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ABSTRAKT 

Financování sportu z veřejných rozpočtů v Dánsku v porovnání 

s Českou republikou 

Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je podat ucelený pohled na strukturu 

financování sportu z veřejných rozpočtů v Dánsku. Dalším cílem je vytyčení hlavních 

rozporů v dánském a českým způsobu financování. 

Metody: V této práci byla použita analýza dokumentů ke zjištění způsobů financování 

sportu v Dánsku. Byl rozebrán systém finančních toků z veřejných rozpočtů do 

konkrétních programů, sportovních klubů a sdružení pomocí popisné analýzy. Tento 

systém byl dále podroben komparaci se systémem českým. 

Výsledky: Výsledkem této práce je přesný pohled na financování sportu z veřejných 

rozpočtů v Dánsku a vytyčení největších rozdílů mezi českým a dánským systémem 

financování. 

Klíčová slova: veřejný sektor, veřejné finance, veřejná ekonomie, analýza dokumentů, 

komparativní analýza, sportovní orgány ČR, sportovní orgány Dánsko, financování 

sportu Dánsko, financování sportu ČR 
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ABSTRACT 

Funding of sport from public budgets in Denmark in comparison with 

Czech Republic 

Goal: Main goal of this thesis is to make a complex view of funding of sport from 

public budgets in Denmark. Other goal is to set out the main differences between Czech 

and Danish model. 

Methods: In this thesis was used the analysis of documents to find out how is the sport 

funded in Denmark. Also was used the descriptive analysis to describe system of 

financial flows from public budgets to concrete programs, sport clubs and organizations. 

This system was subsequently compared with the Czech. 

Results: Main result of this thesis is the specific view of the funding of sport from 

public budgets in Denmark and setting out the main differences between Czech and 

Danish model of funding. 

Key words: public sector, public finance, public economics, document analysis, 

comparative analysis, sports authorities Czech Republic, sport authorities Denmark, 

funding of sport in Czech Republic, funding of sport in Denmark 
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1 ÚVOD 

V posledních desetiletích v Dánsku značně vzrostla atraktivita sportu. Dříve nebyl 

sport považován za výdělečnou oblast, což dokazuje i fakt, že profesionální sport se 

v Dánsku začal rozvíjet až po roce 1980. Momentálně je sport jedno z nejrychleji 

rostoucích průmyslových odvětví.  

Skandinávský sport byl odjakživa pořádán dobrovolnými organizacemi, v Norsku 

se ovšem v 90. letech vydal spíše ziskovou cestou, zatímco v Dánsku směřoval 

neziskově. Posledních sto padesát let vládla dánskému sportu tvrdá ruka veřejné 

politiky, v posledním desetiletí ustoupil ale vliv vlády do pozadí a sport nyní ovládají 

dobrovolné organizace, které určují jeho směr. Vláda často zasahuje pouze do školní 

tělesné výchovy, naopak zásahy do dobrovolných organizací jsou téměř nulové. Tyto 

organizace tedy mají značnou autonomii. 

Velkým přínosem financí ve sportu jsou loterijní společnosti, ale i stát má na 

rozvoji sportu velký podíl. Neobvyklá je silná finanční podpora pro stavbu nových 

sportovišť, která je hlavním nástrojem veřejné politiky.  

Dánské děti jsou už od mala vedeny sportovní cestou, veřejnost chce poukázat na 

to, že sport prospívá jak zdraví, tak blahu lidí. Většina dětí sportuje v dobrovolných 

organizacích i komerčních jednotách. Děti jsou samozřejmě více sportovně aktivní než 

dospělí, ale i to se v posledních dekádách mění a zejména starší lidé začínají více 

holdovat sportu. Pro ně se v posledních letech začala masově stavět fitness a wellness 

centra. 

Nejvíce rostoucími odvětvími sportu v Dánsku jsou zejména fotbal, házená, hokej a 

cyklistika. Do předních míst oblíbenosti se rychle dostává i golf.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Tato bakalářská práce má za cíl podat ucelený pohled na strukturu financování 

sportu z veřejných rozpočtů v Dánsku. Současně se zabývá i strukturou financování 

sportu v České republice a nabízí tak pohled na dva odlišné systémy financování sportu.  

Tyto dva systémy se historicky i kulturně liší, nelze je tedy přesně porovnávat, ale je 

možné podat subjektivní návrhy na možná vylepšení. 

Hlavním úkolem je získat všechna dostupná data týkající se sportu, financování 

sportu, veřejných rozpočtů a sportovních organizací v Dánsku. Tyto data zpracovat a 

použitím popisné analýzy popsat fungování dánského veřejného sportovního sektoru. 

Druhotným úkolem této práce je porovnat dánský a český způsob financování 

sportu z veřejných zdrojů, což nemá za cíl ukázat přímé nedostatky či výhody některého 

z nich, ale pouze poukázat na možné cesty, kudy by se mohla veřejná politika sportu 

ubírat. Je zřejmé, že nelze implementovat jeden systém na ten druhý, ale je možné 

vytyčit určité možné změny, kterými se posléze může někdo inspirovat k vypracování 

další bakalářské práce. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Veřejný sektor 

Dle Tetřevové (2008) neziskový veřejný sektor „představuje tu část národního 

hospodářství (přesněji neziskového sektoru), která je financována z veřejných financí, je 

řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá 

veřejné kontrole.“ (21, s. 27) 

Strecková a Malý (1998) vidí veřejný sektor jako „část národní ekonomiky, ve 

které subjekty produkující statky získávají prostředky pro svoji činnost cestou 

přerozdělovacích procesů.“(18, s. 10) 

Veřejný sektor doprovází každého člověka od narození až do smrti, každodenně se 

s ním setkáváme a jeho existence je pro nás nezbytná. Důležité pro oddělení od 

soukromého sektoru je, že veřejný sektor není ziskový. 

Znaky veřejného sektoru (21): 

 Veřejný sektor je sektorem netržním, neřídí se tedy střetem nabídky a 

poptávky, ale jinými tržními mechanismy. 

 Veřejný sektor je, jak již bylo řečeno, neziskovým sektorem. Primární tedy 

není dosažení zisku, ale dosažení maximálního užitku. 

 Tento sektor je financovaný z veřejných financí, tedy veřejných rozpočtů, 

jejichž příjmem jsou zejména daně. 

 Je řízen a spravován veřejnou správou, tedy státní správou a samosprávou. 

 V tomto sektoru se rozhoduje veřejnou volbou – kolektivním 

rozhodováním. 

 Tento sektor podléhá veřejné kontrole – přímé nebo zastupitelské. 

Funkce veřejného sektoru (21): 

 Ekonomická (např. vytváření pracovních příležitostí) 

 Sociální (např. zvyšování kvality života občanů) 

 Politická (např. zajištění demokracie) 

 Etická (např. podpora solidarity občanů) 
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Obrázek č. 1 Pestoffův model národního hospodářství 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 16. ISBN 978-80-86929-54-5. 

Duben (2003) uvádí, že „státní zásahy do ekonomiky a ostatní činnost veřejného 

sektoru jsou nezbytné pro chod celého národního hospodářství i pro život společnosti 

jako celku. Veřejný a soukromý sektor vytváří smíšenou ekonomiku a působí v těsných 

vazbách a vztazích.“ (2, s. 94) 

S pojmem veřejný sektor velmi úzce souvisí veřejná politika. Pojem veřejná 

politika můžeme pojmout v širším a užším pojetí. Veřejná politika v širším pojetí se 

zejména zabývá formováním veřejného zájmu, kdež to veřejná politika v užším pojetí se 

zabývá hlavně jednotlivými částmi globálně pojaté veřejné politiky. (21) 

Dalším pojmem důležitým pro veřejný sektor jsou veřejné služby, tedy organizace 

financované z veřejných prostředků (nemocnice, školy, domy sociální péče, apod.). 

Z hlediska managementu všech organizací patřících do veřejného sektoru  je klíčové 

především řízení poskytovaných služeb. 

V souvislosti s veřejným sektorem můžeme také použít ekonomický pojem veřejné 

statky.  Veřejné statky jsou jedním z charakteristických produktů veřejného sektoru. 

Ovšem ne všechny veřejné služby jsou veřejnými statky - veřejný sektor může 

poskytovat i soukromé statky. 

Hobza a Hodaň (2010) ve své knize označují veřejný sektor za „důsledek a produkt 

veřejného financování na straně jedné, a zároveň ‚motor‘ vyvolávající nepřetržitý 

koloběh prostředků v rámci veřejných financí na straně druhé…K vysvětlení přívlastku 
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‚veřejný‘ lze i v tomto případě uplatnit argumentaci o přesunu kompetencí mezi státní 

správou a místní správou.“ (9) 

3.2 Veřejná ekonomie 

Dle Streckové a Malého (1998) je veřejná ekonomie „vědní disciplínou, zkoumající 

strukturu, fungování a efektivnost té části národního hospodářství, která má neziskový 

charakter a je financována z přerozdělovacích procesů.“ (18, s. 2) 

 Dle Tetřevová (2008) veřejná ekonomie „představuje vědní disciplínu, která 

zkoumá příčiny existence, strukturu, principy fungování a efektivnost neziskového 

sektoru, tedy té části hospodářství, která má neziskový charakter a ve které nepůsobí 

zákonitosti trhu.“
 
(21, s. 12) 

Veřejná ekonomie tedy zkoumá část hospodářství, která je ovlivněna veřejnou 

mocí. Dále se dělí podle dvou kritérií, podle kritéria problémů a podle kritéria 

jednotlivých subjektů veřejného sektoru. Podle kritéria problémů, které jsou příbuzné 

všem disciplínám ve veřejném sektoru, se člení na veřejné finance, teorii veřejného 

sektoru, efektivnost veřejného sektoru, teorii veřejné volby, teorii veřejné kontroly a 

další. Podle kritéria jednotlivých subjektů veřejného sektoru jsou disciplíny jako 

ekonomika sociálního zabezpečení, ekonomika veřejné správy, ekonomika školství, 

ekonomika neziskových organizací a další. 

 Tetřevová (2008) také definuje ekonomiku veřejného sektoru jako „aplikovanou 

vědní disciplínu, která využívá poznatků veřejné ekonomie při zkoumání struktury a 

zákonitostí fungování jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Zabývá se vzájemnými 

vztahy a procesy mezi organizacemi a institucemi veřejného sektoru, ale i vztahy 

k ostatním subjektům národního hospodářství.“
 
(21, s. 13) V případě této bakalářské 

práce jde tedy o sport jako odvětví veřejného sektoru a sportovce jako subjekty 

národního hospodářství. 

Duben (2003) rozděluje ekonomii a ekonomiku veřejného sektoru do tří oblastí: 

„podle poznání toho, ve kterých ekonomických aktivitách by se měl veřejný sektor 

angažovat, pochopení a předvídání následků vládních opatření a vyhodnocení 

alternativních opatření.“ (2, s. 100) 
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3.3 Veřejné finance 

Dle Tetřevové (2008) veřejné finance představují „vědní disciplínu, jež se zabývá 

zkoumáním finančních toků, které zabezpečují fungování veřejného sektoru. Předmětem 

jejich zájmu jsou peněžní vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a 

užitím peněžních fondů, spojených s činností veřejných institucí.“ (21, s. 14) 

Strecková a Malý (1998) označují veřejné finance za „nedílnou a mimořádně 

významnou součást veřejné ekonomie. Jsou jedním z nástrojů realizace veřejné politiky 

a jsou v podstatě určující pro existenci, rozsah, strukturu a fungování veřejného 

sektoru.“ (18, s. 75) 

Jde tedy o specifické finanční vztahy a operace, které probíhají v rámci veřejné 

ekonomiky mezi veřejnou správou a ostatními subjekty (občané, domácnosti, firmy, 

apod.), jak můžeme vidět na následujícím obrázku. Peněžní vztahy těchto skupin se 

vyznačují využitím principů nenávratnosti (například platba daní nám nezaručuje 

navrácení tohoto výdaje), neekvivalentnosti (platba, kterou vynaložíme, nám nezaručuje 

stejnou výši plnění od druhého subjektu) a nedobrovolnosti (finanční vztahy ve veřejné 

ekonomice vycházejí ze zákona). 
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Obrázek č. 2 Finanční toky při programovém financování ve smíšené ekonomice 

 

Zdroj: OCHRANA, F. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (jejich 

tvorba, hodnocení a kontrola). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-

80-7357-644-8. 

Hobza a Hodaň (2010) označují veřejné finance jako pojem „sloužící k označení 

čistě finančních operací, vztahů a nástrojů realizace již uvedených činností (tj. 

veřejného zabezpečení určitých statků, poskytování transferů nebo stimulací subjektů 

k nějakému chování), pak pojem ‚veřejný sektor‘ slouží k označení určité části 

národního hospodářství.“ (9, s. 21) 

3.4 Veřejné rozpočty 

Ochrana (2005) vymezuje, jaké nástroje jsou potřeba k podpoře a realizaci veřejné 

politiky. „K podpoře a realizaci veřejné politiky je potřebné hledat takové nástroje, 

které umožní sledovat její účinnost a efektivnost. Jedním z vhodných nástrojů je veřejný 

rozpočet, poněvadž jeho prostřednictvím jsou realizovány a finančně kryty cíle 

veřejných politik. Metodicky vhodně sestavený rozpočet se může proto stát nástrojem 

řízení a kontroly veřejných politik, neboť každá veřejná politika potřebuje k realizaci 
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svých cílů zdroje. Veřejný rozpočet se tak může stát významným prostředkem 

strategického vládnutí.“ (13, s. 4)  

Veřejné rozpočty jsou nástrojem veřejné správy k zajištění finančních prostředků 

pro plnění jejích úkolů a povinností. Příjmy veřejných rozpočtů jsou primárně daně, 

tedy prostředky získané na základě principu nenávratnosti, neekvivalentnosti a 

nedobrovolnosti. Ve veřejném sektoru rozhoduje veřejná volba a vše podléhá veřejné 

kontrole, stejně tak je tomu i u veřejných rozpočtů. 

Veřejný rozpočet je finanční plán určitého úseku, tedy jeho bilance příjmů a výdajů. 

Veřejné rozpočty se sestavují na jeden kalendářní rok. Tyto rozpočty jsou samostatně 

sestavovány a schvalovány. 

Soustava veřejných rozpočtů: 

1. ústřední rozpočet v zemi (federální nebo státní rozpočet podle 

státoprávního uspořádání) 

2. rozpočty územní samosprávy (tzn. rozpočty obcí a vyšších stupňů 

územní samosprávy – krajů, provincií apod.) 

3. rozpočty veřejných podniků a neziskových organizací ve veřejném 

sektoru 

Uspořádání veřejných rozpočtů souvisí se státoprávním uspořádáním daného státu. 

Veřejná moc může být různě členěna a každá vládní úroveň hospodaří ze svého 

vlastního rozpočtu. Tedy čím složitější vládní uspořádání, tím složitější je soustava 

veřejných rozpočtů. 

3.4.1 Veřejné rozpočty v České republice 

Dle Ochrany (2005) veřejné rozpočty v ČR „existují ve formě tzv. veřejné 

rozpočtové soustavy. Veřejná rozpočtová soustava je v ČR členěna do dvou základních 

rovin: centrální a samosprávné. Tato struktura vychází ze skutečnosti, že ČR je 

unitárním státem.“ (13, s. 5) 
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Obrázek č. 3 Veřejná rozpočtová soustava v ČR 

 

Zdroj: OCHRANA, F. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického 

vládnutí: Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Praha: CESES FSV UK, 2005. 

s. 5. ISSN 1801-1632.  

Stát má oproti soukromým subjektům možnost vybírat daně, což představuje 

ohromné potenciální zdroje příjmů. Rozpočet dává představu o tom, co vláda dělá, kam 

peníze jdou a odkud přicházejí, představuje peněžní toky státu (výdaje a příjmy).  

Ministerstvo financí (1997) vymezuje veřejné rozpočty takto: „Pojmem ‚veřejné 

rozpočty centrální úrovně‘ se rozumí státní rozpočet, státní fondy, Fond národního 

majetku, Pozemkový fond, fondy zdravotních pojišťoven, fondy organizačních složek 

státu a státní finanční aktiva...pojmem ‚veřejné rozpočty územní úrovně‘…rozpočty a 

fondy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí. " (35) 

 

 

 



16 

 

Schéma č. 1 Vazby v rámci veřejné rozpočtové soustavy na ostatní subjekty v ČR 

Zdroj: HAMERNÍKOVÁ, B.: Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných 

financí. Studie NHÚ J. Hlávky č. 7. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 92 

s. ISBN 802384556X. 

3.4.1.1 Státní rozpočet 

Dle Bakeše (2009) můžeme státní rozpočet v nejširším pojetí chápat „jako produkt 

historického vývoje společnosti a její ekonomiky a charakterizovat jej jeho zásadní 

funkcí, tj. jako dokument chválený nejvyšším orgánem státu, zákonodárným sborem, a 

stanovující předpokládané příjmy a výdaje státu na jednoroční období. " (1, s. 76) 

Státní rozpočet ČR nám dává nahlížet do hospodářství České republiky, tento 

rozpočet přímo spravuje Ministerstvo financí. Jeho podíl na celkových příjmech 
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rozpočtové soustavy je kolem 80 %, je tedy nejvýznamnějším nástrojem stabilizační 

politiky ČR.  

Účet státního rozpočtu stanovuje Česká národní banka, tedy centrální banka. Tento 

rozpočet schvaluje Poslanecká sněmovna na základě návrhu Ministerstva financí a 

vlády ČR. Přijímání státního rozpočtu popisuje zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech. Návrhy zákona o státním rozpočtu ČR pro příslušné roky najdeme na 

webových stránkách Ministerstva financí. 

3.4.1.1.1 Příjmy státního rozpočtu 

Příjmy státní rozpočtu dělíme na běžné, kapitálové a ostatní. 

1. Běžné  

a) daňové (DPH, spotřební daně, daň z příjmu právnických osob, daň 

z příjmu fyzických osob, majetkové daně – dědická, darovací a daň 

z převodu nemovitostí, silniční daň, ekologické daně, clo, ostatní - 

daňové nedoplatky z předchozích let)  

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti  

c) nedaňové (např. příjmy z pronájmu státního majetku, přijaté úroky, 

sankce za porušení rozpočtové kázně, splátky půjček atd.) 

2. Kapitálové (např. příjmy z emise státních obligací, přijaté splátky z vládních 

úvěrů a půjček, z prodeje nemovitého majetku, z prodeje akcií a 

majetkových podílů) 

3. Ostatní (jedná se o přijaté dotace) 

3.4.1.1.2 Výdaje státního rozpočtu 

Výdaje státního rozpočtu dělíme stejně jako příjmy. 

1. Běžné  

a) neinvestiční nákupy a související výdaje (platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci, povinné pojištění placené zaměstnavatelem, 

výdaje na státní politiku zaměstnanosti, dluhová služba – úroky) 

b) neinvestiční transfery obyvatelstvu (na běžných výdajích se podílí 47 %) 

- jedná se o starobní důchody a sociální dávky 

c) neinvestiční dotace (podnikatelským subjektům, neziskovým a 

podobným organizacím) 
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d) neinvestiční transfery (veřejným rozpočtům centrální úrovně, veřejným 

rozpočtům územní úrovně, do zahraničí) 

e) neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím  

2. Kapitálové (splátky úvěrů a půjček, nákup cenných papírů, investiční výdaje 

na hmotný a nehmotný majetek, investiční půjčky poskytnuté různým 

subjektům, poskytnuté investiční účelové dotace příspěvkovým 

organizacím, obcím a krajům) 

3. Ostatní (výdaje na dluhovou službu) 

3.4.1.2 Rozpočty krajů 

 

Také místní orgány mají právo na vlastní finanční zdroje, jejich výši stanovuje 

zákon a ústava. Část finančních zdrojů plyne z místních daní a poplatků, jejichž výši si 

stanovují samy územní samosprávy dle zákona. 

3.4.1.2.1 Příjmy rozpočtu kraje 

 

Příjmy rozpočtu kraje tvoří:  

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv 

b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti 

c) příjmy z hospodářské činnosti organizačních složek kraje, popř. 

příspěvkových organizací formou odvodu z jejich rozpočtů 

d) příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy a z 

vybraných pokut 

e) výnosy daní nebo podíly na nich (daň z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybírané srážkou, daň z příjmu 

fyzických osob z podnikání, daň z příjmu právnických osob, kdy 

poplatníkem je kraj, daň z příjmu právnických osob bez daně placené 

kraji, daň z přidané hodnoty) 

f) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů 

g) přijaté peněžní dary a příspěvky 
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h) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. 

z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních sankcí, pokud zvláštní zákon 

určí, že jsou příjmem kraje 

i) jiné příjmy 

Kraje většinou využívají finanční pomoci ze státního rozpočtu, dále mohou využít 

pomoci z rozpočtu jiného kraje, prostředků z Národního fondu, ze smluvně zabezpečené 

půjčky, úvěru nebo z prodeje vlastních dluhopisů.  

3.4.1.2.2 Výdaje rozpočtu kraje 

Výdaje krajských rozpočtů (36): 

a) závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními 

právními předpisy 

b) výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména 

výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je kraj pověřen 

zvláštními právními předpisy 

d) závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho 

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim 

přistoupil 

e) dotace do rozpočtu obcí v kraji 

f) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s 

dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost 

g) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů 

h) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich 

náležejících jejich vlastníkům 

i) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na 

podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj 

j) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků 

na sociální nebo humanitární účely. 
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Hlavními výdaji jsou příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, 

zdravotnictví, sociální péče a kultury.  

3.4.1.3 Rozpočty obcí 

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obecním stanoví na každý rok 

zákon o státním rozpočtu v některé ze svých příloh. Jedinou platbou do obecního 

rozpočtu, o které obec sama rozhoduje, jsou místní poplatky (poplatek ze psů, za 

lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, ze 

vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí měst, za provozovaný výherní hrací přístroj, za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace). 

Položky obecních rozpočtů jsou stejné jako u rozpočtů krajských, obce od krajů 

dostávají dotace. Největším příjmem obcí jsou daně, tedy podíl na sdílených daních, 

svěřené daně a místní poplatky. Dále jsou příjmy z vlastní činnosti obcí a dotace 

z jiných veřejných rozpočtů. 

3.4.1.4 Státní fondy 

Státní fondy můžeme rozdělit: 

 státní účelové fondy 

 státní fondy na podporu podnikání  

 státní privatizační fondy  

 státní svěřenecké fondy  

 ostatní mimorozpočtové fondy  

Rozhodující úlohu hrají státní účelové fondy. Mezi státní účelové fondy patří 

v současné době: 

1. Státní zemědělský intervenční fond (smyslem tohoto fondu je především 

udržení státního zemědělství, zabezpečuje regulaci trhu s produkty 

živočišné a rostlinné výroby, řeší i sezónní problémy tohoto odvětví) 

2. Státní fond životního prostředí (prostředky fondu lze použít na podporu 

investičních a neinvestičních akcí souvisejících s ochranou a 

zlepšováním životního prostředí, podporu programu výzkumu, vývoje, 
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výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického 

rozvoje v oblasti životního prostředí a dalších) 

3. Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie (podporuje svými 

prostředky tvorbu a výrobu českého kinematografického díla, distribuci 

hodnotného kinematografického díla, propagaci, technický rozvoj a 

modernizaci české kinematografie) - do tohoto fondu přispíváme vždy 

jednu korunu při koupi lístku na veřejnou kinematografickou produkci 

4. Státní fond kultury - poskytuje prostředky na konkrétní kulturní akce 

(např. na získávání, obnovu a udržování kulturních památek a sbírkových 

předmětů, ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu, výstavní, 

ediční a přednáškovou činnost, pořádání kulturních festivalů a přehlídek, 

i na propagaci české kultury v zahraničí) 

5. Státní fond dopravní infrastruktury (účelem je rozvoj, výstavba, údržba a 

modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a 

vnitrozemských vodních cest) 

6. Státní fond rozvoje bydlení (jako nástroj vládní bytové politiky 

podporuje tyto programy: program podpory obcí poskytnutím úvěru na 

rozvoj bytového fondu, program podpory vlastníků domů při financování 

oprav, modernizace a rekonstrukce panelových domů formou úrokové 

dotace a garance za splacení úvěru, program podpory mladých 

domácností při pořízení prvého bydlení formou úrokové dotace, nízko 

úročeného úvěru a garance za splacení úvěru, a další) 

Státní fondy, kromě Státního fondu dopravní infrastruktury, jsou téměř kompletně 

závislé na finančních prostředcích ze státního rozpočtu, případně z jiných (veřejných) 

rozpočtů. 

3.4.2 Veřejné rozpočty v Dánsku 

Dánsko v roce 2007 přešlo na akruální koncept rozpočetnictví, připojilo se tak 

k několika málo zemím jako je Velká Británie a Nový Zéland. Jádrem tohoto systému 

je, že vládní agentury dostanou přesné částky na výdaje – tedy provozní náklady měřené 

akruálním účetnictvím – které mohou v daném roce použít. Již tedy nedostávají 

rozpočty limitující výdaje, které mohou vynaložit. 
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Akruální rozpočetnictví se liší v každé zemi, dánský systém je v tomto velmi 

unikátní. Neexistuje zde žádný roční rozpočet kapitálových výdajů, naopak agentury si 

od ministerstva financí půjčují finanční prostředky na pokrytí těchto výdajů. Každá 

z agentur má ovšem stanovený limit vypůjčení, což jim pomáhá dobře uvážit jejich 

výdaje. 

Systém dánských veřejných rozpočtů je podobný jako v České republice. Obsahuje 

státní rozpočet anglicky nazývaný General Government Budget, který má za úkol 

analyzovat ekonomickou aktivitu vládního sektoru a rozdělení úkolů a zátěží mezi 

nižšími sektory vládních institucí. 

Příprava státního rozpočtu v Dánsku prochází rovnou přes několik vládních úrovní, 

každá z nich hraje důležitou roli. Úplně na začátku přípravy státního rozpočtu stojí tzv. 

výdajová ministerstva (Spending Ministries), která vytváří návrh rozpočtu, který 

předávají Ministerstvu financí. To může rozpočet libovolně měnit a po jeho schválení 

ho dále předává k projednání parlamentu, který se nemůže přímo podílet na tvorbě 

rozpočtu, ale rozhoduje o jeho změnách.   

Co se týče rozpočtů obcí a regionů, téměř dvě třetiny vládních výdajů jdou přes 

regionální a místní vlády. Obce a regiony se starají o celkovou veřejnou péči, jako je 

péče o staré, péče o postižené, nemocnice, denní péče o děti, vzdělání, ale i penze, 

nemocenská a mateřská. Financování těchto výdajů je z 80 % pokryto příjmy místních 

vlád, dalších 20 % je financováno z dotací a grantů. Každý rok se tak ustanoví dohody 

mezi vládou a místními samosprávami, které určují agregovanou úroveň výdajů a 

daňové sazby. Tyto dohody jsou dobrovolné a kolektivní, tudíž nejsou právně závazné 

pro všechny jednotlivé obce či regiony.  

Schéma č. 2 Veřejná rozpočtová soustava Dánsko 

Stupeň 1 Stát 

Stupeň 2 Obce Regiony 

Zdroj: přeloženo z LOCAL GOVERNMENT DENMARK. The Danish Local 

Government System. 2009, s. 4. 
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3.4.2.1 Příjmy státního rozpočtu 

1. Přímé daně 

a. daň z příjmu 

b. hrubá daň 

c. daň z příjmu právnických osob 

2. Nepřímé daně 

a. DPH 

b. silniční daň 

c. spotřební daň 

3. Kapitálové příjmy 

4. Nedaňové příjmy 

5. Granty 

3.4.2.2 Výdaje státního rozpočtu 

Oblasti příjmu vládních dotací: (31) 

1. Všeobecné veřejné služby 

a. výkonné a legislativní orgány, finanční a daňové záležitosti a vnější 

záležitosti 

b. všeobecné služby 

c. všeobecné veřejné služby 

d. splácení veřejného dluhu 

2. Obrana 

a. vojenská obrana 

b. civilní obrana 

3. Veřejný pořádek a obrana 

a. policejní služby 

b. hasičské služby 

c. soudy 

d. vězení 

e. veřejný pořádek a obrana 

4. Ekonomické záležitosti 

a. obchodní a pracovní záležitosti 

b. zemědělství, lesnictví, rybolov a myslivost 

c. energetika a palivo 
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d. těžba a zpracovatelský průmysl, výstavba 

e. doprava, telekomunikace a další 

5. Ochrana přírody 

a. odpad, plýtvání vodou a znečištění 

b. ochrana přírody a biodiverzity 

6. Bydlení a společenská infrastruktura 

7. Zdraví 

a. lékařské produkty 

b. ambulantní služby 

c. nemocniční služby 

8. Rekreace, kultura a náboženství 

a. rekreační a sportovní služby 

b. kulturní služby 

c. náboženské a ostatní společenské služby 

9. Vzdělání 

a. základní vzdělání 

b. vzdělání mládeže 

c. vysokoškolské vzdělání 

d. vzdělání dospělých a doplňkové vzdělání 

10. Sociální péče 

a. nemoci a invalidita 

b. důchodový věk 

c. rodiny a děti 

d. nezaměstnaní 

e. bydlení 

f. sociální vyloučení 

11. Úrokové platby 

12. Ostatní výdaje 
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Obrázek č. 4 Rozložení výdajů státního rozpočtu Dánska 

 

Zdroj: přeloženo z OECD. Government at a Glance 2011 [online]. 2011 [cit. 2012-03-

24]. Dostupné z www: <www.oecd.org/gov/indicators/govataglance>. 

3.4.2.3 Příjmy rozpočtů obcí a regionů 

Na následujícím obrázku můžeme vidět, že největším příjmem obcí a regionů jsou 

daně z příjmu, které jsou i jedním z největších příjmů do státního rozpočtu. Oproti 

státnímu rozpočtu mohou obce a regiony vybírat poplatky, které si může každá obec či 

region stanovit zvlášť dle zákona. 
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Obrázek č. 5 Rozložení příjmů obcí 

 

Zdroj: přeloženo z LOCAL GOVERNMENT DENMARK. The Danish Local 

Government System. 2009. 

3.4.2.4 Výdaje rozpočtů obcí a regionů 

Rozložení výdajů obcí a regionů můžeme vidět v následujícím obrázku, který také 

ukazuje poměry jednotlivých výdajů. Největším výdajem obcí a regionů je vzdělání, 

dále administrativa a nepřetržité služby jako policie, hasiči a ambulantní služba. 

Obrázek č. 6 Rozložení výdajů obcí 

 

Zdroj: přeloženo z LOCAL GOVERNMENT DENMARK. The Danish Local 

Government System. 2009. 
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3.5 Financování sportu 

Dle Novotného (2011) je sport „z hlediska klasifikace velmi diferencovaný a také 

jeho jednotlivé části musí být odlišně ekonomicky posuzovány. Specifické oblasti tělesné 

výchovy, pohybové a sportovní rekreace tak mají znaky veřejného sektoru, a to jak 

posláním, funkcí, činností i cíli, je však nutno přesně specifikovat, o jakou část sportu se 

jedná.“ (12, s. 3) 

Evropská charta sportu (2002) představuje sport jako „dynamické a rychle rostoucí 

odvětví s podceňovaným makroekonomickým dosahem, které může přispět k naplňování 

lisabonských cílů růstu a vytváření pracovních míst. Může sloužit jako nástroj pro 

místní a regionální rozvoj, obnovu měst a pro rozvoj vesnic. Sport je katalyzátorem 

rozvoje cestovního ruchu a může být impulzem k modernizaci infrastruktury a vzniku 

nových partnerství na financování sportovních a rekreačních zařízení.“ (32) 

Sportovní kluby, organizace, spolky a další tělovýchovná zařízení jako i ostatní 

odvětví by bez peněz nemohly existovat, bez peněz „by se ani svět neotáčel“. 

Financování sportu je základním pilířem pro všechna rozhodnutí týkající se sportu. 

Finance daného sportovního klubu, organizace či spolku nám také pomáhají zjistit jeho 

současnou ekonomickou stabilitu.
 
(4) 

Financování sportu a tělesné výchovy jde ze dvou zdrojů – veřejných a 

soukromých. Velké a známé sportovní kluby těží nejvíce ze soukromých prostředků 

prostřednictvím reklamy, sponzoringu apod., ovšem menší a rozvíjející se sporty 

nejvíce těží z veřejných prostředků, které jsou hlavním pojmem této bakalářské práce. 

Dle Hobzy a Hodaně (2010) je „velmi významnou zdrojovou složkou tělesné kultury 

státní rozpočet a zdroje místních rozpočtů.“ (8, s. 89) 

Veřejná ekonomika se snaží pomoci neefektivnosti sportovního trhu. Když je 

v ekonomii trh neefektivní, dojde k tržnímu selhání a vzniku externalit, tedy vnějších 

efektů, ty dělíme na positivní a negativní.  

Hobza a Rektořík (2010) vymezují externality ve sportu. „Jelikož u tělesné kultury 

obecně převládá úroveň positivních externalit nad negativními, je produkce produktů a 

služeb tělesné kultury v podmínkách čisté tržní ekonomiky nedostatečná. Proto je tato 

produkce podporována ve formě přímé finanční podpory z veřejných prostředků a 

státního rozpočtu. Tato podpora má být také založena na ochotě příslušného subjektu 

poskytovat veřejně prospěšnou službu.“ (9, s. 53) 
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Evropská komise (2007) označuje sport „jako významný faktor lidského rozvoje, 

který musí být vhodným způsobem umožněn a podporován veřejnými fondy." (3, s.11) 

Sportovní organizace mají různé možnosti příjmů (klubové poplatky, prodej lístků, 

reklama, sponzoring, merchandising, atd.), ovšem některé z nich mají k těmto 

prostředkům lepší přístup. Pokud tedy chceme dosáhnout ekvivalentního přístupu, musí 

k tomu pozitivně přistupovat i veřejnost, tedy veřejná podpora sportu. Veřejná podpora 

musí být v souladu s právními předpisy EU.  

Dále Evropská komise (2007) hovoří o financování sportu v členských zemích. „V 

mnoha členských státech je sport částečně financován prostřednictvím daně nebo 

poplatku z hazardních her a loterií provozovaných státem nebo majících státní licenci. 

Komise nabádá členské státy k tomu, aby zvážily, jak nejlépe udržovat a rozvíjet 

udržitelné modely financování, které by sportovním organizacím zaručily dlouhodobou 

podporu.“ (3, s. 12) 
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4 METODOLOGIE 

Hendl (2005) uvádí, že „při výzkumu a řešení výzkumných otázek používáme dvě 

hlavní obecné metody dané dvojice analýza-syntéza, induktivní-deduktivní postup.“ (6, 

s. 35) 

V této práci využívám metodu analýzy a dedukce. Analýza označuje přístup, kdy se 

celek rozdělí na komponenty a tyto komponenty jsou dále zkoumány jako samostatné 

celky. U dedukce jde o logické odvozování závěru z množiny jiných tvrzení. 

4.1 Sběr dat 

V této bakalářské práci jsem pracovala se sekundárními daty, tedy daty, které někdo 

vytvořil přede mnou. Využila jsem zejména externích zdrojů na stránkách Dánského 

statistického úřadu, dánského Ministerstva kultury, Českého olympijského svazu, 

Českého ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále jsem také čerpala z práce o 

vzdělání v dánském sportu od dánského Technologického institutu. Všechny zdroje jsou 

uvedené v seznamu použité literatury. 

Především jsem tedy zkoumala příslušné dokumenty, což může být využito jak pro 

kvalitativní, tak pro kvantitativní výzkum. Výzkum financování sportu bych spíše 

označila jako kvalitativní, protože především záleží na porozumění danému problému. 

4.2 Analýza dokumentů 

Dle Hendla (1997) je analýza dokumentů „klasickou oblastí kvalitativně-

interpretativní analýzy. Analýza dokumentů nepracuje pouze s listinnými dokumenty, 

nýbrž s veškerým předmětným svědectvím, které může sloužit jako zdroj porozumění 

lidskému chování. Pro humanitní vědce může být všechno dokumentem: texty, filmy, 

magnetofonové pásky,… 

Ohodnocení poznávací hodnoty dokumentu je důležitým krokem analýzy 

dokumentů. Během ní by se měly uskutečnit tyto fáze: 

1. Jasná definice vědecké otázky. 

2. Definice toho, co se bude považovat za dokument. Podle této definice se 

bude postupovat při sběru dokumentů. 

3. Provede se pramenná kritika. 

4. Interpretace dokumentů ve smyslu položené otázky.“ (7, s. 51) 



30 

 

Dle Miovského (2006) „práce s dokumenty tvoří velmi specifickou oblast aplikace 

kvalitativního přístupu. Její specifičnost je dána tím, že tyto materiály existují nezávisle 

na naší výzkumné činnosti v tom smyslu, že je obvykle nevytváříme. Nejde tedy v jejich 

případě o metodu získávání dat v pravém smyslu slova, kdy dat v průběhu výzkumu 

různými postupy a metodami skutečně vytváříme. Zde již data máme vytvořená, fixovaná 

a pouze je musíme shromáždit.“ (10, s. 189) 

Tato data tedy nelze nijak přímo ovlivnit, jsou daná a my je nemůžeme měnit. To je 

tedy případ této bakalářské práce, kdy jsem sebrala dokumenty ministerstev, státních 

institucí a organizací a za jejich pomoci jsem vytvořila výsledný model financování 

sportu z neziskových prostředků v Dánsku. 

Jsou různé varianty dokumentů, které můžeme analyzovat: (10, s. 100) 

 Analýza písemných dokumentů (všechny dokumenty, které jsou zachyceny 

písmem) 

 Analýza obrazových a zvukových dokumentů (materiál zaznamenaný 

technologií do obrazové či zvukové podoby) 

 Analýza hmotných dokumentů (stavby, sochy, obrazy, …) 

 Kombinace předchozích variant 

Hendl (2005) dále uvádí, že v dokumentech „se projevují osobní nebo skupinové 

vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje.“ (6, s. 133) 

Je to jedinečný přístup k informacím, které bychom za jiných okolností nebyli 

schopni získat. Tyto informace nemůže zkreslit subjektivita průzkumníka, jako tomu je 

u rozhovorů a dalších metod. Hodí se také pro doplnění nebo verifikaci platnosti 

poznatků získaných jinou cestou. 

Hendl (2005) také vymezuje, co se považuje za dokumenty. „Za dokumenty se 

považují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než 

výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum. Výzkumník se tedy zabývá 

tím, co je již k dispozici, ale musí to vyhledat.“ (6, s. 204)  

Tato definice přesně popisuje, co se bude odehrávat v praktické části této práce, 

tedy zpracování sebraných dat a vytvoření nové pro českou společnost jedinečné 

struktury financování sportu z veřejných rozpočtů v Dánsku. 
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4.3 Popisná analýza 

S analýzou dokumentů úzce souvisí popisná analýza, která komentuje a popisuje 

získané dokumenty. 

Postup popisné analýzy: 

1. Vytyčení cíle 

2. Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který je 

vzhledem k cíli sledován 

3. Určení souboru materiálů 

4. Čtení 

5. Systematické sledování 

6. Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

7. Rozbor a hodnocení 

4.4 Neformální rozhovor 

Dle Hendla (2005) se neformální rozhovor „spoléhá na spontánní generování 

otázek v přirozeném průběhu interakce. Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že 

jde o explorační rozhovor…Síla neformálního rozhovoru spočívá v tom, že zohledňuje 

individuální rozdíly a změny situace.“ (6, s. 175) 

Pro tuto práci jsem využila neformálního rozhovoru s Peterem Forsbergem, který 

v Kodani vystudoval sportovní management a momentálně pracuje ve státní sféře 

v oblasti sportu. Při rozhovoru mi poskytl všechny potřebné informace, vysvětlil mi, jak 

státní dotace do sportu fungují, a jaké instituce sport spravují. Tento rozhovor mi velmi 

pomohl, bez něj bych mohla mít spoustu dokumentů, ale nevěděla bych, jak je správně 

propojit, aby dávaly požadovaný smysl. 

4.5 Komparace 

Dle Hendla (2010) komparace „zkoumá dvě nebo více existujících situací, aby se 

zjistily typy, stupeň a příčina jejich podobnosti a rozdílnosti. Srovnávání (komparace) 

jevů je nejjednodušší metoda, která nám umožňuje poznat, v čem se zkoumaný jev liší od 

jiných, nebo v čem se shoduje. Srovnávání umožňuje stanovit shody a rozdíly předmětů 

a jevů. Srovnání však nelze považovat za vědecké vysvětlení jevů, ani za vědecký 

důkaz.“ (24) 
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V případě této bakalářské práce půjde o srovnání financování sportu z veřejných 

rozpočtů mezi Dánskem a Českou republikou. Jelikož by ale srovnávací studie těchto 

dvou systémů mohla vydat na další bakalářskou práci, půjde spíše o ukázku těch 

nejpodstatnějších rozdílů mezi systémy, které mohou být dále použity k přesnější 

srovnávací analýze. 
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5 KLÍČOVÉ SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

5.1 Klíčové sportovní organizace v Dánsku 

Dánská sportovní scéna je ovlivněna třemi důležitými sektory – vládou, 

soukromým sektorem a občany samotnými. Sport je reprezentován největšími 

národními organizacemi: Dánskou sportovní konfederací a olympijským výborem 

(DIF), Dánskou asociací gymnastiky a sportu (DGI) a Dánskou federací firemního 

sportu (DFIF) a Team Danmark. 

I dle obrázku níže můžeme vidět, že v Dánsku není sport organizován pouze jednou 

zaštiťující organizací. Každá z výše zmíněných organizací má jiné cíle a výhledy, a 

proto mají sportovní kluby možnost si vybrat, co jim je bližší. 

Obrázek č. 7 Struktura klíčových sportovních organizací v Dánsku 

 

Zdroj: Sport Event Denmark. Sports in Denmark [online]. 2010 [cit. 2012-03-20]. 

Dostupné z www: <http://sporteventdenmark.com>. 

Dalšími důležitými organizacemi ovlivňujícími sport v Dánsku je Dánská nadace 

pro kulturu a sportovní zařízení (rozvoj a podpora výstavby v oblasti sportu, kultury a 

volného času), Anti Doping Dánsko, Sport One Dánsko (marketing dánského sportu), 

Danske Spil (loterijní fondy) a Sport Event Dánsko (pořádání sportovních akcí). 

5.1.1 Danish Sports Confederation and Olympic Committee (DIF) 

Dánská sportovní konfederace a olympijský výbor je zastřešující organizací zvláště 

profesionálního sportu v Dánsku a také má za úkol organizaci dánské reprezentace. Tato 

organizace dává dohromady více než 100 sportovních odvětví a sjednocuje národní 

federace.  
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Dánská sportovní konfederace a olympijský výbor zpracovávají úkoly ve 

společném zájmu všech federací na národní úrovni. Národní organizace zpracovávají 

úkoly v rámci svých sportů na národní úrovni. Regionální úroveň je spravována 

okresními svazy, které mají většinou na starost pořádání sportovních soutěží, turnajů a 

vzdělání. Na regionální úrovni jsou také okresní výbory DIF, které se starají o společné 

zájmy sportu a státních orgánů kraje, pro které jsou důležité hlavně životní prostředí a 

územní plánování. 

Na obecní úrovni jsou místní sdružení sportovních klubů a místní sportovní kluby. 

Místní sdružení sportovních klubů se stará o zájmy místních klubů ve vztahu k orgánům 

státní správy v obcích, obvykle jednají jako zástupci sportu v obecních výborech 

mládeže a vzdělávání dospělých, které přidělují prostředky na místní sport. 

5.1.2 Danish Gymnastics and Sports Associations (DGI) 

DGI je Dánská asociace gymnastiky a sportu, která byla založena roku 1992 a je 

druhou nejdůležitější organizací zabývající se sportem v Dánsku. Oproti mnohem větší 

DFI spravuje spíše sport pro všechny. 

Hlavním smyslem této asociace je posílit dobrovolné asociace a zdůraznit důležitost 

přátelství, výzvy a zdraví s cílem podpořit výchovné kvality sportovních aktivit. Snaží 

se, aby se lidé skrz sportování naučili vážit si ostatních lidí a lépe se začlenili do 

společnosti. 

Tato asociace umožňuje lidem být spolu, sdílet své zážitky, naučit se odpovědnosti 

a praktikovat to ve svém vlastním životě. Nabízí k tomu sportovní i nesportovní 

aktivity. Hlavními obory, kterými se DGI zabývá, jsou gymnastika, fotbal, badminton, 

plavání, házená, atletika, basketbal, bojová umění, agility, sport pro děti, folklorní tanec, 

kanoistika, pétanque, sport pro starší, ping-pong, tenis, ultimate a volejbal. 

5.1.3 Team Danmark 

Team Danmark neboli dánská sportovní reprezentace je zodpovědná za celkové 

plánování elitní úrovně sportu v Dánsku. Byla založena roku 1985, kdy dánský 

parlament přijal první zákon o podpoře profesionálního sportu. Každý rok má dánská 

reprezentace stanovený rozpočet cca 130 milionů dánských korun. Dánská reprezentace 

je podporovaná zvláště od Danske Spil (loterijních fondů), dostává také dotace z DIF a 

má své vlastní příjmy z prodeje televizních práv, sponzorství a marketingových aktivit. 
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5.1.4 Dobrovolné organizace 

V Dánsku a celé Skandinávii je velmi velkorysý veřejný sektor, který se ve vysoké 

míře angažuje v otázkách lidského blaha. Zvláště hojně podporuje dobrovolné 

organizace, a to jak formou dotací, tak podporou výstavby nových sportovních zařízení. 

Podpora veřejného sektoru je tedy největší a nejvýznamnější externí zdroj příjmů pro 

velkou část organizovaného sportu ve Skandinávii. I když příspěvky z tržního sektoru v 

podobě sponzorských a reklamních smluv a prodeje televizních práv se v posledních 

desetiletích zvýšily, tyto příjmy jsou stále omezené a především důležité pro elitní kluby 

a svazy ve většině komerčních nebo populárních sportů.  

Skutečnost, že státní orgány vyčleňují značné sumy na sportovní činnost je v 

souladu se skandinávským sociálním modelem - tyto zdroje jsou téměř výhradně 

příspěvky do dobrovolnických organizací. Sport představuje oblast, kde vládní orgány 

vědomě omezují vliv zákonů ve prospěch dobrovolných, nevládních organizací s 

vysokým stupněm autonomie.  

Dobrovolná sdružení jsou základním kamenem dánského sportu a tyto sdružení 

každý rok dostávají velkou část veřejné podpory přidělené sportu. Odhaduje se, že asi 2 

milióny Dánů se dobrovolně zapojují do sportu v přibližně 16 000 sportovních klubech. 

Dánové se ale také zapojují do sportu mimo sdružení samostatným organizovaným 

způsobem. 

5.2 Klíčové sportovní organizace v České republice 

Nejdůležitějším orgánem české sportu je Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) a 

Český olympijský výbor (ČOV). Kromě dalších důležitých organizací níže uvedených 

působí na sportovní scéně také křesťanské sportovní sdružení Orel, Autoklub České 

republiky (AČR), který sdružuje motoristické zájmy, Asociace tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů ČR (ATJSK), Český svaz firemního sportu (ČSFS) či Český 

střelecký svaz (ČSS). 
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Obrázek č. 8 Struktura sportovních organizací v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.1 Český olympijský výbor 

Byl založen 18. května 1899 z podnětu PhDr. Jiřího Gutha-Jarkovského, člena 

Mezinárodního olympijského výboru, a známého českého sportovního funkcionáře 

Josefa Rösslera-Ořovského. Roku 1900 se přeměnil ve stálý orgán českého sportu, a 

patří tedy mezi vůbec nejstarší národní olympijské výbory trvalého charakteru. Dne 18. 

června 1919 se přeměnil na Československý olympijský výbor. Až v červnu 1939 byla 

na zasedání MOV v Londýně potvrzena jeho samostatnost.  

Jeho hlavními úkoly je zajištění účasti českého olympijského týmu na 

Olympijských hrách, příprava olympioniků, kandidatura na pořádání OH, dílčí 

marketingové aktivity (Česká olympijská a.s.) a udržování idejí olympismu a fair-play. 

5.2.2 Český svaz tělesné výchovy 

ČSTV vznikl roku 1957 jako Československý svaz tělesné výchovy, roku 1990 byl 

nahrazen Českým svazem tělesné výchovy. ČSTV dobrovolně sdružuje samostatné a 

nezávislé spolky se sídlem na území ČR, jejichž základním předmětem činnosti je 

provozování sportu, tělesné výchovy nebo turistiky. 

Jeho hlavními úkoly je podpora činnosti sdružených členů jak organizačně, tak 

ekonomicky a administrativně, spolupráce s orgány státu a samosprávy, prosazuje a 

chrání společné zájmy a práva členů, soustřeďuje veřejné, vlastní a další zdroje určené 

ke společnému financování, udržuje vztahy s dalšími sportovními spolky v ČR, 

spolupracuje s ČOV při vytváření podmínek pro přípravu a účast reprezentantů na OH, 

spolupracuje se zahraničními organizacemi. (33) 
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5.2.3 Česká obec sokolská 

ČOS je dobrovolný a nezávislý spolek založený roku 1862, jeho organizačními 

jednotkami jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Posláním ČOS je zvyšovat 

tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i 

veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a 

humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k 

duchovnímu dědictví našeho národa. 

Známá je Česká obec sokolská zvláště díky sokolským sletům, první se konal roku 

1882. Slety jsou jakousi přehlídkou sokolské činnosti, kromě společných vystoupení se 

také konají sportovní soutěže a přehlídky sportovních souborů. 

5.2.4 Česká asociace Sport pro všechny 

ČASPV je druhou největší sportovní organizací v Čechách, vznikla roku 1992 po 

ukončení členství ČSZRTV (Československý svaz základní a rekreační tělesné 

výchovy) v Českém svazu tělesné výchovy a vzniku Sport pro všechny, asociace 

rekreační tělesné výchovy a sportu. 

„Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných 

pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou 

gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt v 

přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční 

čínská cvičení, přetláčení rukou a další experimentální aktivity, jejichž vhodnost 

prověřujeme.“ (22) 

5.2.5 Česká asociace univerzitního sportu 

Český vysokoškolský sport byl založen roku 1910 na Univerzitě Karlově doc. Dr. 

Františkem Smotlachou a je dobrovolným studentským hnutím. 

„Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro 

rozvoj sportovních a pohybových aktivit v klubech a na vysokých školách. Dle 

zpracované koncepce rozvoje vysokoškolského sportu usiluje o stálé zvyšování odborné 

úrovně a kvalifikace tělovýchovných pracovníků působících v klubech a učitelů TV na 

VŠ. Ve spolupráci s katedrami a ústavy TV a sportu na všech vysokých školách v ČR 

organizuje každoročně tradiční přebory vysokých škol.“ (23) 
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5.2.6 Český paralympijský výbor 

Český paralympijský výbor byl založen roku 1994 jako paralelní organizace vůči 

ČOV.  

„ Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení 

důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních Paralympiádách, 

Deaflympiádách (pro neslyšící) a Global Games (pro intelektově znevýhodněné). 

Český paralympijský výbor, jako člen Mezinárodního paralympijského výboru, 

sdružuje jednotlivé svazy postižených sportovců. Zástupci (zpravidla předsedové) 

jednotlivých svazů tvoří výkonné grémium Českého paralympijského výboru.“ (24)  
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6 FINANCOVÁNÍ SPORTU Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ  

6.1 Financování sportu z veřejných rozpočtů v Dánsku 

6.1.1 Prostředí veřejné politiky 

Prvním významným rysem dánské sportovní politiky je malá role vlády. Řízení 

vládou bylo a stále je nepostřehnutelné. Vysvětlení tohoto jevu můžeme částečně najít 

ve specifickém kulturním a sociálním prostředí Dánské společnosti, liberálních 

postojích a silné opozici vůči předpisům. Převažují tedy myšlenky dobrovolnosti a 

svobody, co se týče aktivit sportovních klubů. Formálně sport spadá pod Ministerstvo 

kultury. 

Z ekonomického hlediska se dánská sportovní politika vyznačuje jasným 

rozdělením odpovědnosti mezi vládou, obcemi a veřejnou podporou. Vládní podpora je 

hlavně zaměřena na národní svazy. Tato podpora je založena zvláště na příjmech 

z hazardu a je upravena zákonem „Football Pool and Lotto Act“.  

Jestliže má vláda na starosti zvláště národní svazy, tak obce se starají o místní 

sportovní aktivity. Financování místního sportu bylo taktéž regulováno zákonem – 

„General Education Act“. Dříve byl sport a volnočasové aktivity v obcích ovlivňovány 

zákonem „Leisure Time Act“ z roku 1968, který poskytoval sportovní zařízení všem 

zadarmo a navyšoval financování klubů. Vláda tímto pečovala o svůj lid, jelikož kromě 

vzdělání a sociálního pojištění je také zodpovědná za volný čas.  

V posledních letech se objevily snahy vlády o zásah do sportu, byly vyčleněny 

speciální finanční prostředky na vládní sportovní politiku. Jinak by se ale dalo říci, že 

vláda je poměrně neutrální k otázce sportu - ale v žádném případě pasivní v otázkách 

týkajících se jeho ekonomické situace. 
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Obrázek č. 9 Rozšířená definice dánského sportovního odvětví v ekonomice 

 

Zdroj: přeloženo z TEKNOLOGISK INSTITUT. Sport - og sportsrelaterede 

oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser. 2010 [cit. 2012-01-03]. 

6.1.2 Sportovní zařízení pro všechny 

„Sport pro všechny“ je politickým heslem nejen v Dánsku, ale i Norsku, silná 

veřejná podpora sportu a budování sportovních zařízení tak vytvořila speciální nordický 

model sportu. Díky této politice jsou Dánsko a Norsko zeměmi s největším počtem 

sportovních zařízení na obyvatele. I v té nejmenší vesnici můžeme najít fotbalové hřiště, 

tělocvičnu či sportovní halu. 

Největší boom stavění veřejných sportovních zařízení byl po roce 1965, kdy byl 

schválen zákon o loterijních společnostech, a který dával sportovním sdružením větší 

finanční prostředky. Velký vliv měly také nové technologie ve stavebnictví, které 

umožňovaly stavět sportovní zařízení mnohem levněji. Většina hal byla navržena pro 

míčové sporty, jako je házená, badminton, tenis, volejbal, basketbal, fotbal. V rozmezí 

od 1960 do 1980 bylo v Dánsku vystaveno na 1000 nových sportovních zařízení. Po 

tom, co byl roku 1969 schválen zákon „Leisure Time Act“, byly všechny obce povinné 

poskytnout sportovní prostory zájmovým skupinám dětí a mládeže. Roku 1993 byla 

založena Dánská nadace pro kulturu a sportovní zařízení, která sportovní zařízení 

spravuje a zajišťuje nové výstavby, tato nadace je také financována z loterijní činnosti. 
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Stát přispívá obcím na výstavbu a ty naopak musí zajistit, aby byla sportovní zařízení 

k dispozici. 

Na konci roku 2005 bylo v Dánsku 19 354 registrovaných sportovních arén, 72 % 

vlastněných obcemi a 28 % patřících soukromému sektoru. Velký počet sportovních 

zařízení tak zajišťuje rovné možnosti pro všechny. 

Na téma sportu pro všechny byl roku 2009 Ministerstvem kultury vytvořen 

dokument „Sport pro všechny, zpráva výboru - závěry a návrhy“, který se zabývá 

důležitostí kolektivního sportování. Hlavními úkoly podle této zprávy je udržet a zvýšit 

počet sportujícího obyvatelstva, dále motivovat děti a teenagery, aby se více věnovaly 

sportu a za třetí, aby se i sociálně slabší skupiny mohly více věnovat sportu. 

6.1.3 Sport a dánské zákonodárství 

Dánské Ministerstvo kultury má zakotveny tři nejdůležitější zákony zabývající se 

sportem a to „Zákon o vrcholovém sportu č. 288 z 26.4.2004“, který řeší samostatnost 

Team Danmark a jejich povinnosti a úkoly, dále „Zákon o podpoře bezdopingového 

sportu č. 1438 z 22.12.2004“ a „Act on the retrieval of a statement of previous 

convictions in respect of children on the appointment of staff etc. – Zákon č. 520 

z 21.6.2005“ 

Dánské ministerstvo školství ve svém „Zákoně o přidělení finanční podpory pro 

obecné vzdělání - Folkeoplysning“ také řeší sport, konkrétně pojednává o tom, že 

sportoviště jsou dětem a školákům dostupná zdarma. 

Dánské Ministerstvo daní má již zmiňovaný „Zákon o loterijních společnostech“, 

který vymezuje výši dotací, které jdou do sportu a kultury. 

6.1.4 Financování sportu z veřejných rozpočtů 

Nejhlavnější sportovní organizace v Dánsku dostávají značné finanční prostředky 

od vlády, i když vláda nijak neovlivňuje jejich cíle a programy. Mezi tyto organizace se 

rozdělí v přepočtu 3 miliardy korun ročně, které plynou od Ministerstva kultury. 

Organizace jsou finančně odpovědné Ministerstvu kultury a mají pod sebou další 

regionální sdružení. 
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Tabulka č. 1 Finanční prostředky plynoucí do dánského sportu 2006 

DIF 261 milionů DKK 

DGI 238 milionů DKK 

DFIF 35 milionů DKK 

Dánská nadace pro 

kulturu a sportovní 

zařízení 
74 milionů DKK 

Team Danmark 79 milionů DKK 

Zdroj: Ministry of Culture Denmark. Financial support [online]. 2006 [cit. 2012-03-

20]. Dostupné z www: <http://www.kum.dk/english/Policyareas/Sport/Financial-

support/>. 

Tabulka č. 2 Finanční prostředky plynoucí do dánského sportu každý rok 

DIF 35 790 885 Euro/rok 

DGI 32 573 726 Euro/rok 

DFIF 4 825 737 Euro/rok 

Dánská nadace pro 

kulturu a sportovní 

zařízení 

10 053 619 Euro/rok 

Team Danmark 10 723 860 Euro/rok 

Sport Event Dánsko 6 032 172 Euro/rok 

Zdroj: Sport Event Denmark. Sports in Denmark [online]. 2010 [cit. 2012-03-20]. 

Dostupné z www: <http://sporteventdenmark.com>. 

Z výše uvedených schémat můžeme vidět, že se podpora těchto největších 

dánských organizací od roku 2006 víceméně nezměnila a pořád činí v přepočtu 2,5 

miliardy českých korun. 

Výtěžek z loterií a hazardu (fond Danske Spil) je každý rok dáván na účely sportu a 

kultury. Finanční prostředky jsou přidělovány v souladu s pevným distribučním klíčem 

v zákoně o loterijních společnostech.  

6.1.5 Nové možnosti dánského sportu 

Dánsko se v posledních letech orientuje i na konkrétní oblasti sportu, které 

potřebují pomoc. Například fond „Sport pro děti s tělesným postižením“, který 
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s Ministerstvem kultury spravuje také Ministerstvo sociální péče, a do kterého mezi 

roky 2005-2008 ročně plynulo 10 000 000 dánských korun, tedy v přepočtu asi 

35 milionů českých korun. Nebo na další podpůrnou akci pro děti „Fitness pro děti a 

mládež“, skrz který chce veřejnost bojovat hlavně s obezitou dětí. 

Nedávnou iniciativou je projekt „Obec a občané“, který se uskutečnil v roce 2011 a 

na který Ministerstvo kultury spolu s Nadací Nordea vyčlenilo 20 000 000 dánských 

korun, a který by měl podporovat sportovní vývoj obcí. Dále se vláda snaží posílit 

sportovní činnost všech občanů, zvýšený počet fitness center má za úkol posílit 

sportovní účast i starších občanů. 

Vláda se také snaží o vylepšení stávajících sportovních zařízení. Hlavní otázkou 

bylo, proč značný počet zařízení není plně využit. Projekt by měl dopomoci k lepšímu 

využití zařízení ve prospěch obcí a sportovních sdružení. Projekt zahrnuje spolupráci 

mezi Ministerstvem kultury, samosprávami sdružení, DIF, DGI a Místním a stavebním 

fondem. Tento projekt byl naplánován na konec roku 2011. 

Na základě zákona, který přijal parlament velkou většinou v červnu 2010, bude 

Ministerstvo kultury spolupracovat s hlavními sportovními organizacemi v podobě 

víceletých rámcových dohod. Cílem je společně definovat rámec specifických 

sportovních organizací.  

V neposlední řadě chce Ministerstvo kultury usilovat o to, aby EU brala v úvahu 

specifický dánský sportovní model. Výhody dánského modelu budou vyzdvihovány 

v průběhu dánského předsednictví na jaře 2012, kdy chtějí aktivně šířit hodnoty 

dánského sportu na mezinárodní úrovni.  

6.2 Financování sportu z veřejných rozpočtů v České republice 

6.2.1 Sport pro všechny v české realitě 

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2009) se „sport a pohybové 

aktivity uskutečňují v rámci občanských sdružení jako organizované sportovní činnosti 

pod odborným vedením (15-20 % populace), ve specifických zařízeních zaměřujících se 

na nejrůznější pohybové i pasivní činnosti ve formě služeb (2-3 % populace) a jako 

sportovní aktivity, kterým se věnují občané individuálně a neorganizovaně. Státní 

podpora sportu pro všechny se uskutečňuje v rámci dotačních programů vyhlášených 

MŠMT. V posledním období je tato oblast na okraji zájmu společenské a ekonomické 
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podpory, vč. mediální pozornosti. Formy individuálních - neorganizovaných 

pohybových aktivit občanů přetrvávají, jsou rekreačního charakteru a mění se podle 

trendů (cyklistika, in-line bruslení, komerční fitness, squash, golf).“ (44) 

Občanská sdružení, jako Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, Česká 

asociace Sport pro všechny, Sdružení sportovních svazů ČR, Klub českých turistů, Orel, 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů, Asociace školních sportovních 

klubů ČR, Letecká amatérská asociace, Autoklub ČR apod. organizují sport pro 

všechny v České republice. Spolková tělovýchova má u nás tradici a je vnímána jako 

specifická součást národní kultury. V současné době vyvíjí soustavnou činnost více než 

20 000 lokálně působících tělovýchovných jednot a sportovních klubů. (44) 

6.2.2 Legislativní rámec českého sportu 

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2009) „stávající právní předpisy 

upravující sport v ČR vycházejí z usnesení vlád ČR na podporu sportu a zdravého 

životního stylu z let 1999, 2000 a 2003. Tato usnesení ukládají povinnosti krajům a 

obcím vyčleňovat prostředky na podporu sportu (např. zřizovat sportoviště). Základním 

právním předpisem je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů. Kromě předpisů upravujících otázky sportu, sportovišť, zdravotních podmínek 

se dotýkají oblasti sportu i další zákony z různých oblastí, např. předpisy na úseku 

finanční správy (různé daňové předpisy), správního práva (např. stavební zákon), 

předpisy upravující vznik jednotlivých organizovaných skupin sportovců (např. 

obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o sdružování občanů). Kromě toho do 

oblasti sportu zasahují i zákony upravující náhradu škody na zdraví či na věcech vzniklé 

v souvislosti s provozováním sportu, ochranu osobnosti sportovců, zákonné licence 

upravující vysílání sportovních přenosů apod. Na právní rámec sportu v ČR mají vliv i 

předpisy EU. Ty mají závazný nebo doporučující charakter. Doporučení zdůrazňují 

podporu sportu, jeho veřejnou prospěšnost, ochranu zdraví občanů a pobízejí členské 

státy EU ke konkrétním akcím na podporu sportu (např. daňové benefity). Většina 

předpisů a doporučení EU není v ČR aktivně využívána a aplikována.“ (44) 

Kromě nejdůležitějšího zákona o podpoře sportu můžeme v české legislativě najít i 

jiné zákony zabývající se otázkou sportu jako třeba „Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně 

olympijských symbolik“, „Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci 

státní podpory sportu v ČR“, dále „Směry státní politiky ve sportu na léta 2004-2006 
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obsažené v části III materiálu č. j. 858/03“, koncepční dokument „Zásady komplexního 

zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů“ 

č. 718 z roku 1999 a „Národní program rozvoje sportu pro všechny v ČR“ z roku 2000. 

Sport jako takový nespravuje jen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ale i 

Ministerstvo obrany (řízení reprezentace, Armádní sportovní centrum DUKLA), 

Ministerstvo vnitra (odbor sportu, Rezortní sportovní centrum) a Ministerstvo 

zdravotnictví (zdravotnické zabezpečení reprezentace, Laboratoř dopingové kontroly). 

6.2.3 Programy MŠMT 

Roku 2011 byl počet programů státní podpory sportu snížen z 9 na 5. (41, 40) 

Program I Sportovní reprezentace ČR = Podpora sportovní přípravy reprezentantů v 

kategoriích dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních 

soutěžích. 

Program II Sportovně talentovaná mládež = Vrcholová sportovní centra mládeže,  

Sportovní centra mládeže, Sportovní střediska, Podpora ostatních sportovních 

talentů. 

Program III  Všeobecná sportovní činnost = Sport pro všechny, Sport zdravotně 

postižených. 

Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení = Podpora udržování a 

provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních 

předpisů1 nebo dlouhodobém nájmu NNO. 

Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu = Investiční 

program, který obsahuje Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny 

sportovních organizací a Subtitul 133513: Podpora materiálně technické základny 

sportovní reprezentace. 

Od roku 2012 má opět dojít ke změně a má být přidán Program V Organizace 

sportu, jehož „podpora má být realizována v rámci všeobecné sportovní činnosti na 

projekty týkající se sportovní činnosti a pořádání akcí v České republice, včetně oblasti 

zdravotně postižených sportovců.“ (43) 
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6.2.4 Financování sportu z veřejných rozpočtů 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2009) uvádí, že „finanční prostředky 

jsou členěny podle charakteru zdroje na finanční prostředky státního rozpočtu 

poskytované prostřednictví MŠMT a na finanční prostředky státního rozpočtu, 

poskytované prostřednictvím rozpočtu krajů a obcí. Dále na finanční prostředky ze 

zisku Sazka a.s. Důležité jsou také vlastní finanční prostředky občanských sdružení 

(členské příspěvky, zisk z pořádání sportovních akcí, resp. z vedlejší hospodářské 

činnosti, objem souvisí s interními organizačními předpisy občanského sdružení, 

stanovení výše členských příspěvků, atp.).“ (44) 

Obrázek č. 10 Schéma finančních toků státního rozpočtu před rokem 2012 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, J. a kolektiv. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. Praha: 

Oeconomica, 2009. s. 52. ISBN 978-80-245-1521-2. 

Tabulka č. 3 Rozdělení finančních prostředků 2011 

Program I. 365 892 000 Kč 

Program II. 332 000 000 Kč 
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Program III. 62 000 000 Kč 

Program VI. 154 602 000 Kč 

Program 133510 620 100 000 Kč 

Zdroj: MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2011 v oblasti sportu – výdajový okruh: 

„Všeobecná sportovní činnost“ a „Sportovní reprezentace“. 2011. Dostupné z www: 

<http://www.msmt.cz>. 

Tabulka č. 4 Rozdělení finančních prostředků 2012 

Program I. 369 392 000 Kč 

Program II. 332 000 000 Kč 

Program III. 63 524 000 Kč 

Program VI. 154 000 000 Kč 

Program V. 1 080 000 000 Kč 

Program 133510 620 100 000 Kč 

Zdroj: MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu – výdajový okruh: 

„Sportovní reprezentace“ a „Všeobecná sportovní činnost“. 2012. Dostupné z www: 

<http://www.msmt.cz>. 

Z tabulek tedy můžeme vidět, že veřejné výdaje na sport jsou téměř neměnné, jen 

přibyly výdaje na nový Program V. Pro rok 2011 byla tedy celková částka veřejných 

výdajů na sport 1 899 160 000 Kč a pro rok 2012 je podpora z veřejných prostředků 2 

982 784 000 Kč. Ovšem mnohem důležitější změnou pro rok 2012 je změna přidělování 

výtěžků z loterijních a sázkových her podle novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 

jiných podobných hrách. Významná část těchto výtěžků bude od roku 2012 přidělena do 

rozpočtu obcí, dle Ministerstva financí ČR to bude asi 6,1 mld. Kč, což znamená 

navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč oproti roku 2011. 
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7 DISKUZE 

Dle Analýzy financování sportu v ČR z roku 2009 se v EU Česká republika řadí ke 

státům s nejnižší podporou sportu. Z analýzy vyplývá, že do státního rozpočtu ze sportu 

plyne více peněz, než sport na dotacích dostává. Z grafu můžeme vidět, že výdaje na 

sport na obyvatele byly mnohonásobně nižší oproti Dánsku, graf vychází ze studie 

vytvořené při francouzském předsednictví EU (2008). V roce 2008 bylo HDP na 

obyvatele v paritě kupní síly pro Dánsko 123 PPS (standardy kupní síly) a pro ČR 81 

PPS. Průměr zemí EU je 100 PPS. 

Graf č. 1 Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport na 1 obyvatele 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, mládeže a tělovýchovy České republiky a 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. Analýza financování sportu v ČR, verze shrnující. 

MŠMT, 2009. Dostupné z www: 

<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/tiskove_zpravy/Analyza_financovani_sportu_v_

CR_final.pdf>. 

Ani porovnání mnou získaných dat, tedy že Dánsko ročně do sportu dává 

z veřejných rozpočtů v přepočtu 2,5 - 3 miliardy českých korun oproti 3 miliardám 

v českém sportu, není porovnáním, které by pro nás bylo lichotivé vzhledem k tomu, že 

Dánsko má 5 564 219 obyvatel (2011) a rozlohou je také o polovinu menší než Česká 

republika.  
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Dalším rozdílem mezi českým a dánským systémem je velká podpora firemního 

sportu v Dánsku. Málokdo v České republice ví, že vůbec máme Český svaz firemního 

sportu, natož aby věděl, že příští rok budeme hostit Evropské firemní sportovní hry 

v Praze, což je forma „olympiády“ pro firemní sportovce. V Evropě se každoročně 

pořádá hned několik firemních akcí, Česká republika má zatím na těchto akcích velmi 

malou účast, minulý rok byl na Evropských firemních hrách v Hamburku jen jeden 

český tým, složený navíc z různých sportovců, abychom vůbec na těchto hrách měli 

zastoupení. Přitom takovéto akce jsou pro firmy velmi dobrou příležitostí ke 

zviditelnění a získání kontaktů v jiných evropských společnostech. Bohužel se u nás 

zatím firemnímu sportu moc nedaří, nejspíše je to zapříčiněno horší ekonomickou 

situací našich firem a tím, že velké prosperující firmy pořádají vlastní interní turnaje. Je 

pravda, že turnaje, které pořádá ČSFS, nejsou zrovna nejlevnější záležitostí, ale 

zaměstnanci si tak mohou odpočinout od každodenního stresu a poznat i nové přátele. 

Samo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2009) přiznává, že „z výsledků 

Státního zdravotního ústavu vyplývá, že současný životní styl je charakterizován 

poklesem počtu realizovaných pohybových aktivit (v posledních deseti letech pokles o 

30%). Důsledkem snížení pohybových aktivit je snížení tělesné zdatnosti, zhoršení 

zdravotního stavu a nárůst nadváhy a obezity (v ČR je cca 60% osob s nadváhou, z 

nichž je více než 25% obézních). Mezi hlavní negativní vlivy patří nedostatečné 

materiálně technické zabezpečení, kapacity a stav sportovních zařízení, nedostatek 

dobrovolných pracovníků, a snižující se zájem o pravidelnou sportovní a pohybovou 

činnost.“ (44). Sami asi z vlastních zkušeností víme, jak některá česká sportoviště 

vypadají a že by nutně potřebovala rekonstrukci. Naopak v Dánsku mají obce povinnost 

sportoviště velebit a stavět nová. Jak je tedy možné, že i když na údržbu sportovišť 

státní rozpočet peníze vyčleňuje, tak jsou stále sportoviště, která jsou nedostačující? 

Odpověď nám opět dává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2009) 

„Nedostatek prostředků na provoz a údržbu vlastních sportovních zařízení se promítá 

do hledání cest komerčního využívání, což snižuje dostupnost pro organizovaný i 

neorganizovaný sport. V relativně lepší situaci jsou sportovní zařízení v majetku škol a 

privátních zařízení, i sportovní infrastruktura v majetku obcí. Chybí systematický 

celostátní přehled o počtu a kvalitě sportovních zařízení. Výstavba nových sportovních 

zařízení není koordinovaná, nové investice jsou často realizovány bez konzultací se 

sportovním prostředím a prověření skutečných potřeb.“ (44) 
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Jak už jsem také výše zmiňovala, v Dánsku naprosto převládá dobrovolnická 

činnost v oblasti sportu, dokonce má ve sportu i větší slovo než vláda. U nás dobrovolné 

organizace samozřejmě také fungují, ale dle Ministerstva školství je v posledních letech 

velký útlum této aktivity z důvodů nedocenění této práce. Dle Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (2009) je příčinou opět stav sportovišť ve vlastnictví 

dobrovolných organizací. „Sportovní organizace limituje podhodnocení státní podpory 

provozu a údržby sportovních zařízení, která mají ve velkém objemu ve vlastnictví. 

Starost o majetek a nedostatek finančních i lidských zdrojů nedovoluje organizacím 

nabídnout občanům dostatečný program, který by uspokojil různorodé zájmy, zejména o 

nesoutěžní sport. Sportovní organizace pracují v legislativních podmínkách, které 

nejsou zcela harmonizované s evropským standardem.“ (44) 

Dánské vládě a dobrovolným organizacím se také povedlo zatraktivnit sport nejen 

mezi mladými sportovci. Nárůst sportovní aktivity můžeme vidět od roku 1964, kdy jen 

15 % dospělé populace provozovalo sport, v roce 1998 už to bylo 51 % a v roce 2004 

59 % dospělé populace nad 16 let, která alespoň jednou týdně provozuje sport. Na 

následujícím grafu můžeme vidět poměr sportující populace na HDP per capita v PPS, 

který čerpá z dat Eurobarometru z roku 2004. Z grafu můžeme velmi rychle rozeznat, 

jak na tom je Dánsko a Česká republika, Česká republika bohužel opět zaostává, v roce 

2004 měla jen necelých 35 % populace cvičící či sportující alespoň jednou týdně. HDP 

na obyvatele v paritě kupní síly bylo pro ČR 75 PPS a pro Dánsko 126 PPS. 

HDP na obyvatele ve standardech kupní síly se od roku 2004 o mnoho nezměnilo, 

Dánsko mělo pro rok 2011 125 PPS a umístilo se tak na 3. - 5. příčce v hodnocení dle 

Eurostatu a ČR mělo pouze 80 PPS, tedy až 19. místo, přičemž průměr HDP na hlavu 

celé unie (27 zemí) se nemění a je 100 PPS. 
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Graf č. 2 Procento sportujícího obyvatelstva na HDP per capita v PPS 

 

Zdroj: přeloženo z FRIDBERG, T. Sport and exercise in Denmark, Scandinavia and 

Europe, Sport in Society. Volume 13 Issue 4. Taylor & Francis Online, 2010.  
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8 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Ze zpracovaných dat o dánském systému financování sportu z veřejných zdrojů 

můžeme vidět, že dotace do rozpočtů sportovních organizací jsou velmi jednoduché, 

Ministerstvo kultury poskytne finanční podporu přímo sportovním organizacím, které 

s nimi dále hospodaří a podporují své regionální a místní sdružení. Na rozdíl od českých 

zastřešujících organizací, kterých je dle mého subjektivního pohledu zbytečně moc, a 

chod peněz z veřejné politiky je tak navíc méně transparentní. Možným řešením by 

mohla být jedna velká zastřešující organizace, která by pod sebou měla více velkých 

sportovních organizací a Ministerstvo školství by tak mohlo jednat přímo s ní, přičemž 

ona by finanční prostředky dále přerozdělovala dle stávajících pravidel. 

Velkým zásahem do financování sportu v České republice je nová novela zákona o 

loterijních společnostech, která naprosto mění zavedené dotace do sportu z výtěžků 

z loterie a hazardu. Nemohu soudit, jak tato novela bude ve skutečnosti vypadat, ale už 

teď má velké problémy, a sám ČOV tvrdí, že peněz do sportu tak bude mnohem méně 

než doposud, což našemu sportovnímu prostředí určitě nijak neprospěje. 

Mým úkolem v této práci nebylo posuzovat český systém sportu, ovšem 

z dostupných dat z dánského modelu můžeme vidět, že si Dánsko vede v posledních 

letech ve sportovní oblasti lépe, a jeho obyvatelé jsou velmi sportovně aktivní, ať už 

třeba nejsou tolik úspěšní, co se získaných medailí týče. Možná by si Česká republika 

mohla vzít příklad z některých kroků dánské veřejné politiky a mohla by tak sportu dát 

více příležitostí. Jsme přeci hrdí na své olympioniky a každý rok fandíme našim 

sportovcům na mistrovstvích světa, ale způsobem, kterým je dosud u nás sport 

financován, už možná brzy tolik medailistů či vůbec vrcholových sportovců či méně 

aktivních sportovců mít nebudeme. 
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