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V předkládané rigorózní práci se zabývám problematikou organizace financování sportu 

v České republice a ve vybraných evropských státech.  Daná problematika je velmi aktuální, a 

to nejen díky novému ústřednímu správnímu úřadu, ale i pozornosti médií, jenž se na 

financování sportu v České republice stále častěji upírá. 

Rigorózní práce je členěna na 5 částí. Na úvod se věnuji státní správě v oblasti sportu a úlohám 

jednotlivých subjektů. Představuji nový ústřední správní úřad s pravomocí podpory sportu, a to 

Národní sportovní agenturu. V práci popisuji dále právní úpravu podpory sportu a také její 

praktické fungování. Těžištěm organizačního zajištění je právní úprava a pravomoci ústředních 

správních úřadu. V druhé části se věnuji veřejným i soukromým zdrojům podpory sportu. 

Podrobně vysvětluji úskalí dotačního řízení, kterým si žadatel při snaze o získání dotačních 

prostředků musí projít a navrhuji efektivnější řešení. Věnuji se také již bývalému financování 

sportu z hazardních her a problematice sponzorských smluv v soukromém sektoru. Ve třetí 

části popisuji úlohu Evropské unie v oblasti podpory sportu a navazuji podrobným výkladem o 

veřejné podpoře ve sportu v části čtvrté. 

Tato rigorózní práce je první prací, která se snaží o komplexní analýzu podpory sportu v České 

republice. Důraz je kladen také na soulad s právem Evropské unie, a to hlavně ve vztahu 

k veřejné podpoře. Napomohl mi náhled do tématu v mé každodenní práci, mnou zpracovávané 

žádosti o notifikace předkládané Evropské komisi a spolupráce s Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže. Sport a veřejná podpora je jak právními předpisy, rozhodnutími Evropské 

komise nebo judikaturou jen minimálně dotčené téma a dává prostor poskytovatelům i 

žadatelům k různým výkladům. Nejsou opomenuty ani určité problematické aspekty a navržená 

řešení. Na závěr se v páté části věnuji popisu a komparaci podpory sportu ve vybraných 

evropských státech, a to Francii, Finsku a Slovensku. 

V práci hodnotím dosavadní systém financování sportu v kontextu právních úprav jiných zemí 

z teoretického i praktického hlediska. Jsou předestřeny úvahy de lege ferenda k dané 

problematice, včetně případných podnětů zaměřených na budoucí právní regulaci 

inspirovanými zahraničními právními úpravami. 

 


