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Abstrakt 

Název: Nástin vývoje financování českého sportu po roce 1989 

Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza vývoje financování českého 

sportu z vybraných zdrojů po roce 1989 do současnosti a výhledu v 

podobě Koncepce financování sportu 2016- 2025 SPORT 2025. 

Metody:   Práce využívá především metodu obsahové analýzy dokumentů. Mezi 

stěžejní dokumenty patří legislativní podklady, zejména loterijní 

zákon a jeho novelizace a zákon o podpoře sportu. Mezi další zdroje 

patřily analytické a srovnávací studie vrcholných sportovních 

organizací ČOV a ČUS a koncepce MŠMT. Další metodou je 

statistická analýza kvantitativních dat ve formě časových řad, které 

jsou zpracovány do jednoduchých tabulek a grafů 

Výsledky: V posledních 25 letech došlo k významným změnám ve financování 

sportu. Zlomovým okamžikem se stal rok 2011, ve kterém sport přišel 

o dva stabilní finanční zdroje. V prvé řadě došlo ke krachu Sazky, a.s. 

a ve druhé řadě byla přijata novela loterijního zákona, která zrušila 

odvody na veřejně prospěšné účely. Od té doby je hledán optimální 

systém financování sportu. Státní podpora sportu dlouhodobě klesá a 

ve srovnání s EU se patří k těm nejnižším. Snaha o zlepšení podmínek 

pro financování sportu vrcholí přijetím nové vládní Koncepce SPORT 

2025 v červnu 2016. 

Klíčová slova: zdrojefinancování sportu, loterijní zákon, Sazka, státní podpora 

sportu, koncepce MŠMT 



Abstract 

Title: An outline of the development of the Czech sport financing after 1989 

Objectives:  The main aim of this thesis is to analyse the development of the czech 

sport financing from the selected resources after 1989 till the present 

situation and it's prospect included in The concept sports funding 2016 

- 2025 SPORT 2025 

Methods:  The basic method used in this thesis is the method of document 

analysis. Fundamental documents include legislative documents, 

especially The Lottery Act and its updating and The Act on Promotion 

of Sports. Aditional resources represent analytic and comparative 

studies prepared by ČOV, ČUS and MŠMT conception. Another 

method is statistic analysis of quantitative data, in form of termporal 

lines, which are processed into basic charts and diagrams. 

Results: In recent 25 years have been significant changes in sports funding 

established. The turning point is considered the year 2011, when czech 

sport lost two stable financial resources. Primarily the company 

Sazka, a.s. went bankrupt, secondarily the amendment of the lottery 

act was accepted and has discontinued offtakes for public utility 

objects. Since then an optimal sports funding system is sought. State 

sports support shows a long-term downward trend and belongs to the 

lowest rank in the EU comparison. efforts to improve sports funding 

conditions culminate by the new government Conception SPORT 

2025 admission in June 2016 

Key words: sport financing resources, The Lottery Act, Sazka, state sports 

support, government conception 
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1 ÚVOD 

Sport jako volnočasová aktivita, sport jako prevence civilizačních onemocnění, sport 

jako nejlepší propagace státu. Postavení sportu v různých zemích může být odlišné. 

Některá země preferuje vrcholový sport, proto do sportu investuje mnohem více peněz, 

než země, pro kterou je prioritou kultura. Ať tak, či onak, rozhodně lze sport stavět na 

stejnou úroveň jako kulturu, školství či sociální politiku. Všechny tyto oblasti totiž 

dokážou generovat pozitivní externality. Na druhé straně při jejich nedostatečné 

podpoře s nimi jdou ruku v ruce ty negativní účinky. 

Podívejme se na naši situaci. Nacházíme se v době, kdy se ekonomice poměrně daří. 

Stát zajišťuje podporu kultury, sportu a samozřejmě i mnohých dalších činností. 

Podpora je navíc zajištěna zákonem, alespoň v obecné rovině. Postupně se ale zjišťuje, 

že tato podpora je nedostatečná, co víc, že tato podpora klesá, dlouhodobě. V nepravou 

chvíli sport přichází o jeden z hlavních zdrojů, o Sazku, která byla zřízena za účelem 

podpory sportu již od samého počátku. Místo aby stát našel náhradu, připraví sport o 

část dalších zdrojů z loterií, neboť přichází rok patřící novelizaci loterijního zákona. 

Státní podpora tedy klesá, nespokojenost sportovního prostředí roste, podíl výdajů 

domácností se zvyšuje, lidé přestávají sportovat a procento obézních dětí roste, výčet by 

mohl pokračovat dále. 

Od doby, kdy se Česká republika stala součásti Evropské unie, dochází k neustálému 

srovnávání s ostatními členskými zeměmi. Často se mluví o tzv. standardu EU. Jakmile 

země nedosahuje tohoto standardu, stává se tento fakt argumentem pro nutnou změnu a 

dosažení alespoň tohoto standardu. Také oblast financování sportu byla podrobena 

srovnání. Zjistilo se, že Česká republika patří mezi země s nejnižšími státními výdaji na 

podporu sportu. 

Taková situace nemůže trvat věčně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

pravidelně vypracovává koncepce, hodnotí dosavadní vývoj a podle něj stanovuje 

budoucí plány. V současnosti je aktuální Koncepce podpory sportu 2016-2025 SPORT 

2025. Zahrnuje velké plány změn sportovního prostředí, organizační, legislativní i 

metodické. Některé změny již proběhly, na některé si ještě počkáme. Koncepce byla 

zatím schválena vládou. 

Práce je reakcí na tyto současné změny. Z historického hlediska by měla popsat vývoj 

financování českého sportu po roce 1989 a v návaznosti na něj objasnit i důvody 
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současných vládních iniciativ. Sport je financován z několika možných zdrojů, proto se 

mluví o tzv. vícezdrojovém financování, to zahrnuje nejobecněji zdroje soukromé a 

veřejné. K těm veřejným patří státní dotace, granty, zdroje z EU, místních rozpočtů atd. 

Popsat historický vývoj všech těchto zdrojů by bylo nad naše možnosti. Proto jsme se 

rozhodli zaměřit pozornost na zdroje centrální, tedy státní podporu sportu. Ta je 

zajišťována především prostřednictvím programového financování Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

Ke státní podpoře se často řadí také loterijní financování, které ve většině zemí EU hraje 

podstatnou roli v systému financování sportu. V České republice byly loterie tradičně 

spojeny s financováním veřejné prospěšných činností, především sportu. Loterie včetně 

Sazky, jedinečného zdroje českého sportu, prošly za posledních 25 let významnými 

změnami, kvůli kterým sportovní prostředí přišlo o podstatnou část stabilních zdrojů. Je 

proto důležité popsat v rámci této práce také historii loterijního financování. V příštím 

roce provázanost loterií a sportu končí, ovšem možností zůstává, že půjde pouze o 

přechodnou situaci a že se naopak v budoucnu stanou loterie stejně podstatným, ne-li 

podstatnějším zdrojem financování sportu. 

Diplomová práce se zabývá analýzou zastřešujících výdajů do oblasti sportu po pádu 

komunistického režimu na podzim 1989 do současnosti. Zastřešující výdaje obsahují 

výdaje ze státního rozpočtu, především přes kapitolu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, ale zahrnují také loterijní financování prostřednictvím povinných odvodů 

loterií a podobných her. Úkolem práce je také představit nově vytvořenou koncepci 

s výhledem 10 let do roku 2025, ve které se odráží iniciativa zástupců státní i spolkové 

sféry a snaha o změnu dosavadního systému.  

Práce je strukturována do 8 kapitol, z nichž první 3 jsou věnovány uvedení čtenáře do 

problematiky, seznámení se stanovenými cíli a metodologií práce. Další kapitola 

obsahuje teoretické zdůvodnění podpory sportu a různých způsobů jeho financování. 

Samotná analýza historie financování je rozdělena na dvě období. Zlomovým bodem je 

rok 2011, na jehož začátku došlo ke krachu Sazky a.s., vlastněné sportovními 

organizacemi, a na jehož konci byly provedeny významné změny loterijního zákona. 

Obě události znamenaly pro sport ztrátu stabilních zdrojů. Pracovně můžeme tato dvě 

období, dvě kapitoly práce, označit jako historie financování sportu „se Sazkou“ a „po 

Sazce“. Další kapitola je věnována nově přijaté koncepci, která obsahuje organizační, 

legislativní i metodické změny zasahující do oblasti podpory sportu z veřejných zdrojů. 
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Poslední kapitolou je závěr, ve kterém je kriticky zhodnocen vývoj financování sportu 

za posledních 25 let a dán do souvislosti se současnými snahami o nalezení vhodnějšího 

modelu financování sportu.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je analýza vývoje financování českého sportu z vybraných zdrojů po roce 

1989 do současnosti a výhledu v podobě Koncepce financování sportu 2016 -2025.  

Pro dosažení stanoveného cíle byly zvoleny tyto dílčí úkoly: 

 Charakterizovat sportovní prostředí 

 Analyzovat systém financování sportu v České republice 

 Definovat působnost státu v oblasti sportu 

 Seznámit se s příslušnou legislativou 

 Analyzovat postavení loterií ve sportu na základě loterijního zákona 

 Popsat další možnosti financování sportu 

 Shromáždit údaje o výši vybraných zdrojů sportu v období 1989-2016 
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3 METODOLOGIE PRÁCE 

Práce je deskriptivně-analytického charakteru, a proto využívá především metodu 

analýzy dokumentů. 

Analýza dokumentů představuje metodu zkoumání dat, které nebyly primárně 

vytvořeny pro náš výzkum. Tato metoda může být jak kvantitativní, tak kvalitativní. 

Podle Jandourka (2008) členíme analýzu dokumentů na obsahovou a tematickou. 

Obsahová analýza se zabývá především četností, tedy zjišťováním kolik prostoru je 

věnováno tématům, událostem nebo slovům. K výhodám patří snadnost a objektivnost. 

Umožňuje testování hypotéz a srovnání, spíše popisuje, než objasňuje. Na druhé straně 

tematická analýza je metodou kvalitativní, studuje znaky, symboly a hledá skryté 

významy. V této metodě mohou často výzkumníci dojít k odlišným závěrům.  

Podle Švece (2009), významného teoretika metodologie společenských věd v českém 

prostředí, představuje obsahová analýza dokumentů objektivní, systematický a 

kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace.  

„Za dokument se považují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým 

jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum“ (Hendl, 2005, s. 

204) Dokumenty můžeme rozdělit na oficiální a osobní (jinak řečeno externí a interní). 

K textovým dokumentům převážně oficiální povahy patří zejména dokumenty:  

 Výzkumné a vývojové (např. výzkumné zprávy, dizertace, projekty apod.) 

 Politické: (např.: akční programy, politická prohlášení, výzvy apod.) 

 Legislativní: (např. zákony, vyhlášky, nařízení apod.) 

 Statistické: (např.: statistické ročenky apod.) 

 Administrativní: (např. zprávy z jednání, stanovy, výroční zprávy apod.) (Švec, 

2009) 

Hendl (2005) používá jiné dělení na: osobní dokumenty, úřední dokumenty, archivní 

data, výstupy masových médií, virtuální data a předmětná data. V poslední době nabývá 

na významu především využívání internetových zdrojů, veřejně dostupných online 

databází, rejstříků apod. 

V této práci byla pozornost zaměřena především na legislativní podklady, konkrétně šlo 

o analýzu loterijního zákona z roku 1990 a jeho 14 novelizací. Po jejich prozkoumání 

bylo zjištěno, že většina z nich znamenají pro loterijní zákon pouze formální úpravu a 
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nijak nesouvisí s financováním sportu. Pro podrobnější popis byly vybrány 4 novely, 

které svým obsahem upravují loterijní odvody a jejich alokaci. Při hodnocení 

současného stavu s výhledem do budoucna bylo nutné vycházet také z nového zákona o 

hazardních hrách, který bude účinný od roku 2017. Dalším legislativním dokumentem 

byl zákon o podpoře sportu z roku 2001 v původním znění a ve znění pozdějších 

předpisů, včetně nedávné novelizace v roce 2016. V zákoně jsme čerpali informace o 

prospěšnosti sportu a vymezení působnosti orgánů pro vytváření vhodných podmínek 

pro sport. 

Stěžejními dokumenty byly analýzy vypracované vrcholnými institucemi pro oblast 

sportu, jmenovitě především MŠMT, ČOV a ČUS (dříve ČSTV) nebo analýzy na 

zakázku vypravované nezávislou společností pro tyto sportovní instituce. Jmenovitě se 

jednalo hlavně o Analýzu financování sportu vypracovanou ve spolupráci MŠMT a 

ČOV, která hodnotí vývoj financování sportu po roce 1989, zprávu ČUS o krachu 

Sazky a.s., dále analýzy společnosti KPMG, vládní koncepce vytvářené MŠMT, a další 

zprávy ČSTV. 

Ve snaze získat co nejdůvěryhodnější zdroje, bylo čerpáno ze zdrojů spíše formálního 

charakteru nežli např. mediálních zpráv. Především při sledování historických událostí 

byla pozornost zaměřena např. na sněmovní tisky z jednání Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (dále jen „PS PČR) nebo dříve Federálního shromáždění Federální 

shromáždění České a Slovenské federativní republiky (dále jen „FS ČSFR“). Na druhé 

straně při zjišťování informací o aktuálních jednáních bylo využito spíše mediálních 

zpráv. 

Všechny použité dokumenty byly veřejně dostupné. Některé byly opatřeny v tištěné 

podobě, většina byla dostupná prostřednictvím internetu, z toho část dokumentů byla 

volně ke stažení, jiné byly sledovány online.  

Práce využívá také kvantitativní analýzu dat, jde především o statistické zpracování 

časových řad formou tabulek a grafů. Co se týče loterijního financování, byla data 

čerpána především ze stránek Ministerstva financí, které provádí Státní dozor nad 

sázkovými hrami a loteriemi. Údaje o prostředcích Sazky a.s. byly získány ve zprávě 

ČSTV a státní dotace byly analyzovány z internetových stránek MŠMT a MFČR. Při 

snaze o vypracování časové řady vybraných výdajů za posledních 25 let bylo zjištěno, 

že hodnoty jsou za takto dlouhý časový úsek málokdy srovnatelné, ať už kvůli použité 
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metodice, či jiným podkladovým dokumentům, a proto došlo k omezení se na kratší 

časové úseky. Problém se vyskytl především v definování státní podpory, dotační 

politiky a zastřešujících výdajů. Některé studie pracují s daty obsahující pouze 

prostředky kapitoly MŠMT, jiné do státní podpory počítají i výdaje MO a MV do svých 

resortních středisek, někdy jsou součástí také loterijní prostředky. Platí tedy to, že 

pokud byly dostupné údaje srovnatelné, vytvořili jsme grafy svépomocí, v ostatních 

případech byly převzaty v původní verzi z citovaných dokumentů.  
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4 VÝZNAM SPORTU A PODPORA JEHO ČINNOSTI 

4.1 Prospěšnost sportu 

V minulosti bylo používáno více pojmů tělesná kultura, tělesná výchova či tělesná 

cvičení. I dnes nemusí být tyto pojmy vnímány jednotně, navíc se mnohem častěji 

používá slovo „sport“, které budeme užívat i my. Sport může být vnímán pouze jako 

součást tělesné kultury. Např. Hodáň (2010, s. 47) definuje tělesnou kulturu jako 

„specifický sociokulturní systém, v jehož rámci jsou realizovány různé vzájemně se 

podmiňující činnosti, z nichž řídící roli zaujímá tělocvičná aktivita, která je podle svého 

smyslu diferencována na tělesnou výchovu, tělocvičnou rekreaci a sport“. Sportem je 

zde myšlena pouze složka tělesné kultury, která v sobě zahrnuje např. pravidla, trénink 

a soutěže. Směrodatnější pro tuto práci bude definice sportu tak, jak ji vnímá např. Rada 

Evropy, tedy jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo 

organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, 

utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ 

(Bílá kniha o sportu, 2007, s. 2). Pokud budeme mluvit o financování sportu, je tím 

myšlena právě tato „jakákoliv forma sportu“, patří sem tedy jak sport rekreační, 

výkonnostní, tak i vrcholový. Někteří hovoří o tělesné kultuře, jiní o sportu, podstatné je 

to, že jde o lidskou činnost, která je součástí života každého člověka, a kterou nelze 

ničím nahradit.  

Financování sportu znamená ve své podstatě jednu z možností jeho přímé podpory. 

V následující kapitole „Zdroje financování sportu“ bude popsáno, kdo všechno finanční 

podporu sportu poskytuje. Nyní se zaměříme rovnou na státní podporu sportu, která je 

pro nás směrodatná. Východiskem státní podpory sportu je jeho označení za veřejně 

prospěšnou činnost. Takto je postavení sportu ve společnosti definováno v zákoně č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu v paragrafu 1. Ideální by bylo, kdyby veřejně prospěšné 

věci byly onou veřejností samy podporovány a rozvíjeny, ovšem to by možná stát 

neměl, co na práci. Lze vyjmenovat mnoho pozitivních skutečností, které sportem 

vytvářeny a ovlivňovány. Ani ty sebelepší argumenty nedonutí každého člověka, aby 

nějakou činnost podporoval ze své kapsy, alespoň ne přímo. Stát to ale ve své podstatě 

dělá, neboť přerozděluje shromážděné finanční prostředky a alokuje je do míst, kde je to 

potřebné. Nicméně stát řídí také jen lidé a při velkém zjednodušení může nastat situace, 

kdy se sejde skupina lidí, pro které sport není zrovna preferovaným odvětvím a ačkoliv 
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nemusí zpochybňovat určitou jeho prospěšnost, zdroje pro sportovní prostředí jim 

jednoduše v rozpočtu nezbudou. Pokud to srovnáme se skutečností, tak výdaje na sport 

po roce 1989 převážně klesaly a jedním z důvodů zajisté bylo i podceňování 

společenského i zdravotního významu sportu. Aby se zabránilo takové situaci, je 

potřeba naleznout funkční model systematické a především stabilní podpory sportu. 

Skutečnost, že dosavadní systém financování je nestabilní by měla prokázat právě 

analýza financování vybraných zdrojů. Před tím se ještě vrátíme k té nejzákladnější 

otázce: Proč by měl stát zajišťovat podporu sportu? Z čeho plyne ona veřejná 

prospěšnost? 

Jak už bylo řečeno, existuje mnoho důvodů, jejichž podrobný popis není předmětem 

této práce. Pokusíme se shrnout výčet těch základních funkcí, které odpovídají na 

otázku veřejné prospěšnosti a poté se zaměřit na ty, jejichž význam se zvyšuje 

především v poslední době a jejichž dopady jsou v souvislosti se státní podporou sportu 

velmi podstatné. 

Základní funkce sportu lze vyčíst ze samotné jeho definice, která byla citována výše 

(definice Rady Evropy). V českém prostředí je téměř identicky definován sport 

v zákoně o podpoře sportu z roku 2001. Menší rozdíl české podoby lze spatřit 

v konkrétní zmínce o upevňování zdraví
1
 Z obou definic plynou tyto základní funkce 

sportu: 

 Sociální funkce - Prostřednictvím sportu se lidé sdružují bez ohledu na věk, 

pohlaví nebo národnost. Tato funkce úzce souvisí s funkcí výchovnou. Díky 

sportu člověk nenásilnou formou, často formou zábavy, získává důležité návyky 

jako např. dodržování pravidel a disciplínu, kolektivní spolupráci, respekt 

k ostatním, zásady fair play apod. (Kubíček, 2012). Sport jako volnočasová 

aktivita působí jako prevence negativních jevů, jako je např. kriminalita, užívání 

drog či rasismus. 

 Tělesný a psychický rozvoj – Při sportu se cítí člověk ve větší psychické pohodě 

a má více energie. 

                                                 
1
 Zákon o podpoře sportu z roku 2001 definuje v § 2 odst. 1 sport jako „všechny formy tělesné činnosti, 

které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i 

psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“. 

Upravená definice dle novely zákona o podpoře sportu z roku 2016 zní: „každá forma tělesné činnosti, 

která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů“. 

„rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.“. 
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 Výkonnostní funkce 

 Zdravotní – Preventivně-léčebná funkce sportu již byla mnohokráte prokázána. 

Sport působí preventivně i léčebně proti mnohým nemocím, především proti 

civilizačním chorobám, jako např. obezitě, diabetu či kardiovaskulárním 

onemocněním.  

Význam jednotlivých funkcí se může s přibývajícím časem měnit a mění, ale není to 

tak, že by přestaly platit. To platí např. pro funkci zdravotní. Nekonečný proces 

modernizace a technizace posledních let je příčinou. Je s ním ovšem spojena negativní 

stránka, závislost lidí a techniky. Děti si mnohem raději tráví čas se svými 

elektronickými hračkami než venku se svými kamarády. Sedavý způsob života jde ruku 

v ruce se zdravotními problémy. Děti se nehýbou a mají nadváhu. Význam sportu 

z hlediska preventivní i léčebné funkce nabývá svého významu. Do středu pozornosti se 

dostává spojení zdravotní a ekonomické funkce. Díky vypracovaným analýzám je 

dokázáno, že podporou sportu lze dosáhnout zajímavé úspory ve zdravotnictví. 

Konkrétní číslo bylo prezentováno na konferenci v Davosu v roce 2009 v rámci Studie 

ekonomického fóra. Podle studie „každý dolar investovaný do sportu ušetří čtyři dolary 

ve zdravotnictví“ (ČOV, 2012). Podle Analýzy financování sportu vypracované 

společností KPMG každá koruna investovaná do sportu přináší roční úsporu 2,53 

koruny na veřejných výdajích spojených s léčbou nemocí způsobených nadváhou a 

obezitou (KPMG, 2012). 

Pokud se zaměříme na důvody, proč by měl stát podporovat sport, rozhodně nelze 

opomenout funkci reprezentativní. Jde především o to, že naši sportovci reprezentují 

svou zemi navenek svými výkony a představují tím nástroj propagace státu na 

mezinárodním poli. Zajímavá je statistika, která říká, že 70 % pozitivních zpráv 

v zahraničí o České republice je z prostředí sportu (Kejval, 2016). Jméno zemi vytváří 

v očích zahraničních států také významné sportovní akce pořádané na našem území.  

Ekonomická funkce je příkladem té funkce, která neprovází sport od samého začátku, 

za to ale nabývá na významu a dostává se do popředí argumentů zástupců sportovního 

prostředí. Argumenty jsou často používány při vyjednávání lepší podpory sportu a jsou 

podloženy konkrétními analýzami.  

Sport je dynamické a rychle se rozvíjející sportovní odvětví, do kterého patří: 

 organizace sportovních akcí, 
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 výstavba sportovních objektů a zařízení, 

 výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní, 

 obchod se sportovním zbožím, 

 služby (fitcentra, posilovny, organizované „školy“ a kurzy pro děti, mládež i 

dospělé), 

 doprava sportovců a diváků, 

 cestovní ruch – sportovní turistika, 

 modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem, 

 mediální sféra. (MŠMT, ČOV, 2009) 

Je to již více než 15 let, kdy vznikla „Ekonomie sportu“ a jako samostatný předmět se 

začala vyučovat na univerzitách a vysokých školách v Evropě. Hobza (2011) 

upozorňuje na to, že mnohdy jsou problémy financování sportu spojeny s nedostatečnou 

ekonomicko-legislativní gramotností odpovědných pracovníků a zdůrazňuje nutnost 

správně chápat sociálně-ekonomickou podstatu sportu. 

Svou ekonomickou podstatou generuje sport významnou část HDP a zaměstnává 

mnoho lidí. Podle Bílé knihy o sportu je v zemích EU sportovním prostředím vytvářeno 

až 3,7 % HDP a zaměstnáváno dokonce 5,4 % (Komise evropských společenství, 2007). 

V České republice vyčísluje ekonomické přínosy společnost KPMG (2012), podle které 

český sport vytváří 2,7 % HDP a podíl sportu na zaměstnanosti (včetně multiplikačních 

efektů) činí 3,8 %. 

Podle stejné analýzy společnosti činila spotřeba sportu 123,4 mld. Kč. Nutno 

poznamenat, že z této částky 52 mld. (42 %) tvoří daňový přínos pro veřejný sektor. 

(KPMG, 2012) Tímto výčet nekončí, v analýze nalezneme i další podobná čísla 

představující pozitivní ekonomické efekty. 

Podrobnější zpracování významu sportu obsahuje např. Bílá kniha o sportu nebo téměř 

každá koncepce vypracovávaná MŠMT.  

4.2 Zdroje financování sportu 

V této kapitole budou ve stručnosti představeny možné zdroje financování sportu. 

Nejčastěji se mluví o vícezdrojovém financování sportu. Blíže poté bude představena 

státní podpora sportu a loterijní financování sportu 
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4.2.1 Vícezdrojový systém financování sportu 

Z nejširšího hlediska je financováno sportu zabezpečeno ze dvou zdrojů: veřejných a 

soukromých. Struktura financování jednotlivých subjektů závisí samozřejmě na jeho 

typu. Téměř vždy ovšem dochází ke kombinaci obou zdrojových oblastí. Podrobnější 

členění zdrojů vysvětluje model vícezdrojového financování sportu 

Jednodušší podobu představují Hobza a Hodáň (2010), v jejichž modelu nalezneme 6 

různých zdrojů podpory sportu: státní rozpočet, veřejné rozpočty zahrnující rozpočty 

krajů, obcí a měst, dále vlastní zdroje a příjmy z vedlejší činnosti, soukromé zdroje, 

odvody z loterií a finanční prostředky od Sazky jako specifického zdroje a dále výdaje 

firem a domácností. Na obrázku 1 si můžeme všimnout, že ve skupině loterijních zdrojů 

je zvlášť jmenována společnost SAZKA, neboť její postavení do roku 2011 speciální 

rozhodně bylo, což konkrétněji probereme ve druhé kapitole. 

 

Obrázek č. 1 Vícezdrojové financování tělesné kultury 

Zdroj: Hodáň, Hobza, (2010) 

Složitější struktura financování byla graficky zpracována společností KPMG v rámci 

prezentace Koncepce financování sportu v roce 2012. Struktura, kterou vidíme na 

obrázku č. 2, obsahuje vazby mezi poskytovateli finančních prostředků a jejich 

příjemci. Podle barev lze skupiny subjektů definovat takto: 

 Státní podpora 



21 

 

o MŠMT inkasuje zdroje ze státního rozpočtu a ty dále přerozděluje na 

základě své dotační politiky především sportovním svazům, prostředky 

poskytuje také na provoz ČOV a Antidopingového výboru. Od roku 

2016 putují nově peníze i přímo do základních jednotek, tedy 

sportovních klubů a tělovýchovných jednot. 

o Ostatní ministerstva poskytují peníze především na svá sportovní resortní 

centra, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

o Parlament díky své zákonodárné funkci určuje daňové podmínky a 

ovlivňuje tím např. odvody loterií a podobných her. 

 Veřejné rozpočty 

o Prostředky poskytnuté z rozpočtů měst a obcí tvoří v ČR největší podíl 

na veřejných výdajích do sportu. Dále sem patří zdroje z krajských 

rozpočtů. 

 Domácnosti  

o Domácnosti jsou hlavními investory do sportovního prostředí. Jejich 

výdaje tvoří především členské příspěvky, ale také dary a dobrovolné 

práce. 

 ČOV  

o má specifickou roli ve financování sportu. Sám dostává peníze na provoz 

od MŠMT a poskytuje peníze především na sportovní reprezentaci. 

Během let 2014-2016 přerozděloval prostředky od loterií a stal se v této 

době zastřešující sportovní institucí v rámci organizační struktury 

sportovního prostředí. 

 Ostatní zdroje 

o Odvody loterijních společností, které byly do roku 2011 alokovány 

přímo do sportu a později s možnou alokací části odvodu. Je 

pravděpodobné, že loterijní společnosti ještě v budoucnu budou hrát 

podstatnou roli ve financování sportu a ve schématu mohou zůstat, 

ačkoliv v roce 2017 se s těmito zdroji nepočítá.  

o Sportovní infrastruktura je financována vždy prostřednictvím obce či 

města. 
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Na rozdíl od předchozího schématu zde nefigurují zdroje akciové společnosti Sazky 

„zvlášť“, neboť ta v roce 2011 zkrachovala a byla prodána. V tu chvíli se zařadila ve 

schématu k ostatním loterijním společnostem. 

 

Obrázek č. 2 Vícezdrojové financování sportu – finanční toky mezi subjekty 

Zdroj: KPMG (2012) 

Práce se zabývá popisem vývoje státní podpory a podpory prostřednictvím loterií a 

podobných her, proto budou tyto dva zdroje rozebrány blíže v následujících 

podkapitolách. 

4.2.2 Vláda 

Působnost orgánů státní správy v oblasti sportu je vymezena zákonem č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů. Státní podporu sportu zajišťuje 

především MŠMT v rámci kapitoly 333. Podle zákona má MŠMT za úkol vytvářet 

podmínky pro rozvoj sportu, některé činnosti stanovuje § 3: 

 Vytváření koncepce státní politiky ve sportu a koordinace při její realizaci 



23 

 

 Zabezpečení finanční podpory sportu ze státního rozpočtu 

 Péče o sportovní reprezentaci, přípravu sportovních talentů, rozvoj sportu pro 

všechny a sport zdravotně postižených 

 Udělování akreditací vzdělávacím zařízením pro oblast sportu
2
 

 Zřízení a zabezpečení činnosti rezortního sportovního centra a koordinace 

s ostatními 

 Vytváření antidopingového programu a kontroly jeho naplňování 

MŠMT vyjednává s ministerstvem financí zdroje ze státního rozpočtu do své kapitoly a 

provádí dotační politiku. Finance rozděluje prostřednictvím tzv. programového 

financování. Každý rok vyhlašuje programy tzv. Státní podpory sportu. Spolu s 

vyhlášením programů jsou zároveň předloženy podmínky pro žadatele o státní dotaci v 

oblasti sportu. 

Dle studie vypracované Hozbou a Novotným se rozložení veřejných dotací na podporu 

sportu a tělovýchovy od roku 2000 vyvíjí v ČR výrazně ve prospěch územních celků. 

Dle této studie se v dotační politice postupně měnilo těžiště podpory sportu a 

tělovýchovy z úrovně státu na úroveň územně správních celků. Sport je tak podporován 

z úrovně státní, krajské a obecní z titulu veřejné prospěšnosti. Stejně jako kultura, 

školství, sociální oblast a další VPÚ. 

4.2.3 Loterie 

V této podkapitole bude blíže představena souvislost loterií a dalších sázkových her 

s financováním sportu. Klíčová je právní úprava hazardních her, ve které byla tradičně 

zakotvena ona souvislost s veřejně prospěšnými činnostmi. Geneze českého loterijního 

zákona, která bude představena v dalších kapitolách ukáže, jak málo se tento zákon 

měnil do roku 2012 a naopak kolik podstatných novelizací proběhlo v posledních 5 

letech. Tyto zásadní změny se bohužel týkaly loterijních odvodů a jejich použití na 

VPÚ. Propojení loterií a sportu bylo právně zrušeno a sportovní prostředí přišlo o jeden 

z poměrně stabilních zdrojů. V současné době se stále hledá vhodný model, který by 

sportu zajistil stabilní a dostatečné peníze. V rámci EU patří ČR mezi výjimky, které 

nefinancují sport z loterií. V posledním roce se ovšem znovu mluví o tom, že by 

v budoucnu mohl být sport financován ze všech loterijních daní.  

                                                 
2
 Tuto činnost v současné praxi MŠMT neprovádí, neboť se řídí jiným zákonem, o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání, proto byla (MŠMT, 2015a) 
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Problematika hazardních her je kontroverzní. Samotný název neskrývá hlavní problém, 

jde o hazard s penězi, jiným majetkem a často i se samotnými životy. Základním 

principem sázkových her je nemožnost ovlivnění výsledku, budoucnosti. Náhoda je zde 

největším pánem. Snad není sporu, že hazardní hry představují pro společnost riziko. 

Byly a budou, otázkou zůstává jejich regulace, která by měla stanovit hranice tomuto 

trhu a kompenzovat negativní vliv něčím pozitivním. To se lehko řekne, avšak zda 

benefity, které z nich plynou, převažují nad negativy, či obráceně, zatím nikdo 

nedokázal. Vzhledem k různorodým propracovaným analýzám se něčeho takového 

třeba v budoucnu společnost dočká. Prozatím lze přijmout fakt, že příjmy z hazardních 

her tvoří ve většině vyspělých zemí jeden z hlavních zdrojů pro organizovaný sport. 

Tradiční souvislost se sázením na výsledky sportovních utkání a jako protipól k hrozbě 

negativního společenského jevu se zdá být propojení loterií a sportu logické a na místě.  

Je na místě, vyjasnit si některé pojmy. Loterie, sázky, sázkové hry a hazardní hry. 

Označení tohoto trhu nelze jedním slovem, mění se s časem i pokrokem. Opakují se zde 

především dvě slova - hra a sázka. Jsou to pojmy, které spadají do soukromého práva. 

Před rokem 2014 je definoval zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dnes zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. V § 2873 nového občanského zákoníku je uvedeno, že 

„sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se 

nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé 

strany o této události správným.“  Podstatou tedy je smluvní vztah dvou osob týkající se 

rozdílných tvrzení o stavu, který teprve nastane a pro obě strany neznámý. Plnění 

představuje blíže nespecifikovaná výhra. O definici hry se ani nový zákon nepokouší. 

Ovšem do hry se většinou člověk aktivně zapojuje, ať už psychicky či fyzicky. Sázka a 

hra jsou pojmy s širokým záběrem. Loterie a sázkové hry jsou pojmy konkrétnější a 

upravuje je naopak veřejné právo, do této doby zatím ještě platný zákon č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen loterijní zákon). Tento zákon 

používá označení „loterie a jiné podobné hry“. „Loterií nebo jinou podobnou hrou se 

rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), 

jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje“(§ 1, odst. 2). V práci bude užíváno 

nejčastěji toto spojení, které v sobě podle zákona obsahuje také např. soutěže a ankety 

(spotřebitelské loterie), tomboly, číselné loterie a samozřejmě především různé sázkové 

hry. Od roku 2017 bude účinný nový zákon „o hazardních hrách“. Pracuje s jiným 

spojením slov, kterým mimo jiné naznačuje, jaký vývoj má trh po 27 letech za sebou.  
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5 FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR 1989 - 2011 

5.1 Státní podpora sportu 1989 – 2008 

Pro vývoj financování sportu po roce 1989 až do roku 2008 bude v práci využita 

především Analýza financování sportu v České republice vypracovaná ve spolupráci 

MŠMT a ČOV vydaná v dubnu 2009. Tato analýza pracuje se státními výdaji, do 

kterých zahrnuje výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do 

oblasti sportu. 

Na úvod si představíme často citovaný graf zpracovaný v rámci Analýzy. 

  Graf 1 Výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do oblasti sportu 

 

  Zdroj: MŠMT, ČOV (2009) 

Jak je vidět na grafu č. 1, před rokem 1989 do sportu plynulo do sportu mnohem více 

peněz než o 20 let později. Po roce 1989 se výdaje celkem rychle snižovaly, po 5 letech 

klesl podíl výdajů na státním rozpočtu na polovinu, z 0,6 % na 0,3 %. Kolem 3 % se 

výdaje udržovaly přes 10 let, ovšem v roce 2006 klesly dokonce pod 2 % na historické 

minimum. Vidíme, že také v poměru k HDP došlo k poklesu z necelých 2 % v roce 

1989 na polovinu v roce 2008. 
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Trochu jiného výsledku bychom mohli dostat, pokud bychom sledovali zastřešující 

výdaje do sportu přepočtené na úroveň roku 2008. V tomto případě sice také výdaje od 

roku 1989 nepřekračují více než 0,6 % celkových prostředků státního rozpočtu, avšak 

na rozdíl od předchozí metodiky by se jejich podíl kolem roku 2007 této hodnotě 

přiblížil. Důvodem byly rostoucí investiční výdaje na obnovu a rozvoj regionální 

infrastruktury prostředí sportu a školní TV z kapitoly Všeobecné pokladní správy a 

historicky nejvyšší odvody loterijních společností spolu se Sazkou. (Kraus, © 2008-

2016), o čemže se přesvědčíme později při sledování vývoje těchto zdrojů. 

Oba prezentované grafy byly založeny na poměrových ukazatelích, tzn., zastřešující 

výdaje byly vždy vztaženy k některé makroekonomické veličině, konkrétně 

k vygenerovanému HDP a výdajům státního rozpočtu. Tohoto způsobu se využívá 

především proto, že lze hodnoty srovnávat v různých obdobích, neboť vliv času působí 

na obě veličiny. Pokud bychom chtěli mezi sebou srovnávat výši zdrojů jako takových, 

je potřeba hodnoty očistit o vliv cenové hladiny. Podívejme se, jak vypadá graf č. 2 

zastřešujících výdajů očištěných o inflaci. 

 Graf 2 Vývoj zastřešujících výdajů do sportu přepočtených na úroveň roku 2008 

 

 Zdroj: MŠMT, ČOV (2009) 
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5.2 Podpora sportu ze strany sázkové společnosti Sazka 

Společnost Sazka byla se sportem spojena již od svého o počátku. Původně čistě státní 

podnik, který se stal brzy po svém založení účelovým zařízením tehdejšího ČSTV. Po 

roce 1989 byla Sazka přeměněna na akciovou společnost, jejímiž akcionáři se stali 

výhradně sportovní organizace. Do sportu v tuto dobu plynulo přes Sazku dost peněz. 

Od roku 2006 se výsledky hospodaření zhoršovaly a v roce 2011 byl vyhlášen konkurz. 

Od té doby se ze Sazky stala „obyčejná“ sázková společnost, která odvádí zákonem 

stanovené odvody a ačkoliv se sportem stále úzce spolupracuje, svou předchozí pozici 

ve sportu těžko nahradí. 

5.2.1 Historie Sazky 

5.2.1.1 Historie Sazky – účelového zařízení ČSTV do roku 1990 

Vzniku Sazky předcházely politické změny po únoru 1948, které zasáhly i do oblasti 

sázkového a loterijního podnikání. Všechny soukromé sázkové firmy, které do té doby 

v Československu existovaly, byly zrušeny a byla založena pouze jediná Státní sázková 

kancelář (Staska). Hlavním předmětem její činnosti bylo organizování sázek na 

výsledky sportovních utkání. Staska byla výhradně ve vlastnictví státu, proto její 

finanční prostředky plynuly do státního rozpočtu a část z nich byla využita pro potřeby 

sportu a tělovýchovy. Po 5 letech byla Staska v roce 1953 zrušena kvůli podezření 

z manipulace se sportovními zápasy. Ovšem poptávka po sázení existovala nadále, a tak 

i v podmínkách tvrdého stalinismu neexistence legálního sázkového trhu vedla k 

rozšíření trhu černých sázek. Proto tehdejší režim začal uvažovat o obnově státní 

sázkové kanceláře. Obnovení Sazky bylo také potřebné pro plánovaný vznik 

Československého svazu tělesné výchovy, na který nebyly prostředky. (Šimek, 2011).  

Historie Sazky se váže k datu 3. srpna 1956, kdy Státní výbor pro tělesnou výchovu a 

sport vydal zřizovací listinu podniku Sazka, jehož činnost byla zahájena 15. září 1956. 

Stejně jako u Stasky bylo hlavním posláním organizování a provádění sázek na 

výsledky sportovních utkání s tím, že čistý výtěžek z této činnosti bude odváděn do 

státního rozpočtu na podporu tělesné výchovy, sportu a turistiky. Po roce své činnosti 

byla Sazka převedena jako účelové zařízení pod nově zřízenou zastřešující organizaci 

sportovního prostředí - Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Poslání 

podniku zůstává stejné a čistý výtěžek je odváděn ČSTV (ČSTV, 2011). V této formě 

pak SAZKA existovala až do zániku ČSTV v roce 1990. 
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5.2.1.2 Přechodné období Sazky na počátku 90. let 

Události listopadu 1989 znamenaly změnu také pro sportovní prostředí. Změny se 

týkaly především organizačních změn a transformace jednotlivých subjektů. Sazka 

patřila přes 40 let přímo ČSTV, proto je důležité zmínit, co se dělo po jeho zániku 

v roce 1990. Na mimořádném sjezdu ČSTV dne 25. 3. 1990 bylo rozhodnuto o převzetí 

majetku a práv ČSTV do vlastnictví nástupnických organizací, které vznikaly podle 

nového zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů: 

 Českého svazu tělesné výchovy (ČeSTV
3
),  

 Slovenského združenie telesnej kultúry (SZTK) 

 Československé konfederace sportovních a tělovýchovných svazů (ČSK STS) 

(PS PČR, 1994) 

Po ukončení činnosti ÚV ČSTV je Sazka od 1. 7. 1990 řízena Správní radou, 

sestavenou z výše zmíněných nástupnických organizací ČSTV. Zisk se dělil v poměru 

60 % - 30 % - 10 %. S tímto způsobem dělení nejsou spokojeni např. zástupci 

Slovenské republiky ani Sokola (FS ČSFR, 1990). Snahou také bylo, aby se peníze ze 

Sazky rozdělily i do jiných organizací než jen těch sdružených ve výše zmíněných 3 

organizacích. 

Další organizační změna proběhla v prosinci 1990, kdy se setkali zástupci 

tělovýchovných občanských sdružení, úřadu předsednictví vlády a ministerstva školství 

a mládeže. Na setkání bylo rozhodnuto, že Československá obec sokolská (ČSOS) 

nahradí Československou konfederaci sportovních a tělovýchovných svazů ve funkci 

zřizovatele Sazky. Pro Sazku byla ustanovena nová zakladatelská smlouva, se 

zakladateli ČeSTV, ČSOS, a SZTK. Smlouvou byl daný závazný způsob dělení zisku: 

dvě třetiny pro tělovýchovná občanská sdružení v České republice a jedna třetina pro 

Slovensko (Srb in Strachová (2011). 

Ve stejnou dobu vydalo Ministerstvo financí Sazce nové povolení k provozování 

číselných loterií a sázkových her. V souvislosti s ním, měla Sazka povinnost odvádět 

minimálně 90 % čistého výtěžku na veřejně prospěšné účely v oblasti tělesné výchovy a 

sportu a do roku 1991 jí také byl promíjen odvod správních poplatků. 

                                                 
3
 V textu jsou zkratky ČSTV a ČeSTV používány v následujícím významu: ČSTV – Československý svaz 

tělesné výchovy v období 1957–1990; ČeSTV – Český svaz tělesné výchovy v období 1990–1993, v 

tomto období se jedná o oficiálně používanou zkratku. Po roce 1993 (tj. po rozpadu ČSFR) se český svaz 

vrátil k původní zkratce ČSTV ve významu Český svaz tělesné výchovy (Strachová, 2011) 
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5.2.1.3 Transformace Sazky na akciovou společnost 

Přechodné období netrvá dlouho, dochází k rozdělení Československé republiky, s čímž 

souvisí i transformace Sazky. V souladu s § 766 Obchodního zákoníku došlo koncem 

roku 1992 k přeměně účelového zařízení na 2 obchodní společnosti – českou a 

slovenskou. Přeměna proběhla na základě rozhodnutí vedoucích orgánů – ČSTV, ČSK 

STS, SZTK - o rozdělení hospodářského zařízení SAZKA, podniku pro organizování 

sportovních sázek, na: 

 Sazku, a.s. se sídlem v Praze a  

 Športku, a.s. se sídlem v Bratislavě.  

Slovenská Športka byla po rozdělení zestátněna a sport se zde stal ekonomicky závislý 

pouze na státních dotacích.  

Naopak z pohledu české strany se ze státního podniku Sazka stává akciová společnost. 

Zakladatelská smlouva Sazky a.s. byla podepsána 27. 11. 1992 a společnost byla 

zapsána do obchodního rejstříku 15. února 1993.  

Den před podepsáním zakladatelské smlouvy byly stanoveny podmínky této 

transformace, na kterých se společně dohodli zástupci ČSTV, ČOS a MŠMT. Zástupci 

se shodli na rozdělení účelového zařízení a dále se dohoda věnuje především 

podmínkám vzniku české Sazky, a.s. Zřizovatelem mají být ČeSTV a ČOS s rozdělením 

akcií v poměru 75 % ČeSTV a 25 % ČOS. Akcie nesmí být převoditelné na nikoho 

jiného než osoby pohybující se v oblasti tělovýchovy a sportu, vyjma státu. ČeSTV a 

ČOS se v dohodě zavazují: 

1. přiložit k žádosti o povolení loterie a obdobných her Ministerstvu financí i tuto 

dohodu 

2. rozšířit akcionáře Sazky o tato tělovýchovná a sportovní občanská sdružení: 

 Česká asociace - Sport pro všechny,  

 Autoklub ČR,  

 Sdružení technických sportů a činností ČR,  

 Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR,  

 Orel - křesťanská tělovýchovná organizace a  

 Český střelecký svaz 

 ČOV (s podmínkou, že ke dni převodu bude registrován) 



30 

 

Na tyto organizace musely být do února 1993 bezúplatně převedeny akciové 

podíly v celkové výši 49 mil. Kč základního jmění společnosti v poměru 28 mil. 

Kč od ČeSTV a 21 mil. Kč od ČOS. Novou akcionářskou strukturu ukazuje graf 

č. 3.  

3. při rozdělování výtěžku (90 % na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu a 

tělesné výchovy dle závazných předpisů) respektovat rozhodnutí MŠMT, resp. 

Rady tělovýchovy a sportu jakožto poradního orgánu ministerstva 

4. přijmout návrh MŠMT na volbu jednoho člena představenstva a jednoho člena 

dozorčí rady (PS PČR, 1994) 

Tyto podmínky byly zakotveny jak v zakladatelské smlouvě, tak i ve stanovách. Je 

z nich dobře znát., že Sazka byla na počátku pod částečnou kontrolou státu. Pro 

speciální postavení Sazky si vypůjčíme větu ze sněmovního tisku 11/18: „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.“ (PS PČR, 1994). 

Mechanismus rozdělování peněz z výtěžku společnosti byl takový, že peníze byly 

nejdříve odvedeny na depozitní účet MŠMT a teprve poté rozděleny jednotlivým 

tělovýchovným subjektům. MŠMT také využívalo oprávnění dosazení osob do orgánů 

společnost. Těchto řídících a vnitřních kontrolních funkcí byl později stát bez námitek 

zbaven. Výtěžek se od roku 1998 mohl dělit přímo na valné hromadě akciové 

společnosti Sazka a MŠMT přestalo delegovat své zástupce do orgánů a.s. 

Akcionářská struktura vypovídá o tom, že ČSTV byl majoritním akcionářem Sazky, 

ovšem jak si vysvětlíme za chvíli, kromě vyššího akcionářského podílu z toho žádné 

větší výhody neplynuly. V září 1997 se dalším akcionářem stává Český olympijský 

výbor.  
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Graf č. 3 Akcionáři Sazky a.s. 1993 

 

Zdroj: ČSTV (2011) 

Zajímavostí je, že v den zápisu do obchodního rejstříku byla založena pod názvem 

Sazka a.s., v r. 1998 se přejmenovala na SAZKA a.s. Přesto v některých dokumentech 

se již od počátku vzniku Sazky jako obchodní společnosti uvádí její jméno s velkými 

písmeny. Po krachu společnosti a jejím odkupu Sázkovou společností byl zaveden 

název: SAZKA sázková kancelář, a.s. Dne 27. 6. 2014 byl opět do obchodního rejstříku 

zapsán název SAZKA a.s. (Ministerstvo spravedlnosti, ©2012-2015) 

5.2.2 Zdroje Sazky do sportu 

Jak už bylo několikráte zmíněno, Sazka byla zřízena proto, aby financovala sport. Před 

rokem 1989 financovala ČSTV, jedinou zastřešující organizaci tělesné výchovy a sportu 

v tehdejší době. Poté, co se ze Sazky stala akciová společnost, se situace poněkud 

změnila. Zisk se začal dělit mezi několik sportovních organizací, které prostředky dále 

podle svého klíče rozdělovaly. Zdroje Sazky do sportu ale ovlivňoval také loterijní 

zákon. 

Jak už bylo řečeno výše, podmínkou pro povolení provozování loterijní činnosti je, že 

alespoň 90% čistého výtěžku Sazky z číselných loterií a sázkových her, případně 

dalších loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., bude použito 
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na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu a tělesné výchovy. Každý rok musí Sazka 

předložit spolu s vyúčtováním i konkrétní výši finančních prostředků určených na 

veřejně prospěšný účel ministerstvu financí České republiky a orgánu pověřenému 

státním dozorem  

Správní poplatek z provozování číselných loterií a sázkových her nemusela Sazka 

zpočátku platit, ovšem později se řešila otázka prominutí zvlášť 

Graf č. 4 nám ukazuje velikost zdrojů, které plynuly do sportu přes Sazku. Můžeme 

vidět, že Sazka a.s. dávala pravidelně na sport více peněz, než jí ukládal zákon od roku 

1999. 

Graf č. 4 Odvody Sazky na VPÚ 

 

Zdroj: ČSTV (2011) 

Jak důležitým zdrojem Sazka pro sport byla, si můžeme ukázat na případu financování 

zastřešující organizace v roce 2001. Na grafu 5 vidíme, že téměř 60% zdrojů organizace 

získávaly právě od Sazky. 
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 Graf č. 5 Příjmy ústředí zastřešující organizace v roce 2001 

 

 Zdroj: Novotný, Hobza (2008) 

Kdo především přišel o peníze, si ukážeme na akcionářské struktuře z počátku roku 

2011, před insolvencí. Hlavní podíly měly zakladatelské organizace: ČSTV 68 % a 

Sokol 13 %. Oproti roku 1993 patřil mezi akcionáře i ČOV s 2%ním podílem. 

Graf č. 6 Podíl akcionářů Sazky a.s. 2011 

 

Zdroj: ČSTV (2011) 
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5.2.3 Krach Sazky 

Krach Sazky a.s. měl rozhodně více příčin.  

ČUS na svých internetových stránkách prezentuje zprávu Sazka v konkurzu. Tato 77 

stránková zpráva velmi podrobně analyzuje příčiny a průběh krachu loterijní společnosti 

a odhaluje i některé na veřejnosti nepříliš diskutované věci. V tomto dokumentu je 

kritizována především neskrývaná diktatura generálního ředitele Hušáka doprovázená 

úmyslným zatajováním a úpravou předkládaných informací. Dále kritizuje nečinnost 

ČSTV jakožto majoritního akcionáře Sazky.  

Příčiny krachu autor nachází již při založení akciové společnosti, kdy byla nastavena 

souřadná podmínka hlasování, která zjednodušeně řečeno znemožňovala ČSTV jako 

majoritnímu akcionáři prosazovat svá rozhodnutí, neboť disponovala stejným hlasem 

jako ostatní menšinoví akcionáři. Od toho se odvíjelo mnoho důležitých pozdějších 

rozhodnutí. Není příliš známo, že insolvence hrozila společnosti již v roce 1997 po tom, 

co se zadlužila kvůli výstavbě administrativní budovy za 800 mld. Kč. 

Jak ČSTV (2011), tak později ČUS v dokumentu Sazka v konkurzu se shodují, že 

klíčovým okamžikem, který později vedl ke krachu společnosti, bylo rozhodnutí o 

výstavbě víceúčelové arény. Někteří kritizují samotné rozhodnutí o výstavbě, jiní vidí 

problém v nerozumně nastavených podmínkách. Například tehdejší místopředseda ČOV 

Kejval se začátkem roku 2010 nechal slyšet, že „metropole velikosti Prahy potřebuje 

multifunkční arénu, to je základní infrastrukturní stavba, stejně jako dálnice či městský 

obchvat. Praha je jeden z nejbohatších regionů v EU. Je raritou, že se stát či město na 

výstavbě haly nepodílely“ (Kejval, 2010). Zajímavé na celém procesu např. bylo, že 1. 

srpna 2001 se Výkonný výbor ČSTV vyjádřil k otázce výstavby víceúčelové haly 

s několika neurčitými podmínkami s tím, že nemá dostatek informací pro vyjádření. 

Ovšem hned druhý den bylo podepsáno usnesení vlastníků o vstupu do projektu 

výstavby. ČSTV, jako většinový vlastník, tedy popřelo den staré tvrzení. Akcionáři si 

v usnesení stanovili dvě podmínky. První podmínkou akcionářů bylo to, že se výstavba 

nedotkne jejich akcionářských podílů, tzn., vše bude financováno výhradně z cizích 

zdrojů. Druhou podmínkou bylo dodržení termínu, neboť bylo důležité, aby byla aréna 

k dispozici pro plánované mistrovství světa v ledním hokeji 2004. Akcionáři tedy 

stanovili tyto dvě podmínky, aniž by stanovili cenový strop. Není divu, že se tak 

původně odhadovaná částka trojnásobně zvětšila, z původních 2,75 mld. na 9 a více 
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mld.  Vše to byly cizí zdroje, zjednodušeně především dluhopisy (6 mld.), bankovní 

úvěry (2mld.), směnky a leasingy (1 mld.) (ČUS, [2016]). Sazka hrozila kolapsu již 

v roce 2004, kdy čelila vážné likvidní krizi a byla nucena realizovat emisi dluhopisů za 

velmi nevýhodných podmínek. Krach tedy na pár let odvrátila. 

Na druhé straně např. Jansta (2012), kteří tvrdí, že Sazka by se s dluhy za arénu 

vyrovnala, pokud by odpovědní lidé jednali s péčí řádného hospodáře. Obviňuje 

akcionáře i management, ale konkrétně osobu nejodpovědnější, tedy Judr. Aleše 

Hušáka, někdejšího generálního ředitele a předsedu představenstva.  

Nehospodárnost lze rozhodně uvést jako další příčinu krachu Sazky. Uvedeme si 

některé konkrétní nestandardní náklady společnosti. V letech 2004 až 2010 docházelo k 

rozsáhlému plýtvání penězi, které by nemělo být obhajitelné ani v období expanze 

společnosti, natož v časech finanční krize. Zpráva ČUS jmenuje vybrané konkrétní 

příklady neefektivního vynakládání finančních prostředků a rozmařilost hospodaření 

vedení, zde je uvedeno pár z nich: 

 akvizice Ukrajinské národní loterie za 111 599 616,- Kč, neuskutečněna 

 náklady na poradenství 232 395 235,- Kč, bez výsledků 

 ztráta projektu STARPORT ve výši 458 684 000,- Kč 

 mzdové náklady na management, představenstvo a dozorčí radu v letech 2006 až 

2011 více než 886 mil. Kč 

 investice do dceřiných společností za více než 1 mld. Kč, bez návratnosti 

 náklady na zahraniční cesty za 20 mil. ročně 

 náklady na firemní ošacení v letech 2008 až 2010 za 10 821 000,- Kč 

 náklady nesouvisející s loterní činností (automobily, nemovitosti, umělecká díla 

aj.) téměř 1 mld. (ČUS, nedat.) 

Většina těchto nákladů mohla být v plné míře ušetřena. Investování peněz do 

neúspěšných projektů, ale především plýtvání peněz pro soukromé pohodlí a zábavu 

sebou nese otázku, zda by se společnost nepotýkala s problémy i bez všemi obviňované 

výstavbě arény. 

Citovaný dokument Sazka v konkurzu neskrývaně kritizuje nečinnost ČSTV. ČSTV pro 

svou obhajobu publikuje v roce 2011 dokument s názvem „Návrh řešení další činnosti 

SAZKY, a.s.“, ve kterém uvádí podstatně jiné důvody krachu Sazky než dokument 

ČUS. 
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Insolvenční řízení 

Koncem roku 2010 se začíná rozpadat bankovní klub, banky financující Sazku začínají 

své pohledávky prodávat. Také v lednu 2011 pokračuje rozprodej pohledávek bankami, 

velkou část pohledávek skupuje podnikatel Radovan Vítek a stává se tak největším 

věřitelem společnosti Sazka. Pohledávky a dluhopisy Sazky skupuje také Karel 

Komárek ml. za společnost KKCG. Výkonný výbor ČSTV na nic z toho vůbec 

nereaguje. Představenstvo stále tvrdí, že společnost hospodaří se ziskem a je připravena 

hradit veškeré závazky. 

Insolvenční řízení je zahájeno 17. 1. 2011. Na nabídky různých společností VV ČSTV 

stále nereaguje a při snaze některých minoritních akcionářů změnit stanovy a odvolat 

ředitele Hušáka se staví proti.  Existovala reálná možnost restrukturalizace, 

reorganizace či konsolidace společnosti, která by mohla společnost zachránit, i v tuto 

dobu. Hodnota majetku určeného k uspokojení věřitelů činila 13 011 000 000 Kč 

v případě řešení reorganizací. Ovšem akcionáři reorganizaci nepožadovali. Vítkovy 

pohledávky přebírá PPF Petra Kellnera a chce postupovat ve shodě s KKCG. 

29. března 2011 je rozhodnutím Městského soudu v Praze prohlášen úpadek společnosti 

Sazka, a.s., v tomto případě činí majetek již jen 3 762 000 000 Kč. Městský soud 

v Praze v součtu zaznamenal 2075 věřitelů s celkovými pohledávkami ve výši 41,1 

mld. Kč (insolvenční správce uznal cca 15 mld. nesporných pohledávek, což je více jak 

desetinásobek základního kapitálu společnosti). 

27. května 2011 Městský soud v Praze rozhodnul o prohlášení konkurzu na společnost 

Sazka, a.s. 

Co se týče majetkových poměrů, došlo po vyhlášení konkurzu k několika změnám. 

V září 2011 byla SAZKA a.s. prodána společnosti Sázková kancelář, což byl společný 

podnik PPF a KKCG, za 3,6 mld. Kč a v listopadu byla SAZKA a.s. přejmenována na 

SAZKA sázková kancelář, a.s. Jediným majitelem se v prosinci 2012 stává přes řetězec 

firem KKCG Karla Komárka ml.
 
Sazka je společností KKCG SE ovládána nepřímo přes 

mateřskou společnost SAZKA Czech a.s. V červnu 2014 se společnost vrací 

k původnímu názvu SAZKA a.s. (Ministerstvo spravedlnosti, ©2012-2015) 



37 

 

5.3 Loterijní společnosti a odvody na veřejně prospěšné účely 

5.3.1 Geneze loterijního zákona 

Ačkoliv loterie na našem území fungovaly už mnohem dříve, právní úprava vznikla až v 

roce 1973, kdy vyšel v platnost zákon č.37/1973 o veřejných sbírkách, o loteriích a 

jiných podobných hrách. Provozování hazardních her v této době sloužilo zpravidla k 

získání finančních prostředků ke krytí určitého veřejně prospěšného účelu, na který 

neměla organizace sama finanční prostředky. Právě z těchto prostředků na veřejně 

prospěšné účely se například pořádaly Spartakiády, financovaly se účasti na 

olympijských hrách nebo se tyto prostředky použily k výstavbě či rekonstrukci 

sportovních center, např. Strahovského stadionu.  

Před rokem 1989 na území Československé republiky „soukromé podnikání v oblasti 

loterií a jiných podobných her neexistovalo“ (Kramář a Hušák 2006, s. 52). Následoval 

přechod na tržní ekonomiku, přeměna podniků na obchodní společnosti a s tím i 

rozšíření sázkového trhu. Vzhledem k podstatě hazardních her a loterií bylo potřeba 

tento rychle se rozmáhající trh regulovat, a proto vznikl nový předpis č. 202/1990 Sb., 

Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen loterijní 

zákon). Ačkoliv v dnešní právní úpravě existuje určitý veřejně prospěšný účel, už od 

90. let jde provozovatelům primárně o zisk a povinné odvody jsou obecně brány jako 

vyvážení negativního vlivu hazardu. 

Loterijní zákon z roku 1990 obsahoval původně 53 paragrafů uspořádaných do 

úvodního ustanovení a 6 částí. Definuje loterie a jiné podobné hry, jmenuje jejich 

druhy, stanovuje podmínky pro jejich povolení, činnost, vyúčtování apod. Spojení 

veřejné prospěšnosti a loterií stanovuje odst. 4 paragrafu 4. Loteriím může být uděleno 

povolení k provozování pouze v případě, že jejich účel je sociální, zdravotní, osvětový 

nebo jinak veřejně prospěšný a bude pro něj použito: 

 Výtěžku alespoň ve výši 90 % u loterií, tombol, číselných loterií, okamžitých 

loterií a sázkových her na sportovní výsledky 

 Výtěžku ve výši alespoň 10 % u sázkových her pomocí mechanických hracích 

přístrojů a podobných zařízení 

Loterijní zákon byl celkem 14krát novelizován. Pouze 5 novel bylo vydáno jako 

samostatný předpis upravující loterijní zákon. Zbývajících 9 novelizací proběhlo 
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v souvislosti se vznikem či změnou nějakého jiného zákona, a proto se toho loterijního 

většinou dotkla jen okrajově. Právě vzhledem k tomu, že tyto novelizace nejsou 

většinou nikterak rozsáhlé, budou představeny ve zkratce všechny, ačkoliv ne všechny 

mají souvislost s povinnými odvody a tedy financováním sportu z loterií. 

První novelizace proběhla v roce 1994 a obsahovala úpravu dostihových sázek, kdy 

podmínkou přidělení povolení bylo, že 90 % výtěžku musí být použito na chov 

dostihových plemen koní. Vidíme, že zde byla snaha o souvislost předmětu sázení a 

VPÚ, podobně jako sázení na sport a financování sportu. 

Další novela z roku 1998 byla mnohem rozsáhlejší. Nově byly zákonem upraveny 

elektromechanické výherní hrací přístroje nebo podobná zařízení. Zásadní je pro nás 

nově zavedený systém povinného odvodu části výtěžku4 na VPÚ. Jak velikou část musí 

loterie odvést, to závisí na výši vygenerovaného výtěžku. Zákon stanovuje 5 kategorií 

s progresivně nastavenou odvodovou sazbou, jak lze vidět v tabulce č. 1. Z dnešního 

pohledu tento systém obsahoval několik zásadních nedostatků, přesto ale vydržel 

v téměř nezměněné podobě až do roku 2011. Slabé stránky systému si představíme 

později v samostatné kapitole „Problémy financování sportu 1989-2011“.  

                                                 
4
 Výtěžek definuje zákon v§ 4 odst. 3 jako rozdíl mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami, 

snížený dále o správní poplatky a náklady státního dozoru. 
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Tabulka č. 1 Výpočet výše odvodů loterií na VPÚ 

V roce 1999 se zákon mění potřetí, aktualizuje definici loterií v prvním paragrafu, dále 

zákon upravuje část výtěžku, což je rozdíl vsazených a vyhraných peněz po odečtení 

správních poplatků a nově i místních poplatků a nákladů státního dozoru. Novelizací je 

do zákona vložena část pátá o dostihových sázkách.  

Následujících 5 novel loterijního zákona z let 2001 – 2010 bylo pouze menšího rozsahu, 

beze změny existujícího systému odvodů na VPÚ. Jednalo se spíše o aktualizaci 

některých pojmů a návaznost na nové zákony. Roku 2001 se drobné úpravy týkaly 

působnosti obce či městských částí a obvodů. Rok poté vznikla novela z důvodu 

ukončení činnosti okresních úřadů. Podle zákona jejich práva a povinnosti museli 

přebrat krajské úřady. V roce 2004 spolu se změnou zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti byl loterijní zákon upraven ve dvou odstavcích, 

úprava údajů v evidenci a porušení mlčenlivosti ve vztahu k organizační složce 

ministerstva. O rok později  zákon poupravil také pouze dva odstavce, kdy ke slovu 

banky připojuje spořitelní a úvěrní družstvo. V souvislosti se vznikem nového zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

v roce 2008 došlo především k aktualizaci odkazů na tento zákon, které byly součástí 

novely z roku 2004.  

V  tabulce č. 3 je soupis výše zmíněných novelizací. Barevně zabarvené řádky 

představují samostatný zákon pro úpravu loterijního zákona, ostatní zákony upravují 

v podstatě většinou jiný zákon a v návaznosti na něj dochází k úpravám zákona 

loterijního. Žluté podkreslení značí významné úpravy loterijního financování sportu.  

Výpočet výše odvodu podle 

Výtěžek 

(v mil. Kč) 
do 50 50-100 100-500 500-1000 nad 1000 

Stanovené 

% odvodu 
6% 8% 10% 15% 20% 

Zdroj: Zákon č. 149/1998 Sb. 
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Tabulka č. 2 Loterijní zákon a jeho novelizace do roku 2010 

Pořadí Zákon č. Účinnost Obsah novelizace 

1. 70/1994 Sb. 29. 4. 

1994 

90 % z výtěžku u dostihových sázek na chov koní 

2. 149/1998 Sb. 1. 9. 1998 Rozsáhlejší změny, elektronické VHP, systém 

povinného odvodu 

3 63/1999 Sb. 1. 1. 2000 Definována část výtěžku, dostihové sázky 

4. 353/2001 Sb. 1. 1. 2002 Úprava působnosti obcí 

5. 320/2002 Sb. 1. 1. 2003 V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 

6. 284/2004 Sb. 1. 9. 2004 V souvislosti se změnou zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

7. 377/2005 Sb. 1. 1. 2006 V souvislosti s přijetím zákona o finančních 

konglomerátech (přidává úvěrní a spořitelní družstvo) 

8. 254/2008 Sb. 5. 6. 2008 V souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu 

Zdroj: Zákony pro lidi.cz (2010-2016) 

5.3.2 Odvody na VPÚ 

Odvody na VPÚ byly zavedeny novelou loterijního zákona v roce 1998. Vývoj odvodů 

loterií na VPÚ v letech 2000 -2011 ukazuje graf č. 7. Data o konkrétní výši odvodů 

putujících do sportu byly na stránkách MF zveřejněny pouze od roku 2006. V tabulce č. 

3 vidíme konkrétní čísla. V průměru bylo v letech 2006 až 2011 na VPÚ odváděny 3,1 

mld. Kč z toho na sport průměrně 57 %, tedy 1,7 mld. Kč. 



41 

 

Graf č. 7 Odvody na VPÚ a na sport v letech 2000 - 2011 

 

Zdroj: MFČR (©2005-2013) 

Tabulka č. 3 Odvody loterií na VPÚ a na sport v letech 2006 -2011 

Rok 
odvody na VPÚ 

v mil. Kč (1) 

Odvody na 
sport v mil. Kč 

(2) 

Podíl v % 
(2)/(1) 

2006 2 420 1430 59% 

2007 2 396 1511 63% 

2008 3 456 1628 47% 

2009 3 314 1763 53% 

2010 3 531 2173 62% 

2011 3 539 2067 58% 

Průměr 3 109 1 762 57% 

Zdroj: MFČR (©2005-2013) 

5.4 Problémy financování sportu 1989-2011 

O tom, že sport byl před rokem 1989 preferovaným odvětvím a že po tomto roce se 

začalo jeho postavení zhoršovat spolu s výdaji na jeho podporu, se dočteme 

v odborných analýzách, vytvořených koncepcích i vysokoškolských závěrečných 

pracích. 

Nespokojenost se systémem státní podpory sportu a situace sportovního prostředí není 

záležitostí pouze posledních několika let. Např. Koncepce státní politiky v tělovýchově 

z roku 1999 upozorňuje na fakt, že situace v ČR v oblasti sportu je neuspokojivá, že 
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zhruba 1/3 lidí sportuje pravidelně, 1/3 příležitostně a 1/3 vůbec. V porovnání 

s vyspělými evropskými státy je to špatný výsledek, který je dáván za vinu 

nedostatečnému zajištění podmínek ze strany vlády a obcí. Tato Koncepce také 

upozorňuje na to, že sport je pro stát ekonomicky přínosný a že formou daní stát získává 

ze sportovního prostředí více prostředků, než dotacemi poskytuje (MŠMT, 1999). 

Dokud ovšem tato zjištění nebyla podložena finančními propočty s konkrétními čísly na 

konci, nemělo to takovou váhu. Koncepce také upozorňuje již v tu dobu na restriktivní 

dotační politiku MŠMT. 

První vyčíslení toho jak je situace státní podpory sportu špatná přišlo ze strany ČOV ve 

spolupráci s MŠMT (2009). Ve vypracované analýze financování sportu v ČR graficky 

představily jasný pokles státních výdajů do sportu (viz graf č. 1 v kapitole 4.1). 

Klíčovým zjištěním bylo také to, že v porovnání s ostatními zeměmi EU je veřejný 

výdaj na sport na 1 obyvatele v ČR jedním z nejnižších. Také ve srovnání poměru 

veřejných výdajů na sport k HDP dosáhla ČR čtvrtého místa od konce.  

 

Graf č. 8 Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport na 1 obyvatele 

 

Zdroj: ČOV, MŠMT (2009) 



43 

 

 

Graf č. 9 Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport vůči HDP 

 

Zdroj: ČOV, MŠMT (2009) 

Pro výpočty byly použity údaje z roku 2005. Autoři také upozorňují na to, že každá 

země má jiný systém financování a může se stát, že jsou údaje obtížně srovnatelné. 

V této metodice výdajů by nemělo figurovat loterijní financování. Zveřejnění těchto 

grafů mělo zajisté vliv na budoucí čím dál silnější snahu přiblížit se „standardu“ EU.  

Také v oblasti loterijního financování sportu patří Česká republika k zemím s nejnižším 

příspěvkem. Situaci vidíme na obrázku č. 5. Tyto výsledky jsou sice představeny 

společností KPMG v roce 2012, ovšem je počítáno s daty za rok 2008. Podle mapy je 

výše zdrojů z loterií vztažená k počtu obyvatel 1-5 eur. Pouze z tohoto výsledku 

bychom se mohli domnívat, že na území ČR není rozvinutý trh loterií. Ovšem my víme, 

že to není ten pravý důvod, spíše jde o systém loterijního financování, který se ukázal 

jako neefektivní. 
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 Obrázek č.3 Finanční příspěvek z loterií do sportu 

 

 Zdroj: KMPG (2012) 

Loterijní zákon a v něm zakotvený systém odvodů na VPÚ se ukázal jako nevhodný. 

Zjistilo se, že obsahuje několik nedostatků, kvůli kterým dochází ke ztrátě potenciálního 

objemu finančních prostředků alokovaných na VPÚ. Tato zjištění byla důvodem 

k rozsáhlejším změnám zákona v roce 2012. 

Problémy byly identifikovány především ve dvou oblastech: 

 Systém odvodových sazeb 

 Rozhodování o alokaci prostředků na VPÚ 

Prvním problémem bylo progresivní nastavení odvodových sazeb. Jak už bylo řečeno, 

odvodová sazba byla loterii přidělena podle výše jejího výtěžku. Aby se společnosti 

dostaly do kategorie s nejnižší odvodovou sazbou, začaly se štěpit, zakládat nové 

společnosti a rozmělňovaly tím velikost výtěžku do menších částek. Velká část 

společností vykazovala výtěžek do 50 mil. Kč se stanoveným odvodem 6 %. Stát tím 

přicházel o peníze, ale tratili na tom veřejně prospěšné činnosti 

Dalším problémem bylo, že si společnosti mohly samy určovat, na jaký VPÚ peníze 

věnují. České loterijní společnosti na tuto možnost reagovaly tak, že začaly zakládat 

vlastní organizace sloužící nějakému takovému účelu a odvody putovaly do ní. Peníze 
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se tím pádem vracely zpět k majiteli, což by nemusel být problém, kdyby se dané 

organizace opravdu věnovaly účelu, pro který byly zřízeny dle smlouvy. Často ale bylo 

těžko dohledatelné, kam vůbec peníze došly, a tento problém se stal předmětem veřejné 

diskuze.  
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6 FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR PO ROCE 2012 

Rok 2011 byl pro financování sportu zásadní, především kvůli změnám loterijního 

financování. Na jaře 2011 se největší loterijní společnost a hlavní zdroj českých 

sportovních svazů, Sazka a.s., dostala do insolvence. Český sport tím přišel o více než 

1,2 mld. Touto částkou Sazka v posledních letech sport financovala. To navíc nebylo 

vše, na řadu přišla změna loterijního zákona. Najednou se podle nového zákona zrušily 

přímé odvody na VPÚ v čele se sportem a finanční prostředky byly poslány do státního 

rozpočtu a veřejných rozpočtů. Ovšem tyto prostředky ne vždy putovaly zase do sportu. 

Dá se říci, že sport přišel o celkem jisté peníze a musel se spokojit s nejistými. 

Dlouhodobě se hovořilo o podfinancovaném sportu a bez loterijního financování se 

situace ještě více vyhrotila. Stát v podstatě hledá nový model financování sportu. 

6.1 Změna financování sportu loteriemi 

6.1.1 Novelizace 2011 

V roce 2011 byly přijaty celkem 4 předpisy, které novelizovaly loterijní zákon. 

ČR patří mezi země, u kterých finanční příspěvek z loterií do sportu je velmi nízký 

oproti jiným zemím, přesto je velmi podstatný. ČR od r. 2012 dokonce patří mezi jediné 

3 země, společně s Kyprem a Lotyšskem, které nemají za povinnost alokovat finanční 

příspěvky z loterií přímo do sportu (KPMG, 2012). 

Novela 300/2011 Sb. loterijního zákona byla vyhlášena v září 2011. Obsahuje velké 

množství ustanovení a dá se říci, že je doposud nejrozsáhlejší novelou. Kalousek ji 

pracovně nazývá Velkou novelou loterijního zákona. (PS PČR, 2015). Reaguje 

především na velký technický pokrok a rozvoj v oblasti hazardních her. Upravuje např. 

propagaci nepovolených hazardních her či nové druhy hazardních her. Paragraf 1, odst. 

9 obsahuje upozornění, že propagace, reklama a podpora prodeje loterií a jiných 

podobných her nepovolených podle tohoto zákona je zakázána a porušení 

sankcionováno. A právě zahraniční loterijní společnosti podnikající na českém trhu 

prostřednictvím internetu tímto zákonem povoleny nejsou, avšak jsou sponzorskými 

partnery českého sportu. Tento problém přímo nesouvisí s ústředním tématem této 

práce, ale je to názorný příklad situace, která může také nepřímo ovlivňovat financování 

sportu z jiné stránky. Kvůli této novele např. opustila fotbalovou Slavii společnost 

Synot Tip (Česká televize, 2012). Zákon tímto nutí zahraniční společnosti, aby v ČR 
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založily kamennou pobočku a odváděly do rozpočtu peníze díky správním, místím a 

podobným poplatkům. Pro nás je stěžejní ustanovení upravující odvod části výtěžku na 

veřejně prospěšné účely, jehož výše je zde stanovena pro všechny hazardní hry a loterie 

jednotnou sazbou minimálně 20 % z výtěžku. Velikost odvodové sazby již nezávisí na 

velikosti společnosti a jejím vygenerovaném výtěžku. Toto ustanovení reaguje na výše 

zmíněný první problém související se snahou společností spadat do skupiny s nejnižší 

odvodovou sazbou. 

Dalším předpisem z roku 2011 je zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů 

v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. Tato novela upravuje paragraf 4loterijní zákona tak, že nově požaduje bezúhonnost 

u žadatele o povolení k provozování hazardních her a dalších osob. Také novela 

457/2011 Sb., která souvisí se změnou zákona o Finanční správě ČR, není nikterak 

zásadní pro tuto práci. To neplatí pro poslední novelu v roce 2011. 

V prosinci 2011 vyšel v platnost poslední 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 je z hlediska 

sledování vývoje právní úpravy loterií a financování sportu jeden z klíčových. Tento 

zákon zrušil příslušná ustanovení vztahující se k povinnosti odvádět část výtěžku z 

provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. Odvodová 

povinnost na veřejně prospěšné účely byla nahrazena speciálním odvodem z 

provozování loterií a jiných podobných her, jehož výnos se bude rozdělovat mezi státní 

rozpočet a rozpočty obcí. Přesně podle zákona se „odvody na veřejně prospěšné účely“ 

nově nazývají „odvody z loterií a jiných podobných her“. Tato zásadní změna, která 

s novelou přišla, je reakcí na druhý výše zmíněný problém, kdy s předchozí úpravou 

společnosti věnovaly peníze kdoví kam, někdy oklikou zpět k sobě samé.  

V samotném loterijním zákoně novelizací vzniká nová „ČÁST ŠESTÁ Odvod z loterií a 

jiných podobných her“, kterou upravuje paragraf 41. Definuje poplatníka a předmět 

odvodu, dále stanovuje dílčí základy odvodu: 

a) Dílčí odvod z loterií 

b) Dílčí odvod z kurzových sázek a sázkových her v kasinu 

c) Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her 

d) Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her 
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e) Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení (dále jen VHP a JTHZ) 

i. Poměrná část 

ii. Pevná část 

Novela zrušila správní, místní poplatky a poplatky na státní dozor a zavedla tzv. 

„loterijní daň“ ve výši 20 %. Tato sazba platila pro všechny dílčí odvody včetně 

poměrné části dílčího základu z VHP. Pevná část dílčího základu odvodu z VHP činila 

55 Kč za den na jeden přístroj. Velikost dílčího odvodu je vypočtena jako násobek 

sazby pro příslušný dílčí základ a samotným základem. Celkový odvod je součtem 

dílčích odvodů. Dále paragraf určuje podmínky pro správu a platbu odvodů. 

Podstatná je úprava rozpočtového určení odvodu v paragrafu 41i, který stanovuje, že: 

 Dílčí odvod z VHP a JTHZ se rozděluje v poměru 

o 20 % státnímu rozpočtu 

o 80 % rozpočtu obcí 

 Ostatní dílčí odvody z loterií a jiných podobných her se rozdělují v poměru 

o 70 % státnímu rozpočtu 

o 30 % rozpočtu obcí 

Obce mají pravomoci v udělování povolení k provozování automatů a od této chvíle je 

s tím spojeno i mnohem více peněz. Kromě celé pevné části odvodu dostávají také 80 % 

odvodu u automatů a 30 % odvodu od loterií. 

Novela podstatně změnila dosavadní podmínky. Například na portálu ministerstva 

financí se lze dočíst, že novela přinesla celou řadu pozitivních změn, neboť zaprvé obce 

mají nyní více pravomoci při udělování povolení automatům na svém území a zadruhé 

si stát i obce polepší o dodatečný výnos díky nastavení jednotné odvodové sazby a 

současně zrušením odvodů na VPÚ. Např. příjem rozpočtů obcí z odvodů loterií a 

jiných podobných her se v roce 2012zvýšil z 2,7 mld. Kč na 5,7 mld. Kč (Ministerstvo 

financí, 2013). 

S těmito pozitivními dopady by ovšem nesouhlasili někteří zástupci sportovního 

prostředí. Více jak 50 % z odvodů loterií na VPÚ před touto novelou putovalo do 

sportu. Najednou se podstatná část prostředků dostává do rozpočtu obcí, které ale 
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nemají povinnost dávat je do sportu, ani určitou část. Argumentuje se tím, že obce jsou 

autonomní a stát jim nemůže diktovat, kam mají či nemají dát své peníze. Není divu, že 

v tuto dobu vzniká obava sportovních představitelů ze ztráty podstatných zdrojů sportu. 

Významné sportovní organizace (ČOV, ČSTV, SSSČR,ČOS) kvůli tomu apelují na 

obce, aby zachovaly zvyk věnovat prostředky především na sport mládeže, kulturu a 

charitativním organizacím. 

6.1.2 Sleva na dílčím odvodu loterií poskytnutím daru ČOV 

Další novela přichází v červnu 2013. Díky této novele mají loterijní společnosti 

možnost uplatnit slevu na dílčím odvodu, konkrétně na dílčím odvodu z loterií a na 

dílčím odvodu z kurzových sázek. Touto slevou jsou loterijní společnosti motivovány 

k tomu, aby část prostředků poskytly jako dar ČOV na účely sportovní a tělovýchovné. 

Dle zákona může sleva činit nejvýše 25 % z dílčího odvodu. Pro loterijní společnosti 

tedy platí stále odvodová sazba 20 % s tím, že pokud chtějí, mohou jednu čtvrtinu 

věnovat na sport a zbylých 15 % zamíří do veřejných rozpočtů dle rozpočtového určení 

loterijního zákona. ČOV shromažďuje na svém účtu peníze, které poté dále 

přerozděluje. Pro přerozdělování musel být stanoven určitý klíč.ČOV proto zpracoval 

podmínky čerpání a metodiku rozdělování takto získaných prostředků (dále jen 

„příspěvků). Stanovuje okruh možných žadatelů, způsob výpočtu výše příspěvků, 

podmínky jejich čerpání a ostatní podmínky s tím spojené. 

Poslední novelizace proběhla v prosinci 2015 a nabyla účinnost v lednu 2016. Došlo 

k navýšení odvodových sazeb pro jednotlivé dílčí základy odvodů: 

 z 20 % na 23 % u dílčího základu odvodu z loterií/ kurzových sázek / sázkových 

her v kasinu /karetních turnajových a hotovostních sázkových her /z ostatních 

loterií a jiných podobných 

 z 20 % na 28 % u poměrné části dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ 

 z 55 na 80 Kč u pevné část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ 

Co se týče rozpočtového určení odvodu, došlo ke změně poměru u dílčího odvodu 

z VHP a JTH. Původní poměr 80 : 20 % se pro obce zhoršil na 63 :37 %. 
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6.1.3 Nový zákon o hazardních hrách 

V červnu 2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 186/2016 Sb. schválena 

nová regulace a zdanění hazardu. Nový zákon č. o hazardních hrách ruší zákon z r. 1990 

a v účinnost vstoupí od 1. 1. 2017. Po 26 letech vzniká nový moderní zákon inspirovaný 

zahraniční regulací hazardu. Zákon např. nově upravuje možnost podnikání 

zahraničních sázkových společností na internetu, které bylo doposud v ČR zakázáno. 

Schváleno bylo také ustanovení týkající se možnosti blokace webové stránky 

s nepovoleným hazardem. 

Ačkoliv v návrhu vlády figurovaly 3 pásma navýšených daňových sazeb, sněmovnou 

prošly sazby dvě s tím, že na technická zařízení byla přijata zvýšená sazba 35 % a na 

ostatní druhy hazardu zůstala dosud platná sazba 23 %. Zpřísněná regulace hazardu 

mohla být ještě silnější, avšak zafungovala silná lobby. Dle ministra financí Andreje 

Babiše se tak stát připravil o 450 mld., o které bude výnos z daní nižší. Tyto peníze 

mohly patřit sportu, ovšem už by je nepřerozděloval ČOV, to je jisté. 

Nový loterijní zákon v sobě spojitost se sportem nenese. Loterijní společnosti již 

nebudou mít možnost odvádět 25 % z výnosů přímo na sport. ČOV již po dvou letech 

ztrácí funkci výběrčího darů. Výpadek kolem půl milionu korun slíbil stát nahradit 

prostřednictvím rozpočtu MŠMT. 

Je otázkou, jaký význam má měnit zavedený systém, který se zdá být funkčním. 

Několikrát zmiňované dlouhodobé podfinancování sportu ovšem změnu potřebuje 

Tabulka č. 4 Loterijní zákon a jeho novelizace od roku 2010 

Pořadí Zákon č. Účinnost Obsah novelizace 

9. 
300/2011 Sb. 

 
1.1.2012 

zákaz propagace nepovolených her, zařazení nových 

her, 20 % výtěžku na VPÚ 

10. 420/2011 Sb. 1.1.2012 
V souvislosti se změnou zákona o trestní odpovědnosti 

PO. Úprava o bezúhonnosti žadatele a dalších osob 

11. 457/2011 1.1.2013 
V souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České 

republiky 

12. 458/2011 Sb. 1.1.2012 
V souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. 

Odvod loterií a jiných podobných her 

13. 215/2013 Sb. 1.1.2014 
Zavádí internetové sázky,  

sleva na dílčím odvodu (max. 25 %) 
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14. 380/2015 Sb. 1.1.2016 

změna sazeb dílčích základů odvodů a změna 

rozpočtového určení odvodu ve prospěch státního 

rozpočtu 

 
Nový zákon 

186/2016 Sb. 
1 .1. 2017 Zrušení slevy na dílčím odvodu 

Zdroj: Zákony pro lidi.cz (2010-2016) 
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7 KONCEPCE FINANCOVÁNÍ SPORTU 2016-25  

Tato kapitola si klade za cíl představit čerstvě schválenou Koncepci financování sportu 

2016-25 (dále jen „Koncepce SPORT 2025“), která by měla být vyústěním dosud 

prezentovaného vývoje ve sportovním prostředí. 

Ještě před tím, než si představíme konkrétní koncepci, řekněme si, jaký je význam 

takovéhoto dokumentu. Koncepce je dokumentem, který by měl zlepšit a definovat 

podmínky pro sport, stanovit cíle a strategie do budoucna, upřesnit podmínky státní 

podpory, vymezení institucionální působnosti, legislativy apod. 

Koncepce je vypracovávána vládou, příslušným ministerstvem. Neznamená to však, že 

by MŠMT vypracovalo koncepci samo. V posledních letech a ještě během roku 2016 

dochází k intenzivní spolupráci ministerstva se zastřešujícími sportovními 

organizacemi, především ČOV a ČUS, ostatními ministerstvy, se zástupci spolkového 

sportovního prostředí i odborníky pro sportovní oblast. Důkazem může být např. 

Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 

– 2017, ve které se strany zavázaly vytvořit vhodnější podmínky podpory sportu. 

Ukázkou spolupráce sportovního prostředí, státní sféry i akademické sféry byla také 

první Národní konference sportu, která proběhla v dubnu 2016 a na které vystoupili 

zástupci z různých sfér sportovního prostředí.  

7.1 Vládní dokumenty po roce 1989 

První koncepce byla vytvořena v roce 1998. Již tato koncepce si stanovila za cíl vytvořit 

lepší podmínky pro sport v ČR. Důvodem byla skutečnost, že děti v průměru sportují 

„jen“ 3,5 hod/denně. V Koncepci 2025 se vychází z hodnoty 45 min./denně. (Kraus, 

2016) Na tomto příkladu pouze ukazujeme, že přijatá koncepce neznamená nutně 

zlepšení podmínek. Problém nastává v realizaci schválené koncepce. Žádná z dosud 

provedených koncepcí výrazně nezasáhla do rozvoje podmínek sportu. Naopak mnoho 

parametrů se zhoršilo, ať už máme na mysli zmiňovanou průměrnou pohybovou aktivita 

dětí, či námi sledovaná výše státní podpory. Není důležité koncepci provést, ale 

zrealizovat ji. Nová Koncepce 2025, která byla schválena vládou na zasedání 27. června 

2016, je v pořadí jedenáctou koncepcí.  

Představme si výčet dosud provedených vládních dokumentů po roce 1989: 
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1. Národní akční plán zdraví a životního prostředí, schválený Usnesením vlády č. 

816/1998 

2. Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR, schválena Usnesením 

vlády č. 2/1999 ze dne 6. 1. 1999 

3. Národní program rozvoje sportu pro všechny, schválený Usnesením vlády č. 17 

5. 1. 2000 

4. Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006, schválený Usnesením vlády 

č. 673 ze dne 9. Července 2003 

5. Program Zdraví 21, schválený Usnesením vlády č. 714/2007 

6. Koncepce státní podpory sportu v ČR, předložena MŠMT 17. 9. 2009 

7. Koncepce sáttní podpory sportu v ČR, schválena Usnesením vlády 9. 3. 2009 

8. Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, 

schválena usnesením vlády č. 23 8. 1. 2014 

9. Akční plán podpory pohybové aktivity ĆR na léta 2016-2020, dosud 

v připomínkovém řízení (?) 

10. Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-17, projednaný vládou v září 

2015(Kraus, 2016) 

11. Koncepce podpory sportu 2016 - 2025  - SPORT 2025, schválená vládou 27. 6. 

2016  

Následující podkapitoly nevychází přímo ze zmiňované koncepce, neboť její dostupnost 

byla nejistá. Kapitoly spíše naznačují nedávné a současné snahy o změnu podmínek pro 

sport. 

7.2 Institucionální změny sportovního prostředí 

.„Je nutné hledat nové řešení institucionálního zabezpečení sportu, neboť zjištěné 

problémy jsou takového rozsahu a významu, že je nemůže vyřešit stávající uspořádání“ 

(MŠMT, 2016, s. 5)  

Koncepce uvádí, že je potřeba přesně vymezit roli státní správy a samospráv ve sportu, 

měly by být jasně stanovené kompetence, které potřebují být podpořeny legislativním 

ukotvením. 
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7.3 Nový zákon o podpoře sportu 

V práci byl již několikrát zmíněn zákon o podpoře sportu z roku 2001. Tento zákon 

stanovuje úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. Vymezuje pojmy jako je: sport, sport pro 

všechny, sportovní zařízení atd. Původní zákon obsahoval pouze 8 paragrafů. 

Za celou dobu byl pouze pětkrát novelizován s tím, že k žádné významné změně 

nedošlo. Již nějakou dobu se proto hovoří o tom, že by bylo potřeba vytvořit nový 

zákon, který by sportu vytvořil alespoň základní podmínky pro jeho další rozvoj. 

V plánu bylo vytvořit novou verzi zákona již pro rok 2014. To se nepodařilo a prozatím 

byla přechodně vytvořena alespoň novela zákona z r. 2001. Vládní návrh, označený 

jako sněmovní tisk č. 590, byl schválen poslaneckou sněmovnou, v červenci 2016 

podepsán prezidentem republiky a vyhlášen byl zákon pod č. 230/2016 Sb. s účinností 

1. ledna 2017. 

Podle důvodové zprávy byl zákon přijat s primárním cílem zvýšení transparentnosti a 

konkretizace pravidel podpory sportu z veřejných rozpočtů. 

Novela zákona obsahuje: 

 netaxativní výčet dotačních programů – kam by měly peníze jít – mládež, 

úspěšní sportovci, investice 

 definice vybraných pojmů: významná sportovní akce, sportovec, sportovní 

organizace 

 rejstřík (informační systém veřejné správy) sportovců, trenérů, sportovních 

organizací, sportovních zařízení 

 doping bez peněz (dotaci nemohou v dostat ti, kteří v posledních 3 letech byli 

pozitivní na doping)  

Stále se ale počítá také s vytvořením nového zákona. MŠMT se hodlá inspirovat 

především slovenským zákonem z roku 2015. V plánu zatím i podle Koncepce SPORT 

2025 zůstává předložit návrh zákona do konce r. 2016. 

7.4 Dotační politika MŠMT 

Pokud hovoříme o centrálních zdrojích, jsou tím myšleny zdroje ze státního rozpočtu. 

Převážná část zdrojů putujd do sportu formou dotací přes kapitolu MŠMT 
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Na začátku práce jsme si naznačili působnost MŚMT při podpoře sportu. Jednou 

z činností je zabezpečení finanční podpory. Dotační politika probíhá prostřednictvím 

programového financování. Programy se průběžně vyvíjejí. Pro konkrétní představu si 

představíme systém státní podpory pro roky 2016-2017. 

Pro rok 2016 byl použit nový systém státní podpory sportu. Bylo vyhlášeno 10 

neinvestičních programů oproti 7 programům v roce 2015. Dále existuje státní podpora 

na činnost Resortních sportovních center (RSC), která není veřejně vyhlašována 

prostřednictvím dotačních programů, protože je poskytována bez žádosti. Zde vidíme 

10 nových starých i nových programů: 

1. Státní sportovní reprezentace 

I. Sportovní reprezentace ČR 

II. Sportovně talentovaná mládež 

2. Ostatní tělovýchovná činnost 

III. Činnost sportovních organizace 

IV. Údržba a provoz sportovních zařízení 

V. Činnost sportovních svazů 

VI. Významné sportovní akce 

VII. ZPS – Zdravotně postižení sportovci 

1 Sportovní reprezentace 

2 Sportovně talentovaná mládež 

3 Všeobecná sportovní činnost 

4 Významné sportovní akce 

VIII. Organizace sportu ve SK a TJ 

IX. Organizace školního sportu 

X. Projekty pro sportování veřejnosti 

Podpora RSC, ADV, VSC 

prostředky sem chodí rovnou prostřednictvím rozpočtových opatření MF 

3. Investiční dotace (MŠMT, 2015) 
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7.5 Obsah Koncepce SPORT 2025 

Koncepce SPORT 2025 si dává v Preambuli za cíl zlepšit podmínky pro sport a státní 

reprezentaci. Podtrhuje význam sportu pro společnost i jednotlivce. Již v úvodu 

naznačuje, jaké jsou její priority a jakými nástroji plánuje cílů dosáhnout. 

V úvodu je zhodnocen dosavadní vývoj sportovního prostředí a jsou definovány největší 

problémy, které dlouhodobě brání plynulému rozvoji sportu. Také my jsme v úvodu 

zmiňovali, že největším problémem je postupné snižování státní podpory sportu a 

zároveň pokles pohybové aktivity obyvatelstva. Řešení pro rozvoj sportu vidí v úpravě 

legislativy, navýšení podpory ze státního rozpočtu, institucionálním zabezpečení a 

zvýšení odbornosti ve sportu. 

První kapitola jmenuje několik desítek zdrojů, ze kterých vychází, navazuje na ně, opírá 

se o jejich zjištění.  Jedná se např. o různé srovnávací a analytické analýzy o prostředí 

ČR, dokumenty EU, vládní dokumenty a právní předpisy, akademické práce apod. 

Potřeba zvýšit podporu sportu nevychází pouze ze statistiky klesajících státních výdajů 

do sportu za posledních 25 let. Jako další důvod uvádí nová Koncepce to, že český 

systém financování sportu je závislý na dobrovolnictví. Toto tvrzení bylo prezentováno 

také na konferenci v Bruselu v roce 2010. Jedna z prezentací byla věnována modelům 

financování sportu v zemích EU. Model ČR byl hodnocen jako specifický, s nízkou 

státní podporou, nízkými výdaji domácností a vysokým podílem dobrovolnictví. Podle 

těchto výsledků má český sport 4,4 dobrovolníků na 100 obyvatel a 30 dobrovolníků na 

jeden klub (Szymanski, 2010). \Podle KPMG (2012) generuje práce dobrovolníků v ČR 

až 18 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že v současnosti dochází k poklesu dobrovolnické 

pomoci, je potřeba i tento případný výpadek nahradit jiným zdrojem. 
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8 ZÁVĚR  

Sport může být financován z různých zdrojů. Na jedné straně jsou to zdroje veřejné, kde 

je čerpáno ze státního, krajského a obecního rozpočtu. Zařadit do nich můžeme také 

loterijní financování, které funguje na principu povinných odvodů, podobných daním, 

které jsou buď přímo, nebo přes vybranou instituci alokovány do sportu. Na druhé 

straně jsou to výdaje domácností, firem, příjmy z vlastní činnosti organizací apod. 

Můžeme říci, zdrojů je dost na to, aby se dokázaly vypořádat s určitým výpadkem. 

Ovšem, když se stane, že je těchto výpadků více, je potřeba najít stabilní náhradu. 

V České republice se náhrada hledá už 5 let. 

 Financování sportu si během porevolučních 25 let prošlo několika změnami. Téměř 

v každé analýze či akademické práci se dočteme, že před rokem 1989 byl sport 

preferovaným odvětvím, čemuž odpovídala výše státní podpory. Po roce 1989 proběhla 

transformace sportovního prostředí, především obnovení a vytvoření spolkové sféry. 

Státní podpora výrazně klesla hned na počátku 90. let, ale mnohem více se tento 

problém začal řešit až zhruba o 15 let později. 

Ačkoliv již od roku 1998 byly vypracovávány určité koncepce, které si kladly za cíl 

zlepšení podmínek sportu, žádná z nich nedokázala zabránit tomu, že se parametry 

sportu začaly zhoršovat. Snižování státní podpory, počtu času věnovaného pohybové 

aktivitě, zhoršování zdravotního stavu. V roce 2001 byl přijat zákon o podpoře sportu, 

který vymezil působnost některých orgánů v péči o sport. Hlavní roli v zajištění 

finančních podmínek má za úkol MŠMT. Ani tento zákon ve své stručnosti a obecnosti 

nemohl znamenat oporu pro stabilní přísun financí do sportu. 

Hlavním zdrojem financí byla již v počátcích vzniku samostatné ČR sázková společnost 

Sazka. Speciální postavení Sazky bylo v tom, že jejími akcionáři byly pouze sportovní 

organizace v čele s ČSTV. Sazka a.s. kvůli pochybnému vedení jejího ředitele, žádné 

kontrole ze strany akcionářů, plýtvání peněz a podobným důvodům, které jsou v práci 

blíže rozebrány, došlo k tomu, že se Sazka na jaře 2011 dostala do insolventního řízení. 

Sportovní prostředí tím přišlo o velkou část financí a je nutné najít za tento zdroj 

náhradu. 

Do konce roku 2011 bylo významným zdrojem sportu loterijní financování. Loterijní 

zákon už od svého vzniku v roce 1990 dával za povinnost jedné skupině her věnovat 90 

% svého výtěžku na VPÚ a druhé skupině 10 %. Od roku 1998 byl zaveden stejný 
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odvodový systém pro všechny druhy her, záleželo ale na vygenerovaném výtěžku, podle 

kterého byla stanovena progresivní odvodová sazba. Výše odvodů na VPÚ v letech 

2008-2011činilavíce než 3 mld. Kč. V průměru 57 % těchto odvodů směřovalo do 

sportu. Nutno říci, že šlo o zdroje poměrně stabilní. V roce 2011 činila výše odvodů na 

sport dokonce více jak 2 mld. Kč. Na druhé straně bylo časem zjištěno, že tento systém 

obsahuje významné nedostatky. Loterijní společnosti byly podezřívány ze zneužívání 

odvodů ve svůj prospěch. Docházelo tím pádem ke ztrátě finančních prostředků a bylo 

jisté, že neefektivní systém bude muset být změněn. 

Řešením byla novela loterijního zákona, která kupodivu zrušila všechny přímé odvody 

na veřejně prospěšné účely a vzala sportu podstatné zdroje. Od roku 2012 byla nově 

zavedena tzv. „loterijní daň“ ve výši 20 % a odvody loterijních společností začaly být 

děleny mezi státní a obecní rozpočet podle druhu hazardní hry. Ačkoliv byla snaha 

sportovního prostředí zapůsobit na obce s tím, aby tyto zdroje, které získají navíc od 

loterií, budou opět věnovány na sport. Obce nemají podle žádného předpisu povinnost 

věnovat konkrétní část rozpočtu do sportu, a proto se stalo, že v některé obci došlo 

k navýšení zdrojů do sportu, v jiné nikoliv, často závisí rozhodnutí zastupitelstva na 

vztahu některých radních ke sportu či přímo ke konkrétním sportovním organizacím. 

Ani tento systém proto nemohl sklidit pozitivní ohlasy. 

Rok 2011 podle zmíněných událostí patří v historii financování sportu mezi zlomový 

okamžik.  

V roce 2014 vstoupila v účinnost nová novela. Ta zavedla možnost darovat čtvrtinu z 

dílčího odvodu loterií a kurzových sázek Českému olympijskému výboru na 

tělovýchovné a sportovní účely. Hlavními výhodami tohoto systému bylo 

transparentnost v přerozdělování financí a jejich účelovost. ČOV dával možnost čerpat 

prostředky po 3 roky, což umožňovalo naplánovat jejich efektivní využití.  

Sportovní prostředí očekává do budoucna zlepšení podmínek pro rozvoj sportu. Lepší 

podmínky slibuje především nová Koncepce financování Sportu 2016 -2025SPORT 

2025, která byla schválena Vládou v červnu 2016.  

To, že byla vládou schválena nová Koncepce SPORT 2025, bohužel ještě neříká, jakou 

měrou dojde k její realizaci. Koncepce vychází také z koaliční smlouvy na období 2014 

-2018. Až toto období skončí, může přijít jiná vláda s jinými prioritami. Stručně řečeno, 

realizace sportovní politiky bude vždy záviset na konkrétní politické situaci. Určitou 
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nevýhodou sportu je skutečnost, že nepatří mezi stranická témata, neboť všechny strany 

se populisticky víceméně shodují na jeho podpoře.   
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