na rok 2019 došlo tedy 

k výraznému navýšení, které má kompenzovat postupné navyšování, které bylo uvedeno 

již v Koncepci státní podpory sportu z roku 2015. 

V rámci výdajového bloku „Podpora činnosti v oblasti sportu“ uvedeného v jednotlivé 

kapitole státního rozpočtu je zabezpečováno plnění úkolů vyplývajících ze zákona        č.  

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění 

pozdějších předpisů dále ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů a usnesení vlády č. 167 ze dne 9. 3. 2011 o Koncepci státní podpory 

                                                 
61 Ministerstvo financí České republiky: Legislativa [online]. [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa 
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sportu v ČR. Právě výše částky z tohoto výdajového bloku je částka, která je následně 

MŠMT na oblast sportu rozdělována. 

Z dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019 je zařazena 

podpora sportu mezi hlavní výdajové priority. Došlo k navýšení o 2,0 mld. Kč na 

celkovou částku 7 mld. Kč.62 Jedná se opravdu o výrazné navýšení a potvrzení stabilní 

ekonomické situace v České republice a možnosti použití vice finančních prostředků i do 

dříve podfinancovaných oblastí. Sloupec roku 2019 ukazuje výši podpory v oblasti sportu 

z návrhu Zákona o státním rozpočtu pro rok 2019. Jedná se zatím o nejvyšší částku, která 

souvisí jak s velmi dobrým ekonomickým stavem České republiky, tak potřebou státu 

v posledních letech investovat do školství a sportu, které je stále podfinancováno. 

Samotný sport by si zcela jistě zasloužil mnohem větší podporu, ale samozřejmě nelze 

jen navyšovat v rozpočtu bez zajištění správného využití. Bohužel ve většině sportovních 

odvětví se stále v největší míře na financování podílí samotné domácnosti, což způsobuje 

nedostatek mládeže ve sportovních klubech nepřímo také zvýšení procenta lidí 

s civilizačními chorobami. Dle mezinárodní studie The Health Behavior in School-aged 

Children se nyní jedná o 80% dětí, které trpí nedostatkem pohybové aktivity63. Tak jako 

v každé oblasti, kde se hospodaří s veřejnými prostředky, i ve sportu je nutné 

nezapomínat na fakt, že je vyžadováno transparentní a účelné vynaložení finančních 

prostředků. Nemělo by být tedy jediným úspěchem schválení vyšší částky ve státním 

rozpočtu, ale také následná intenzivní práce s analýzami a pečlivým výběrem oblastí a 

projektů, které se budou financovat. Je nutné prokazatelně dostat peníze do klubů a zajistit 

skutečné použití prostředků tam, kde se o ně žádalo. Považuji navyšování částky do 

oblasti sportu ze státního rozpočtu za krok správným směrem, ale je to dle mého názoru 

jen začátek revitalizace podpory sportu. 

 

 

                                                 
62 Ministerstvo financí: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu 2019 [online]. [cit. 2018-10-16]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vladni-navrh-zakona-o-

statnim-rozpoctu-c-33048 
63 Lidovky.cz: Zdraví [online]. 15.3.2016 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/ceske-deti-se-potykaji-s-obezitou-a-nedostatkem-pohybu-take-driv-

kouri-a-piji.A160315_133708_ln-zdravi_ELE 
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4 Financování sportu státními dotacemi 

Po vysvětlení problematiky rozpočtového procesu včetně subjektů, kteří se procesu 

účastní a dalších způsobů podpory sportu, se v této části diplomové práce budu zabývat 

nejdůležitější částí celého procesu státního financování sportu, a to státní dotací. Poté co 

jsou finanční prostředky přerozděleny a putují k jednotlivým ústředním správním úřadům 

dle kapitol státního rozpočtu, dostává se hospodaření o úroveň níže, k orgánu, který zná 

problematiku svého oboru a dokáže lépe zhodnotit, kam budou finanční prostředky dále 

poskytovány. Jedním z nástrojů podpory sportu je dotace. Definici dotace uvádí učebnice 

finančního práva následovně: „Dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel.“64. Financování sportu probíhá prostřednictvím různých 

druhů dotací. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu a z místních rozpočtů.65 V rámci 

samostatné působnosti obce a kraje financují sport nejen přes kapitolu školství, která 

zajištuje tělovýchovu na školách, ale také pomocí dotací na konkrétní akce, stejně jako 

na úrovní MŠMT. Úkoly obcí a krajů v oblasti podpory sportu stanovuje zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu v ustanovení § 5 Úkoly krajů a ustanovení § 6 Úkoly 

obcí. Místní rozpočtové politice se v této práci nevěnuji, uvádím tedy jen právní úpravu. 

Dle mého názoru je efektivní, aby se podpoře sportu věnovaly orgány na co možná 

nejnižší úrovni. Právě tak lze zajistit, aby byl poskytovatel co nejlépe obeznámen 

s potřebami žadatele a nedocházelo jen k poskytování finančních prostředků bez 

skutečného ověřování údajů v žádosti a následného plnění dotačních podmínek. 

4.1  Právní postavení dotace  

Postavení dotace upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále zákon 

č.115/2001 Sb., o podpoře sportu. V zákoně o rozpočtových pravidlech je vymezen pojem 

dotace, dále kdo ji poskytuje, jaká pravidla a náležitosti musí mít výzva k podání žádosti 

o dotaci a jak se o ní žádá. V neposlední řadě je v zákoně stanoveno, jakým způsobem a 

proč se dotace snižuje a jak se lze proti tomu bránit. V zákoně o podpoře sportu je 

speciálně upravena podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu, která je 

                                                 
64 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. yd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-440-7, s.114  
65 HODAŇ, Bohuslav a Vladimír HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2658-7 
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poskytována MŠMT subjektům v rejstříku, a koordinace této podpory. Dle ustanovení § 

14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech není na dotaci právní nárok, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak. A dle odst. 2 stejného ustanovení poskytuje dotaci ústřední orgán 

státní správy, jímž je v případě poskytování dotací do sportu právě MŠMT. Dle 

ustanovení § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech nelze podat žádost o poskytnutí 

dotace ústně a zákon přesně vymezuje údaje, který musí být v žádosti o poskytnutí dotace 

uvedeny. Vedle identifikace a obecných náležitostí je nutné uvést požadovanou částku a 

účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen „žadatel 

o dotaci“) žádané prostředky použít včetně lhůty v níž má být uvedeného účelu dosaženo. 

Výzva se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Děje se tak vyvěšením na 

webových stránkách MŠMT.66 Ve výzvě je stanoven okruh oprávněných žadatelů o 

dotaci, lhůta k podání žádostí a další požadavky specifické pro jednotlivé poskytnutí 

dotace. Poskytovatel následně podané žádosti buď vyhoví a dotaci zcela nebo zčásti 

poskytne a ve zbytku zamítne, anebo zamítne zcela. Jedná se o správní rozhodnutí, avšak 

dle ustanovení § 14q odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech není proti rozhodnutí  

přípustné odvolání ani rozklad a obnova řízení se nepřipouští. Od 1.1.2018 je účinná 

novela zákona o rozpočtových pravidlech, která výrazně upravuje dotační proces a jednou 

z novinek je právě i výslovné vyloučení odvolání, rozkladu a obnovy řízení. 

Neuspokojený žadatel o dotaci se po zamítavém rozhodnutí může obrátit na správní 

soud.67 Z důvodové zprávy k novele zákona o rozpočtových pravidlech cituji:  

„Navrhovaná novela zákona upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí ze státního rozpočtu. Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci je upraveno v § 14 rozpočtových pravidel. Je zde upravena žádost o poskytnutí 

dotace nebo návratné finanční výpomoci a rozhodnutí o jejich poskytnutí včetně jeho 

náležitostí. Při vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 

je vyloučeno použití správní řádu a soudní přezkum rozhodnutí. V současné právní 

úpravě je uvedeno, že vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné 

finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje požadované náležitosti. Na 

výše uvedená rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno 

                                                 
66 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sekce sport - investiční a neinvestiční 

dotace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy 

 
67 Novela zákonem č. 367/2017 Sb. 
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jeho soudní přezkoumání. Všeobecně rozšířený výklad tohoto ustanovení byl takový, že 

vyloučení správního řádu a soudního přezkumu se vztahuje jak na pozitivní, tak i 

negativní rozhodnutí (v případě nevyhovění žádosti nemá neúspěšný žadatel možnost 

využít proti rozhodnutí poskytovatele žádné opravné prostředky). Výše uvedená právní 

úprava poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je však 

v souvislosti s vývojem právního řádu a s vývojem judikatury překonaná. Poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je výkonem veřejné správy, 

a proto se na něj vztahuje správní řád, a to i z toho důvodu, že poskytování dotací není 

podřízeno žádnému procesu, který by správní řád plně nahrazoval. Současný právní stav 

se jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Rozpočtová pravidla vylučují použití správního 

řádu na proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního 

rozpočtu, ale zároveň neupravují jiný proces, kterým by se takové poskytování řídilo, což 

je v rozporu s § 180 správního řádu. Je proto třeba upravit vztah poskytování dotací a 

návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. V praxi by 

aplikace správního řádu v plném rozsahu znamenala velkou časovou náročnost celého 

procesu a značný nárůst administrativní zátěže poskytovatelů dotací. Navrhuje se proto 

jednostupňové správní řízení, tedy žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc se 

nebude moci proti rozhodnutí, kterým bude ukončeno správní řízení odvolat ani proti 

němu podat rozklad. Vyloučena bude i obnova řízení. Soudní přezkum rozhodnutí v 

návrhu vyloučen není a účastník řízení se tedy bude moci obrátit se správní žalobou na 

soud. Po podání žaloby ve správním soudnictví může být za účelem uspokojení žadatele 

o dotaci provedeno přezkumné řízení“68. 

Díky této novele získal dotační proces alespoň částečně na formálnosti a postup by měl 

probíhat transparentněji. Nově je jasně stanoveno, že dotační řízení je jednostupňové, 

s možností autoremedury poskytovatele dotace. Důležitá jsou přechodná ustanovení, 

která upravují, na které žádosti se nová zákonná úprava uplatní. V tomto případě 

rozhoduje datum podání žádosti o dotaci. U podaných žádosti do 31.12.2017 je 

rozhodující znění účinné před novelou, tj. neupravující žádný opravný prostředek proti 

zamítavému rozhodnutí. Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, vyplývající 

z výše citované důvodové zprávy a rozsudku rozšířeného senátu NSS sp.zn. 9Ads 

83/2014, stanovila možnost uplatnění obecných ustanovení o správním řízení dle 

                                                 
68 Holec-advokati.cz: Publikace [online]. 28.12.2017 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://www.holec-

advokati.cz/cs/publikace/aktuality/400 
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správního řádu spolu s přezkumem ve správním soudnictví u žádostí, kterým nebylo 

vyhověno. Bylo tedy možné podat odvolání, popř. rozklad. U podaných žádostí o dotaci 

po 1.1.2018 nelze podat opravný prostředek a lze se pouze v případě neúspěchu při žádání 

o dotaci obrátit na správní soud, aby zamítavé rozhodnutí přezkoumal. V rozhodnutí 

rozšířeného senátu uvedeného výše, upřesňuje Nejvyšší správní soud, že přezkum 

poskytnutí nenárokových dotací v dotačním řízení spočívá v přezkumu samotného 

procesu a postupu orgánů při správním uvážení. Meze tohoto uvážení jsou stanoveny 

právními předpisy a podmínkami v dokumentech, na které právní tituly poskytnutí dotace 

odkazují. Z rozhodnutí rozšířeného senátu NSS sp.zn. 9Ads 83/2014 cituji: 

 ,,Prostor pro uvážení správního orgánu má vždy své limity. Ty jsou buď stanoveny 

zákonem, nebo si je musí správní orgán vymezit ve své rozhodovací praxi sám a následně 

je také dodržovat. Předem stanovená kritéria pro rozhodování nesmí být excesivní, tj. 

nemohou například stanovovat diskriminační podmínky, na základě kterých by mělo být 

rozhodováno. Stejně tak nesmí být excesivní či svévolná aplikační praxe poskytovatelů 

dotace. Při rozhodování je nutné zohlednit konkrétní okolnosti daného případu a dbát na 

to, aby při skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 2. 5. 2012, č. j. 1 As 35/2012 – 40, č. 2736/2013 Sb. NSS). V rámci soudního 

přezkumu přísluší soudu posoudit, zda správní orgán z mezí správního uvážení 

nevybočil“. 69 

Právě ke svévolnému stanovení podmínek došlo v roce 2017 při vypsání nových 

programů MŠMT, které čelily velké kritice ze strany odborné veřejnosti. Této kauze se 

věnuji v následující části práce.  

Přezkumné řízení se nepřipouští v dotačním řízení, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 

1 písm. a) správního řádu. Jedná se o případ, kdy se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí 

u správního soudu. V tomto případě může  uspokojit změnou nebo zrušením tohoto 

rozhodnutí v přezkumném řízení poskytovatel dotace. V případě, že se poskytovatel 

důvodně domnívá, že příjemce nedodržel účel dotace či stanovené podmínky, za kterých 

byla dotace již poskytnuta, nemusí poskytovatel vyplatit dotaci nebo její část, pokud byl 

                                                 
69 Holec-advokati.cz: Publikace [online]. 28.12.2017 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://www.holec-

advokati.cz/cs/publikace/aktuality/400 
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tento nižší odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven dle ustanovení § 14 odst. 5 

zákona o rozpočtových pravidlech. Proti tomuto opatření o nevyplacení dotace či její části 

může příjemce podat námitky do 15 dnů ode dne, kdy informaci o opatření obdržel. Dle 

ustanovení § 14e odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech o námitkách rozhoduje ten, 

kdo stojí v čele poskytovatele.  

Vztah poskytovatele a příjemce je dlouhodobě kritizován a v minulosti se zabýval 

následným možným domáháním se ochrany práva příjemce i Nejvyšší správní soud.70 

Problematická absence zákonného opravného prostředku proti rozhodnutí o snížení 

dotace byla napravena novelou provedenou zákonem č. 25/2015 Sb. (novela účinná od 

20. 2. 2015) , kterou byl zaveden speciální opravný prostředek, a to uplatnění námitky. 

Jedná se o prostředek obrany proti rozhodnutí správního orgánu a teprve ode dne doručení 

o rozhodnutí o námitkách se počítá lhůta pro možnost příjemce obrátit se na správní soud. 

Proti samotnému rozhodnutí příslušného správního úřadu o snížení dotace a následně tedy 

rozhodnutí o námitkách lze podat žalobu proti rozhodnutí.71 

Novela zákona o rozpočtových pravidlech pomohla vyřešit několik sporných otázek, 

které byly nuceny v praxi řešit samotní poskytovatelé. Nejednotnost a nepředvídatelnost 

se snad alespoň částečně zlepší a dotační řízení bude mít jasné a zákonem přesně 

stanovené postupy. Zde je nutno podotknout, že z výkladu zákona vyplývá rozdílnost 

pojmů poskytnutá dotace a vyplacená dotace. Poskytnutá dotace je ve chvíli, kdy bylo 

rozhodnuto o poskytnutí. Vyplacená dotace je nejen poskytnuta formou vydaného 

rozhodnutí, ale také doopravdy příjemci převedena na bankovní účet, resp. vyplacena. 

Bohužel v dokumentech a tiskových zprávách samotného MŠMT i sportovních 

organizací jsou často pojmy uváděny rozdílně. Pro účely další analýzy dotačního řízení 

se tedy budu zabývat dotací, o které bylo rozhodnuto a následně proběhlo či neproběhlo 

její vyplacení příjemci.  

Dle mého názoru zákon o rozpočtových pravidlech jasně stanovuje případy, kdy 

poskytovatel již poskytnutou dotaci, tj. po rozhodnutí o poskytnutí dotace, může snížit 

nebo rozhodnout o jejím nevyplacení. Vzhledem k tomu, že poskytovatelem je správní 

                                                 
70  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. Listopadu 2016 -6 Afs 2/2016  

 
71  Ustanovení § 65 soudního řádu správního  
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úřad a Ústava ČR zakotvuje princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, jakákoli 

libovůle je v rozhodování, kdy nebude dotace po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vyplacena, nezákonná. Právě o případy nevyplacených dotací, u kterých však bylo již 

vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, se jednalo v roce 2017.  

Problematické nevyplacení dotace je možné typicky prezentovat na události z roku 2017 

v kauze Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Po obvinění Miroslava Pelty a 

samotné FAČR, bylo zastaveno ministryní školství vyplacení dotace v rámci dotačních 

programů. Bez ohledu na další vývoj, co bylo či nebylo vyplaceno, se na dopisu 

adresovaném tehdejší ministryni školství Kateřině Valachové pokusím demonstrovat 

problematickou úpravu dotačního řízení. Po prohlášení ministryně Valachové v médiích, 

že dotační programy budou zrušeny, se obrátil FAČR na ministryni dopisem ve věci 

Zprávy o vnitřním financování Fotbalové asociace České republiky.72 V tomto dopise 

FAČR argumentuje absencí právního důvodu neposkytnutí dotace (FAČR tím myslí 

nevyplacení) a uvádí, proč postupuje MŠMT při nevyplácení dotací protizákonně. Cituji 

z dopisu, který mi byl poskytnut právním oddělením FAČR: 

,,Asociace předně všeho konstatuje, že do dnešního dne neobdržela: jakékoliv písemné 

rozhodnutí (správní akt) o tom, že se ten či onen dotační program ruší; jakoukoliv 

oficiální informaci o tom, na základě jakých skutečností a podkladů dospělo MŠMT 

k závěru, že se ten či onen dotační program ruší (odůvodnění); jakoukoliv písemnou 

oficiální informaci o tom, proč je ze strany představitelů MŠMT avizován odlišný přístup 

k Asociaci, než k ostatním sportovním institucím. Asociace se neztotožňuje se závěrem, že 

by mělo být jakkoliv problematické v tuto chvíli poskytnout (vyplatit pozn. autora práce) 

Asociaci finanční prostředky z dotačních programů, které akceptovala. Asociace se 

ničeho nedopustila; to, že je v současné chvíli vedena jako obviněná, nemá jakýkoliv vliv 

na odeslání dotačních prostředků; jakýkoliv jiný postoj zakládá půdu pro učinění 

takových závěrů, jakým by byl jednostranný politický zásah do ústavněprávních principů, 

zejména presumpce neviny.“  

                                                 
72 Média informovaly o prohlášení ministryně Valachové, například Český rozhlas:  Irozhlas.cz: Zprávy z 

domova [online]. 9.5.2017 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/letos-

jeste-nebyla-sportovnim-svazum-vyplacena-ani-koruna-vysvetlila-valachova-a_1705091452_dbr 
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Je důležité upozornit, že FAČR byla obviněná právnická osoba a s ohledem na presumpci 

neviny, bylo přesto uplatněno sankcionování neposkytnutím dotace. Vzhledem 

k nepoměru podezřelé částky a potenciálního množství poškozených třetích osob touto 

sankcí, došlo k porušení základních trestněprávních i správně-právních zásad. Za výrazný 

nedostatek v právní úpravě dotačního řízení považuji absentující úpravu situace, kdy jsou 

programy rušeny i přesto, že o dotacích bylo již rozhodnuto. V dotačním řízení se  jedná 

o specifické kroky, na které lze jen těžko subsidiárně použít Správní řád. MŠMT v tomto 

případě postupovala libovolně, dle aktuální situace mediální i ekonomické, bez ohledu na 

odpovědnost za škodu, která v očekávání poskytnuté dotace vznikla. Dále Asociace 

v dopise uvádí právní úpravu, která upravuje dotační řízení a důvod, proč MŠMT 

postupuje protizákonně, když nevyplácí dotace, o kterých již bylo poskytovatelem 

rozhodnuto.  

Cituji z dopisu: ,,V současné chvíli neexistuje právní důvod, proč by Asociace nemohla 

být příjemcem dotace. Problematiku řeší dva zákony, totiž zákon č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o podpoře sportu“), a zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech“), s tím, že pokud jde 

o: zákon o podpoře sportu, ten stanoví, že „Podporu sportu nelze poskytnout osobě, která 

v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila pravidla boje 

proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozila naplňování programu prevence 

ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo která byla pravomocně odsouzena pro 

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný 

čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin.“ 

Asociace však nesplňuje žádný z těchto znaků, neboť je osobou obviněnou; zákon o 

rozpočtových pravidlech, ten pamatuje na obdobnou situaci v § 14, kde stanoví, že 

„Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se důvodně, že její 

příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo 

nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta“; Avšak ani 

tento důvod není dán. Pakliže ministerstvo cítí potřebu prošetřovat finanční prostředky, 

které jsou údajně podezřelé, pak by tak mělo činit nanejvýš ve stejném rozsahu, jako tomu 

je činěno policejní orgány, tj. v rozsahu 9.504.300,- Kč (dále „údajně podezřelá část 

dotačních prostředků“), což je částka, která představuje údajnou výši, o kterou měly být 

na základě údajného jednání pana Miroslava Pelty navýšeny finanční prostředky pro 
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Asociaci z neinvestičních dotačních programů I., II., a V. Vzhledem k tomu, že programy 

I. a II již vyplaceny byly, je Asociace připravena údajně podezřelou část finančních 

prostředků v současné chvíli nenárokovat a stát se tak v současné chvíli příjemcem dotace 

ve výši 374.912.500,-Kč; pokud MŠMT nemá jiných, podrobnějších informací, než 

policejní orgán, neexistuje jediný důvod se domnívat, že by dotace v tomto rozsahu 

nesplňovaly jakékoliv požadavky kladené MŠMT; vzhledem k tomu, že další obviněnou 

osobou je i náměstkyně paní ministryně, dovoluje si Asociace v detailu odkázat na obsah 

obvinění, který je z toho důvodu vedení MŠMT dobře znám.“  

Dle mého názoru je argumentace FAČR správná. Poskytovatel dotace, kterým je MŠMT 

je správní úřad a vystupuje jako správní orgán, jenž může činit jen to, co mu zákon 

dovoluje. Pokud rozšiřuje podmínky nad zákonný rámec, za kterých nelze poskytnout 

dotaci, zcela jistě lze považovat toto jednání MŠMT za překračování zákonných 

pravomocí. Také skutečnost, že podezřelá částka, která začala být v trestním řízení 

prošetřována, je jen zlomek z celkového objemu dotace, a měla být zohledněna 

v případném nevyplacení. Už s ohledem na poškození třetích osob, které byly 

v očekávání poskytnutí dotace, není možné, aby byly takto plošně rušeny programy, o 

kterých již bylo rozhodnuto. MŠMT je dlouhodobě považováno za nejméně 

transparentního poskytovatele dotací a za správný krok tedy považuji změnu legislativy. 

Dotační řízení, které je jedním z nejčastějších nástrojů přerozdělování státních finančních 

prostředků, by mělo být upraveno detailněji. Rozhodně by měly být upraveny nejen 

skutečnosti, kdy poskytovatel nemusí dotace vyplácet, ale také v jaké výši se dotace 

žadateli nevyplatí. Právě po stanovení podezřelé částky byla FAČR doručena výzva 

k akceptaci snížené částky dotace, o částku podezřelou, kterou FAČR akceptovala. Právě 

takový úkon je možno chápat jako rozhodnutí o snížení dotace a vznik závazkového 

vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. Následné hospodaření FAČR již 

počítalo s částkou ve výši akceptované částky z výzvy a chování právnické osoby bylo 

v souladu s péčí řádného hospodáře. Bylo by nesmyslné, aby právnická osoba čekala na 

doručení všech finančních prostředků a neuzavírala smlouvy a nečinila výdaje, které 

s chodem FAČR souvisí. Škodu, která může nevyplacením dotací, o kterých již bylo 

rozhodnuto, vzniknout, je dle mého názoru, povinen poskytovatel nahradit. Tento 

problém nastal plošně u všech sportovních organizací, kterým nebyly finanční prostředky 

poskytnuty. Například Česká unie sportu uvedla pro Český rozhlas: 
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„Česká unie sportu ministryni vyzvala, aby dotační programy na sport prověřila ještě 

před svým odchodem. Podle unie potřebují sportovní svazy už schválené finanční 

prostředky nejen na svou činnost, ale také na zajištění národních soutěží či chodu 

pracovišť. Delší časová prodleva by pro ně a celý český sport měla vážné důsledky.“ 73 

Je na zákonodárci, aby vyjasnil vztah poskytovatele a příjemce. Jedná se sice o dotace, 

na které není právní nárok, ale po rozhodnutí o poskytnutí vzniká poskytovateli závazek, 

jehož nesplněním se vystavuje riziku odpovědnosti za škodu. Je zajímavé, že k poslední 

tabulce na webových stránkách, která informuje o žadatelích, kterým bude dotace 

poskytnuta je uvedeno: „MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního 

charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí 

dotace.“74 Po uvedených problémech vymezení nároku na dotaci, tímto malým dodatkem 

MŠMT vymezuje, v jakém okamžiku nárok na dotaci vzniká a žadatele tím na okamžik 

vzniku nároku upozorňuje. Vydání rozhodnutí je tedy úkonem, který zavazuje 

poskytovatele. Žadateli na uplatnění nároku nestačí pouhá informace z webových stránek 

MŠMT, kde je veřejnost informována o dotovaných projektech či klubech. Jak je tedy 

možné, že v roce 2017, po rozhodnutích o poskytnutí dotace, poskytovatel programy 

zrušil, a to i přesto, že nebyly naplněny zákonné podmínky k nevyplacení dotace 

poskytovatelem? Kroky MŠMT v roce 2017 byly chaotické, neopírající se o platnou 

legislativu a je třeba se zabývat ustanovením, kdy vlastně na dotaci není právní nárok. 

Z výkladu právních norem a vyjádření MŠMT vyplývá, že na dotaci není právní nárok do 

okamžiku vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem. Není možné ze strany 

poskytovatele dotace následně po rozhodnutí o poskytnutí dotace bez zákonného důvodu 

svá rozhodnutí libovolně měnit. Dle mého názoru poskytovateli tímto jednáním vzniká 

odpovědnost za náhradu škody, která v souvislosti s nesplněním závazku vznikla. V této 

souvislosti upozorňuji i na fakt, že předsedové sportovních svazů ručí osobně, tudíž 

nevyplacení dotace a případné zadlužení, které by spolku z půjček na již vzniklé závazky 

vznikly, by poškodily i členy volených či jmenovaných orgánů. Tato povinnost vyplývá 

z ustanoveni § 159 Občanského zákoníku, známé také jako zásada péče řádného 

hospodáře.  

                                                 
73 Český rozhlas: Radio Praha [online]. 10.5.2017 [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/ministryne-valachova-zastavila-dotace-pro-sport-a-pak-

oznamila-rezignaci 

 
74 Tabulka rozdělení dle Výzvy VSA/2 pro rok 2018 dostupná na http://sdv.msmt.cz/file/48215/ . 

http://sdv.msmt.cz/file/48215/
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4.2 Dotační programy podpory sportu 

MŠMT v sekci SPORT poskytuje investiční a neinvestiční dotace v rámci vyhlášené 

Státní podpory sportu na investiční a neinvestiční projekty spolků v letech 2017-2019. 

Tato podpora je vyhlášena v programech se stanoveným zaměřením projektů, na které se 

poskytuje dotace.75 MŠMT vyvěsí výzvy, a to buď v rámci investiční nebo neinvestiční 

dotace. V následujícím textu se zabývám procesem vypsání výzvy a poté samotným 

procesem podání žádosti v souladu s výzvami z roku 2018. 

4.2.1 Investiční dotace  

Jedná se o výzvy k podání žádosti o poskytnutí investiční dotace, které jsou nejčastěji 

poskytovány na podporu financování výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení a 

technické základny sportu. Investiční dotaci je možné prezentovat na základě dokumentu 

MŠMT- VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531 

PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ , 

která je určena pro územně samosprávné celky (tj. pro města a obce) a spolky (tj. 

sportovní kluby a tělovýchovné jednoty). 

,,VÝZVA V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - k 

předložení žádosti o dotaci v rámci programů 133 530 Podpora materiálně technické 

základny sportu 2017 až 2024 Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické 

základny sportu – ÚSC, SK a TJ (dále jen „výzva“)“76 

Takto vypadá úvod Výzvy V3 k investičním dotacím MŠMT pro rok 2019. 

V samotné výzvě k podání žádostí o dotaci se stanoví, kdo je jejím poskytovatelem. 

V tomto případě tedy MŠMT.  Dále výzva stanovuje okruh oprávněných žadatelů o 

dotaci, resp. jejich právní formu. Ve výše citované výzvě může žadatelem být spolek dle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou 

hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku a dále již výše citovaný územně 

samosprávný celek. Tito žadatelé dle harmonogramu stanoveném ve Výzvě činí 

                                                 
75 Edu-pro.cz: edupro consulting [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: 

http://www.edupro.cz/cs/investicni-i-neinvesticni-dotace-na-podporu-sportu-pro-spolky-v-obdobi-2017-

2019/ 
76 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport - Investiční dotace [online]. [cit. 2018-10-17]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48370/ 
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jednotlivé úkony nejpozději k určenému datu. Jedná se o časový rámec, kdy je nutno 

podat žádost o dotaci. Harmonogram určuje, odkdy je možné přijmout žádost, po jakém 

datu již nelze přijmout žádost, dále určuje předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků, 

lhůtu, během které je nutné dotaci vyčerpat a nejzazší termín ukončení realizace dotované 

akce. Vždy je uvedena výše alokace pro danou výzvu. V případě VÝZVY V3 se jedná o 

500 mil. Kč. Dále jsou uvedeny zdroje financování, jedná se o státní rozpočet, jsou 

definovány vlastní zdroje žadatele o dotaci a ostatní zdroje (zdroje územních 

samosprávných celků, jiných dotačních titulů, bankovních institucí apod.). Vlastní zdroje 

žadatele o dotaci jsou zdrojem financování z důvodu spoluúčasti na financování akce. 

Výzva V3 určuje minimální podíl vlastních zdrojů žadatele 30% z celkových způsobilých 

výdajů akce. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně̌ 30% 

přesně (např. hodnota 29,999 % nebude splňovat podmínku výzvy a žadatel bude 

vyřazen). Ve výzvě je dále stanoven limit dotace, a to od 4 mil. Kč              do 30 mil. Kč. 

Při nedodržení těchto limitů je žadatel vyřazen. Specifika výzvy určují cíle výzvy, věcné 

zaměření výzvy, závazné parametry akce a závazné indikátory výzvy. Žadatel se takto 

dozví, na co může  být dotace poskytnuta. Například VÝZVA V3 stanoví: ,,Primárně je 

tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České 

republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. 

Preferovány budou projekty zaměřené na krytá sportoviště.“77 V neposlední řadě je 

důležitý pro žadatele bod Způsobilé a nezpůsobilé výdaje, který žadatele limituje a přesně 

definuje, co lze do výdajů na dotovanou akci zahrnout a co bude poskytovatelem dotace 

uznáno jako způsobilý výdaj a co nikoliv.  Dalším bodem ve výzvě je pak samotný 

Způsob podání žádosti o dotaci, jemuž se věnuji v následující kapitole. 

4.2.2 Neinvestiční dotace    

Oproti investičním dotacím, neinvestiční dotace mívají více příjemců a větší alokaci 

výzvy. Dne 25.9.2018 byla zveřejněna na webových stránkách MŠMT výzva v sekci 

neinvestiční dotace, a to VÝZVA MŮJ KLUB 2019.78 Dotace poskytnutá v rámci této 

Výzvy je dle textu Výzvy určena na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Na rozdíl od 

                                                 
77 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport - Investiční dotace [online]. [cit. 2018-10-17]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48370/ 
78 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport - Neinvestiční dotace [online]. [cit. 2018-10-17]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 
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investičních dotací jsou neinvestiční vymezeny ve Věcném zaměření vždy poměrně 

široce. Ve VÝZVĚ MŮJ KLUB 2019 je stanoveno:  

,,Výzva je zaměřena na podporu:  sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let, 

zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku (SK/TJ), dle 

registrovaných stanov, se zaměřením na děti a mládež ve věku do 23 let, zahrnující také 

údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které jsou ve 

vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou smluvní 

stranou je státní subjekt, obec nebo jiný sportovní spolek).“79 

Je zřejmé, že neinvestiční dotace budou zabezpečovat chod klubů, podporu jejich členů, 

propagaci a sportovní události. Dále Výzva Můj klub 2019, stejně jako Výzva V3, 

vymezuje okruh žadatelů (z okruhu žadatelů jsou vyjmuty obce a města, žadateli mohou 

pouze spolky) a určuje alokaci výzvy. V případě Výzvy MŮJ KLUB 2019 se jedná o 

celkovou alokaci 1,5 mld. Kč. Částka je tedy trojnásobně větší než v případě alokace 

investiční dotace. Ve Výzvě je stanoveno na které výdaje dotaci lze a nelze použít. V 

porovnání s investiční dotací, v případě dotace poskytované na Výzvu MŮJ KLUB 2019 

může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. 

Oproti investiční dotaci se tedy žadatel nemusí na financování dotované skutečnosti 

podílet. Čerpání dotace musí být samozřejmě evidováno v účetnictví dle příslušných 

právních předpisů.80 

Investiční a neinvestiční dotace jsou, jak jsem již uvedla, poskytovány na základě výzev. 

Tyto výzvy jsou postupně zveřejňovány na informačním portálu. Vedle zmíněných 

programů MŮJ KLUB 2019 a VÝZVA V3 byla dne 27.9.2018 vyhlášena výzva 

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE pro rok 2019. Jednotliví žadatelé dle podmínek musí 

posoudit, zda je dotace na podporu jejich činnosti vhodná, a pokud ano následně dle 

stanoveného postupu o příslušnou dotaci požádají. 

                                                 
79 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport - Neinvestiční dotace [online]. [cit. 2018-10-17]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 
80 zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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4.3  Proces žádání o dotace 

Dalším krokem po vypsání výzev na podání žádosti, je samotné podání žádosti o dotaci 

žadatelem. Tento krok je od roku 2016 koordinován na adrese http://is-sport.msmt.cz. 

Cituji popis z webových stránek : “Informační systém IS-SPORT MŠMT je nástrojem, ve 

kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti 

sportu.“81.  Na této adrese se registrují žadatelé o dotaci a následně do systému vkládají 

své žádosti. Právě zde jsou zveřejněny veškeré výzvy a také schválené návrhy rozdělení 

finančních prostředků. Způsob podávání žádostí je stanoven v jednotlivé výzvě. Bez 

ohledu na to, zda se jedná o investiční či neinvestiční dotaci, žadatel podává žádost 

pomocí výše uvedeného informačního systému. Oproti výzvám z minulých let jsou výzvy 

roku 2018 precizněji zpracované, obsahující lepší metodiku hodnocení kritérií při 

rozhodování o přidělení finančních prostředků. Žadatel se tedy registruje do informačního 

systému, vyplní základní údaje o spolku a vyplní žádost online. Následně žádost 

vygeneruje a v listinné či elektronické podobě do datové schránky žádost odešle MŠMT. 

Samotné hodnocení je upraveno metodikou. Právě tato metodika obsažena v jednotlivých 

výzvách je klíčovým prvkem k přerozdělování. Dodržováním metodiky se proces stává 

transparentnější a efektivnější. Žadatelé mohou zjistit, proč jim byla poskytnuta schválená 

výše dotace a proč jiným žadatelů byla poskytnuta částka vyšší či nižší. V samotné 

metodice hraje roli velké množství kritérií. Dle vypsaných programů se například ve 

výzvě – MŮJ KLUB 2019 jedná o velikost členské základny nebo věk jednotlivých členů. 

V neinvestiční výzvě – Výzva V3 jsou kritéria bodově hodnocena a to dle Přínosu 

projektu, souladu s Koncepcí Sport 2025, nebo také dle specifických kritérií jako je 

například zpřístupnění sportovního zařízení handicapovaným osobám.82 Z Výzvy V3 a 

její metodiky cituji: „MŠMT provede formální kontrolu doručených žádostí. Poté bude 

provedeno expertní hodnocení žádosti expertními hodnotiteli dle kritérií věcného 

hodnocení. Následně budou žádosti předány expertní výběrové komisi k dalšímu 

posouzení. Expertní výběrová komise dle úspěšnosti jednotlivých žádostí doporučí jejich 

pořadí ke schválení náměstkovi sekce sportu a mládeže, případně ministrovi školství, 

mládeže a tělovýchovy.”83 Poté, co podané žádosti posoudí expertní komise MŠMT dle 

                                                 
81 Informační systém odboru pro sport [online]. [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: https://is-sport.msmt.cz 
82 Veškeré metodiky a hodnocení kritérií obsahují jednotlivé výzvy zveřejňované na webových stránkách 

www.msmt.cz a www.is-sport.msmt.cz 
83 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sport - Investiční dotace [online]. [cit. 2018-10-17]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48370/ 

http://is-sport.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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metodik k jednotlivým programům, je návrh rozdělení finančních prostředků v rámci 

dotačního programu předložen vedení MŠMT, které tento návrh musí schválit. Výhradně 

náměstkovi MŠMT je výslovně dána pravomoc upravit výši finančního objemu 

poskytnuté dotace ve vztahu k možnostem státního rozpočtu a rozhodnout o poskytnutí 

dotace a její výši konečným rozhodnutím. Vybraní žadatelé budou dle metodiky 

zveřejněni na stránkách MŠMT a obeznámeni dopisem z MŠMT.  

Po zhodnocení kritérií jsou tedy na jednání MŠMT schváleny návrhy rozdělení finančních 

prostředků v rámci jednotlivých výzev. Přikládám tabulku, která obsahuje projekty 

podpořené z Výzvy VSA/2 pro rok 2018. Mezi 14 žadatelů byla rozdělena částka 

38.790.000 Kč. Takovéto zveřejnění má povahu pouze informativního charakteru a  

následně je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. A právě vydáním rozhodnutí o 

poskytnutí dotace vzniká příjemci právní nárok na dotaci. Tato informace je také uvedena 

pod tabulkou na stránkách MŠMT. 

 

„MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na 

dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.“ 

4.4 Kontrola použití dotace 

Po poskytnutí dotace a jejím vyplacení je důležité, aby dotace byla využita dle 

stanovených podmínek. Stále se jedná o státní prostředky, se kterými nemůže příjemce 

libovolně nakládat. Koordinaci poskytování podpory provádí dle ustanoveni § 6d 

115/2001 Sb., zákona o podpoře sportu MŠMT s Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže. Dále samotnou kontrolu použití poskytnuté dotace vykonává MŠMT jako 
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veřejnosprávní kontrolu na základě ustanovení § 39 zákona o rozpočtových pravidlech a 

ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Samotná kontrola probíhá dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Příjemce dotace je povinen při provádění kontroly kontrolujícím osobám umožnit 

kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné 

doklady. Pokud se na základě kontroly dojde k závěrům, že mohlo dojít k porušení 

právních předpisů upravujících hospodaření s dotací, neboli rozpočtové kázně příjemcem, 

je kontrolující osoba povinna dát podnět místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten je 

oprávněn věc posoudit a rozhodnout o případném porušení rozpočtové kázně. Správu 

odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční 

úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Při porušení rozpočtových pravidel 

může MŠMT podle ustanovení §14 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech stanovit, 

že nesplnění podmínek bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka 

dotace. Příjemce musí být bez zbytečného odkladu vyzván k nápravě ve stanovené lhůtě. 

84 Myslím, že samotné zajištění kontroly použití dotace je upraveno dostatečně a správní 

úřady mají jasně vymezené pravomoce. V rámci procesu dotačního řízení považuji část 

samotného procesu žádání za etapu, která by vyžadovala zvýšenou pozornost. Často jsem 

v rozhovorech s právními znalci dotační politiky ve sportovním odvětví slýchala, že 

největším problémem je plošné fiktivní přihlašování členů spolků ve velkém tak, aby 

spolky dosáhly na projekty určené pro žadatele s větší členskou základnou. Bohužel často 

se nejedná o aktivní členství a dochází k neefektivnímu přidělení na úkor spolků s menší 

členskou základnou, ale paradoxně s větším množstvím aktivních členů. 

 

                                                 
84 Způsob použití kontrolované dotace je z uvedených zákonů shrnut také ve Výzvě MŮJ KLUB 2019 pro 

žadatele o dotace. 
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5 Problematika lobbismu v oblasti financování sportu 

Lobbismus a snaha ovlivnit grantovou politiku úzce s celým financováním sportu souvisí. 

O granty není těžké žádat a ani je získat. Výši jednotlivé dotace ovlivní většinou jen pár 

lidí několika úkony. To bohužel mnohokrát způsobuje zasahování do přidělování dotací 

lidmi, kteří hájí vlastní zájmy na obohacení vlastní osoby a nikoliv spravedlivou finanční 

podporu klubu a samotného sportu v souladu se zásadou spravedlivého rozdělení dle 

stanoveného klíče. 

5.1 Dotační kauza 2017 

Již jsem uvedla vymezení vztahu poskytovatele dotace a příjemce, které není upraveno 

zákonem natolik podrobně, aby se předešlo manipulacemi s částkami a rozhodnutími o 

přidělení dotace. Zatím pro veřejnost nejvíce známá kauza dotačních podvodů začala 

v roce 2017 zadržením tehdejšího předsedy Fotbalové asociace České republiky 

Miroslava Pelty, náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové a bývalého 

ředitele odboru sportu pro MŠMT. Ti byli na základě podezření z nezákonného 

zasahování do rozdělování dotací MŠMT několik měsíců odposloucháváni a následně 

vzati do vazby předstižné a koluzní. Obviněni byli z trestného činu Zneužití pravomoci 

úřední osoby, z trestného činu Porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného 

činu Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži. Zajímavé je, že 

poprvé byla obviněna právnická osoba v oblasti sportu, a to samotná Fotbalová asociace 

České republiky. Cílem obviněných bylo získání více finančních prostředků, než na které 

měla Fotbalová asociace České republiky (dále jen „FAČR“) nárok. K této problematice 

se v televizním pořadu České televize Reportéři vyjadřuje i nezisková organizace 

Transparency International, která zdůrazňuje, že ovlivněním výše dotace pro jeden klub 

či sport dochází ke snížení výše podpory pro klub či sport jiný85. Především měl Miroslav 

Pelta právě s pomocí náměstkyně ministryně školství zasáhnout do investičních dotací na 

výstavbu a opravu sportovních zařízení. Miroslav Pelta je většinovým vlastníkem 

jabloneckého fotbalového klubu FK Jablonec, pro který ovlivněním výše dotace získal 

více prostředků, než na které měl nárok. K domluvě o výši dotací a projektů, které mají 

projít, a také prošly, docházelo neoficiálně v soukromých rozhovorech Miroslava Pelty a 

Simony Kratochvílové i přesto, že za tímto účelem je ustanovena expertní komise na 

                                                 
85 Česká televize: Reportéři ČT [online]. 1.10.2018 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/218452801240029/ 
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MŠMT. V rámci vyšetřování bylo vyslechnuto velké množství vlivných osob, od 

jednotlivých ministrů, předsedy Ústavního soudu nebo bývalého premiéra Bohuslava 

Sobotky. Odposlechy jasně ukazují, že sama tehdejší ministryně MŠMT Kateřina 

Valachová dávala své náměstkyni neformální pokyny ohledně klubů, kterým bude dotace 

přidělena. Dle obvinění prosadil Miroslav Pelta se Simonou Kratochvílovou nezákonně 

21 projektů za více než 220 mil Kč. Následně po začátku vyšetřování zakázala ministryně 

Kateřina Valachová, sama vyslýchána, jejich vyplacení. Poté rezignovala, avšak nikdy 

nebyla sama vyšetřována. Obviněn byl významný lobbista a předseda největší sportovní 

organizace Česká unie sportu Miroslav Jansta. Obviněn byl ze zasahování do rozdělování 

dotací pomocí svého vlivu a známostí s vlivnými osobami za účelem dosažení přidělení 

větších finančních prostředků v rámci Programu III., který je určen velkým sportovním 

organizacím, tj. České unii sportu, a to o 11,5 mil. Kč více. Došlo k poškození ostatních 

subjektů, například Českého olympijského výboru, České unie sokolské, ale také 

samotného MŠMT, tudíž České republiky. Navzájem se jednotliví obvinění kontaktovali 

a neformálně se o poskytnutí dotace a výši dotací informovali a následně lobbovali za 

jejich přidělení a zvýšení. Také je zajímavé, že rozhodnutím Vrchního soudu v Praze bylo 

zrušeno rozhodnutí státního zástupce, kterým byl zajištěn majetek Miroslava Jansty. Toto 

zajištění mělo sloužit k následnému zaplacení peněžitého trestu. V odůvodnění usnesení 

uvedl Vrchní soud, že je logické, že Miroslav Jansta měl zájem na přidělení finančních 

prostředků sportovní organizaci, jejímž je předsedou, a že veškeré dokazování bude 

problematické a obtížné. Miroslav Jansta byl nejen předseda České unie sportu, ale také 

předseda Národní rady pro sport při MŠMT. Jak jsem již uvedla v kapitole 2, jedná se o 

poradní orgán při MŠMT. Právě zde narážíme na problematiku a ledabylou úpravu 

jednotlivých prvků grantové politiky. Argument Miroslava Jansty spočívá v poukazování 

na jeho úkol, jakožto předsedy Národní rady pro sport, dohlížet na spravedlivé dělení 

prostředků do sportu. Jen těžko se následně v těchto kauzách dokazují motivy a skutečné 

nezákonné zásahy. V této souvislosti bych ráda poukázala na dle mého názoru nevhodnou 

kumulaci funkcí. Považuji za nepřípustné, aby kdokoli, kdo má pravomoc ovlivnit 

přidělování finančních prostředků jednotlivým subjektům, byl zároveň předsedou nebo 

jiným funkcionářem těchto subjektů. V Národní radě pro sport jsou samozřejmě členové 

proto, aby zastupovali sportovní organizace a svazy. Tato Rada je poradním orgánem a 

chápu ji jako orgán lobující a snažící se o výklad potřeb jednotlivého odvětví. Avšak 

nemyslím si, že lze aby samotní zástupci sportů a organizací měli reálnou možnost 

diktovat si částky, které bez následného přezkumu, jsou přiděleny. Také samotné 
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rozdělování má probíhat na základě metodických pokynů. Tato metodika dle slov 

ministryně Valachové nebyla dokončena a nemohla být použita. Myslím si, že není 

možné přerozdělovat státní prostředky ad hoc a bez metodiky, která by stanovila přesné 

pokyny a ukazatele pro přerozdělování. V roce 2017 byly dotace z programu III. ve výši 

180 mil. Kč, který byl obviněnými osobami ovlivňován, rozděleny jedinou úřednicí, která 

kritéria sama upravovala. Tato úřednice následně Policii ČR nebyla schopna vysvětlit své 

postupy a svá rozhodnutí, tj. kdo a jakou výši dotace měli jednotliví žadatelé dostat. Tento 

nesystematický postup na úrovni ústředních úřadů státní správy je dle mého názoru 

nepřípustný. Nejen, že není možné zpětně kritéria hodnotit a výši jednotlivých dotací 

posoudit, ale dochází k absolutní netransparentnosti, která není ve státní správě dle zásad 

demokratického státu přípustná.86 

Důsledkem této dotační kauzy se stal rozsáhlý problém v podobě nedostatku finančních 

prostředků v klubech. Dotace byly pozastaveny a napříč všemi sporty došlo 

k nemožnému zajištění sportovní činnosti. Nebyly peníze na sportovní akce, na investice 

do sportovišť, ani na zajištění činnosti jednotlivých klubů a jejich členů.   

Ministryně Valachová ještě před svojí rezignací vypsala nové programy a nová kritéria 

bez konzultace s Národní radou pro sport. Z té následně rezignovalo 7 členů, zástupců 

sportovních organizací, kteří dle slov Jiřího Kejvala nesouhlasili s nově vypsanými 

programy, jejichž kritéria byla nesplnitelná a nesmyslná. „Současná situace není chybou 

sportu, ale je krizí státní správy a politiků odpovídající za ni,“ upozornil Miroslav Jansta. 

„Problém vychází z toho, že stát tuto oblast za posledních pětadvacet let zanedbal. 

Potřebujeme důstojný orgán, který bude sport zastupovat a zajistí jeho předvídatelné 

financování,“ dodal.“87  

V dopise adresovaném předsedovi vlády a členům vlády, ve kterém předseda Českého 

olympijského výboru Jiří Kejval, předseda České unie sportu Miroslav Jansta a starostka 

České obce sokolské vyzvali vládu k urychlenému řešení kritické situace ve financování 

sportu a k nápravě zásahu do práv sportovních spolku České republiky a jejich 

                                                 
86 Česká televize: Reportéři ČT [online]. 1.10.2018 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/218452801240029/ 

 
87 Airzone.tv: Home [online]. 8.6.2017 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: 

https://www.airzone.tv/news/rezignace-clenu-z-narodni-rady-pro-sport/ 
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legitimního očekávání. Programy byly MŠMT již schváleny a sportovní spolky svoji 

činnost plánovaly s předpokladem prostředků, které jim MŠMT na základě žádostí 

přidělilo. Právě legitimní očekávání sportovních spolků může způsobit následnou škodu, 

za kterou je MŠMT  odpovědné. 

V této dotační kauze stále nebylo ukončeno vyšetřování. Posledním médii probíraným 

úkonem byl zásah orgánů činných v trestním řízení v červnu 2018 na pražském 

magistrátu k zajištění dalších možných důkazů.88  

Následkem uvedených problémů v dotačních řízení je nedůvěra široké veřejnosti ve 

spravedlivé a zákonné přerozdělování finančních prostředků a volání po změně. Český 

sport je považován za oblast, ve které se ztrácí peníze a často to má vliv i na získávání 

soukromých sponzorů. Sama jsem členem ve Svazu lyžařů a vím, že tak, jak se ledabyle 

zachází s rozdělováním prostředků na úrovni ministerstva, tak se k rozdělování přistupuje 

i na úrovni jednotlivých sportovních svazů. Samozřejmě není možné tento přístup 

generalizovat, avšak téměř každý sport řeší každoročně nejasné přerozdělení, záhadné 

ztráty finančních prostředků či obcházení dotačních podmínek. Věřím, že postupnými 

kroky se situace zlepší. Je nutné dotační řízení vést striktně dle stanovených podmínek, 

kontrolovat samotný proces poskytování dotace a také následné využití. Jen tak je možné 

dosáhnout efektivního financování sportu, které nebude jen nástrojem k páchání trestné 

činnosti. 

                                                 
88 informoval o tom i zpravodaj www.echo24.cz - Echo24: Domov [online]. 19.6.2018 [cit. 2018-10-16]. 

Dostupné z: https://echo24.cz/a/SU3Ki/na-prazskem-magistratu-zasahuje-policie-vysetruje-sportovni-

dotace 
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6  Závěr 

Mým hlavním cílem byla komplexní právní analýza financování sportu ze státního 

rozpočtu. Hlavní důraz jsem kladla na proces, kterým se finanční prostředky ke 

sportovním klubům dostávají a jeho právní úpravu. Pokusila jsem se vytvořit přehled, 

pomocí kterého je možné se seznámit s danou problematikou přerozdělování prostředků. 

Pro vysvětlení základních determinantů ovlivňujících podporu sportu jsem popsala právní 

úpravu od úplného základu – státního rozpočtu. Zhodnocení efektivity výdajů na sport 

ovlivňuje, jak se stát při sestavování státního rozpočtu zachová. Metodologickým 

výzkumem právního prostředí státní dotace účinném v České republice jsem upozornila 

na problémy z něho plynoucí a vymezila možnosti, které se mi de lege ferenda zdají 

aplikovatelné. 

Ústředním orgánem státní správy zajišťujícím podporu v oblasti sportu je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. V práci jsem vymezila působnost MŠMT a popsala dílčí 

úkoly orgánů při samotném MŠMT a jejich vliv na financování sportu. Vedle Národní 

rady pro sport je členy z jednotlivých sportovních organizací a odborníky od ledna 2018 

jmenován Milan Hnilička vládním zmocněncem pro sport. V této souvislosti jsem se 

v práci detailněji zabývala návrhem novely zákona o podpoře sportu, kterou předložil 

právě Milan Hnilička. V případě přijetí této novely by veškerá působnost v oblasti sportu 

dle zákona o podpoře sportu přešla z MŠMT na Národní sportovní agenturu. Bohužel dle 

zjištěných informací a popsané novely zákona se jedná dle mého názoru o neefektivní 

návrh, který pouze změní název ústředního správního úřadu, avšak nadále  problémy 

dotačního řízení nevyřeší. Po důkladném uvážení si myslím, že efektivnější změnou by 

mohlo být přiblížení dotačního řízení žadatelům, a to alespoň na úroveň krajů. Šanci 

v transparentnějším procesu vidím v zajištění důkladné kontroly podaných žádostí a 

samotných žadatelů. Za nejlépe informované spolu s nejmenšími možnými náklady se mi 

pak jeví spolupráce krajských či okresních poboček sportovních organizací, popř. přímo 

krajských úřadů s žadateli. Až posléze prověřené a úplné žádosti již připravené 

k samotnému schválení by byly posílány na MŠMT. Tak by se dalo vyhnout vysokému 

procentu chybně podaných žádostí a nepřehlednosti, kdo a na co skutečně žádá o dotaci. 

Podpora sportu prošla za celé století několika fázemi a výraznými změnami. V práci jsem 

nastínila organizaci podpory sportu od roku 1918, následně po komunistickém převratu 
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až po nynější uspořádání. Po chaotických začátcích souvisejících se vznikem 

Československé republiky začaly vznikat sportovní organizace a systém se začal 

stabilizovat. Právě v organizaci sportovního odvětví za první republiky se mi podařilo 

najít shodné prvky s organizací dnešní. Bohužel následně došlo k převzetí moci KSČ a 

další výrazné diskontinuitě. Během 40 let vlády jedné politické strany byl sport intenzivně 

podporován, a to často velmi populisticky a ve prospěch státu. Navzdory politickým a 

dopingovým problémům se sport těšil mnohonásobně větší pozornosti ze strany státu i 

veřejnosti. Zaujalo mě, jak míra liberalismu a demokracie má vliv na vůli státu podílet se 

na podpoře sportu. Na základě dokumentů zpracovaných na evropské úrovni poukazuji 

na fakt, proč státní výdaje do sportu mohou být pro stát přínosné. Právě investování do 

oblasti sportu přináší státu nejen mezinárodní úspěchy, ale hlavně zdraví občanů, které se 

odráží v efektivitě práce a snížení nákladů na zdravotní péči. Proto v diplomové práci 

řadím výdaje do sportu do výdajů produktivních navzdory své spotřebitelnosti. Na 

samotné financování sportu již nelze nahlížet jen jako na financování každodenní 

volnočasové zábavy či politické přehlídky, ale jako na investování do sociální a zdravotní 

oblasti. 

V samostatné kapitole se věnuji odvodům z loterijní činnosti do sportu. Po roce 1989 

Česká republika stále hledá, jaké postavení k loterijním společnostem zaujmout. Jedná se 

sice o výnosnou oblast, a to jak pro podnikatele tak pro stát, zapomíná se ovšem často, že 

se jedná o sázky na sport a zisk z negativního společenského jevu. V práci jsem tento 

vývoj popsala a pokusila jsem se zdůraznit, jaký vliv mají novelizace právní úpravy na 

objem finančních prostředků ve sportu. I přes silnou argumentaci, že pokud se sází na 

sport, sport má tyto prostředky dostávat alespoň z části zpět, k čemuž také byla založena 

SAZKA a.s., zastávám názor, že podpora sportu by měla přicházet z jiných zdrojů a stát 

by se měl snažit hazardní hry spíše omezovat. Samotné přelévání prostředků mezi 

sportem, které má vést ke zlepšení zdraví a sociálnímu začlenění, a sportovním sázením, 

na němž je polovina patologických hráčů závislá, se mi nezdá správné ani efektivní, 

vzhledem k následné léčbě závislosti hráčů ze státních prostředků. V poslední kapitole 

třetí části jsem ve vypracovaném grafu vyobrazila každoroční navyšování výdajů do 

oblasti sportu a snahu o plnění plánů a koncepcí, které vláda spolu s vymezenými cíli pro 

oblast sportu přijímá. Tendenci navyšování rozpočtu považuji za velmi pozitivní, avšak 

ne za jediné řešení podfinancovaného sportu. Prostor ke zlepšení je dle mého názoru 

hlavně v následném rozdělování prostředků prostřednictvím dotačních řízení. Největší 
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pozornost jsem proto věnovala analýze státní dotace. Státní dotace je nástrojem, jehož 

právní úprava je pro oblast dotační politiky nejdůležitější. V práci popisuji vývoj 

postavení právní dotace a reakci zákonodárce na důrazný apel Nejvyššího správního 

soudu na vyjasnění vztahu dotačního a správního řízení. Dotační řízení je tedy 

jednostupňové a účastník řízení má možnost obracet se se správní žalobou na správní 

soud. Právě Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, nakolik jsou dokumenty k dotačnímu 

řízení důležité. Dokumenty k jednotlivým vypsaným programům mají stanovovat taková 

kritéria pro poskytovatele, aby zde byl prostor pro správní uvážení a zároveň nedocházelo 

k excesivní a svévolné praxi poskytovatelů. 

Věnovala jsem se rozdělením státních dotací a samotnému dotačnímu řízení krok po 

kroku. Právě nedostatek publikací zpracovávajících státní dotaci mě motivoval ke snaze 

prezentovat, co vlastně státní dotace je, kdo může být účastníkem dotačního řízení a kde 

se o takovou dotaci žádá. V neposlední řadě jsem se věnovala časté argumentaci, a to že 

na státní dotaci není právní nárok. Dospěla jsem k názoru, že nynější legislativa obsahuje 

nedostatky, které mohou způsobit žadatelům a poskytovatelům během dotačního řízení 

problémy a je třeba změny právní úpravy.  

Nelze opomenout problémy související s přerozdělováním finanční podpory na úrovni 

MŠMT a jednotlivých sportovních organizací a klubů. V roce 2017 došlo k výjimečně 

chaotické situaci napříč všemi sportovními odvětvími. Po plošném zrušení programů, o 

kterých již bylo v dotačních řízeních rozhodnuto, se bez vidiny finanční podpory ocitlo 

tisíce členů sportovních klubů. V diplomové práci jsem dospěla k názoru, že zrušení 

programů bylo ze strany MŠMT nejen nedůvodné, ale hlavně nezákonné, jelikož po 

samotném rozhodnutí o poskytnutí státní dotace již příjemci právní nárok vzniká. Ze 

strany poskytovatele musí dojít k dodržení termínu vyplacení, s výjimkou v zákonem 

stanovených případech. Dospěla jsem k názoru, že v případě nevyplacení poskytnuté 

dotace, vzniká poskytovateli odpovědnost za škodu. Na nejdiskutovanějším případu 

Fotbalové asociace České republiky demonstruji tento problematický krok MŠMT a 

pomocí právní analýzy celé kauzy poukazuji na nedostatky právní úpravy. S ohledem na 

skutečnost, že státní dotace je nejpoužívanější nástroj k financování sportu, je dle mého 

názoru nutné upravit detailněji práva a povinnosti nejen poskytovatele státní dotace, ale 

také práva a povinnosti samotných žadatelů. Nynější legislativa tedy obsahuje nedostatky, 

které mohou způsobit žadatelům a poskytovatelům během dotačního řízení problémy. 
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Navzdory těmto nedostatkům však zaznamenávám snahu MŠMT o přehlednější systém, 

např. novým Rejstříkem sportovců a sportovních klubů nebo detailnějšími metodikami 

k jednotlivým programům. 

Financování sportu ze státního rozpočtu se neustále vyvíjí. S ohledem na tlak ze strany 

veřejnosti se dají očekávat reorganizační změny a snahy o očištění samotného 

sportovního prostředí. Nadále ovšem zůstane státní dotace hlavním nástrojem 

k přerozdělování finančních prostředků a je nutné nejvíce pozornosti věnovat dotačnímu 

řízení a zlepšení jeho efektivity. Ať už poskytovatelem dotace bude Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentura nebo jiný správní úřad, tím 

nejdůležitějším prvkem musí být transparentnost a zajištění skutečné podpory skutečným 

členům sportovních klubů v co největší možné míře. 
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občanské společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 

978-80-244-2658-7. 

 Sněmovní tisk 11/18 - PS PČR, 1994 

2. Seznam použitých internetových zdrojů 

 Radim Boháč katedra finančního práva a finanční vědy PF UK [online]. 

[cit.prednaska z rozpoctoveho  prava I.]. Dostupné z: http://www.radimbohac.cz 
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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. 

Klíčová slova: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

financování sportu, státní dotace, dotační řízení, poskytovatel dotace, 

příjemce dotace  

Legal aspects of sports financing from the 

government budget 



 

 

Abstract 

The present thesis deals with legal aspects of sports financing process. Sports financing 

from the government budget, constitutes the greatest fraction of income to sports 

organizations and sports clubs. The present study scrutinizes the legal aspects of financial 

support of sports from the government budget, via thorough analysis anchored in legal 

research. Individual sections of the thesis ponder the redistribution of funds from the 

government budget. First, it explains how the whole process of funding from the state 

budget commences, what actors are involved in it and also what volume of financial aid 

is granted to the department of sport. The thesis describes and evaluates the individual 

parts of the process, which has led to an overview of the entire issue of state financing of 

sport. It also outlines the development of sports support throughout the past century and 

further explains why effective legislation is still considered to be inadequate. The present 

study further illustrates the current institutional provision of sport support system. The 

thesis deals with the issue of sports financing from levies on lottery companies and its 

influence on the support of sport. The governing point of the present thesis is the notion 

of state subsidy, as an instrument for the redistribution of funds. Moreover, an outline has 

been drawn up, making the reader aware of how the state subsidy is regulated from the 

perspective of law and what options the engaged parties have available. The application 

process for subsidies is described in detail, including the findings about possible 

legislative regulation. For that reason, it closely scrutinises subsidy programmes and 

elements related to calls for applications for a subsidy. Furthermore, the present study 

describes the relationship between the provider and the applicant and the related legal 

shortcomings. The thesis also deals with the amendments of relevant laws and their 

effectiveness in practice. The study equally monitors the legislative initiative and their 

potential impact on the transparency of the support of sports. In conclusion the thesis 

deals with an issue, which occurred in 2017 in a subsidy scandal, having attracted 

attention of the general public. It is precisely on this case, that the thesis demonstrates the 

problematic legal regulation and draws attention to the need to ensure more efficient 

subsidy proceedings.  

Key words: Minister of education and sports, sports financing, state subsidy, 

subsidy, subsidy provider, subsidy recipient


